
FAJ ES IRODALOM* 

Kettő s várban vonja meg magát a népek öntudata. A küls ő  vár neve 
ország, a bels ő  vár neve: faj. Az ország hatalom. Kiröpít ő  fészke 
szomszéd várakat szorongató portyahadnak s menedékhelye falai 
közé tévedt jobbágyoknak es  keresked ő knek. A faj a végs ő  kétségbe-
esés bástyafoka, a lekaszabolásra ítélt harcosok utolsó hátmegvetése. 
A faj a halál elleni összefogás. 

Nem csoda, hogy az utolsó tíz évben többet emlegettük a fajt, mint 
az ezredév tíz századában. Csalódtunk az országban. Nem hisszük, 
nem hihetjük többé, hogy egy palánk a mi egységünkbe abroncsol-
hatná a világ minden közénk vet ő dött gyülevészét. Láttuk szétfutni ezt 
a csürhét s láttuk, mint sodortak magukkal más országokba java ma-
gyar milliókat, s most felekezetnek akarjuk tudni a magyarságot. 
Szerző désektő l független erő nek, melynek fiai szívében van az ottho-
na. Bilincsek es  sorompók fölötti egységre van szükségünk a bilincsek 
es  hamis sorompók éveiben. Közösségre, amely kikacagja a testünkbe 
dúcolt jelző oszlopokat. Közösségre, amely kizárja az árulás lehető sé-
gét. Talán támad s bár támadna még magyar nemzedék, mely me gint 
az országba helyezi vissza hite súlypontját. A mi nemzedékcink azon-
ban annyi gyöngének bizonyult pánt elpattanása közben eszmélt a 
népek életének a törvényeire, hogy el ő ször ezt a legutolsó es  legfonto-
sabb pántját akarja szétpattinthatatlannak tudni. 

Sajnos, az egyetemes fogalomzavarnak ebben a magyar Bábelében 
minden új szó félreértést bimbózik, s a legegyszer ű bb ideák is nehezen 
jutnak át a kritika desztillátorán. Százszorosan így van ez a fajisággal, 
melyet élet es  történelem bogozott ő ssze s ellentétes érdekek kuszálnak 
tovább. 

Vannak, akik a legszívesebben elejtenék a szót, amely épp olyan éles 
fokossá tud görbülni, mint amily kifogyhatatlan tű ieknek lehet csó-
vája. Vannak, akik egy élettani mitológiát zsúfolnak mögé, es sok 
millió ember sejtjei mélyén fortyogó kémiai er ő nek hirdetik. Engemet 
is nagy túlzások es  nagy kételkedések emléke fű z e szóhoz. A faji talaj-
ba millió gyökérrel bocsátkozó íróféle s a természettudományok isko-
láját kijárt ember szkepticizmusa csaptak össze rajta. Egyik az élet- 

* (Elmondotta a Társadalomtudományi Társulat 1927. december 23-i 
ülésén.) 
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jelenségeknek arra a szédít ő  gazdagságára hivatkozott, amellyel neki, 
a paraszt-család könyvnek szánt sarjának, a magyar faj kora gyer-
mekségétő l megnyilatkozott; a másik arra a kiáltó tényre, hogy ezt a 
sok hangot, ízt, illatot, színt nem lehet a magyar nép testében alvó 
egységes alkati elv kivirágzásának tekinteni. 

A harc valahogy elült. A fajiság, noha kiállta a kiábrándulás kar-
tácstüzét, megmaradt nekem a régi nagy fellegvár. A két szemléleti 
mód paktumra lépett, s ezt a paktumot szeretném ma önök elé terjesz-
teni. 

Csakhogy vesztemre, nem vagyok tudós, s nem elégedhetem meg a 
fogalom elméleti tisztázásával. Nem önmagáért csiholom a tüzet, ha-
nem hogy végig vigyem a magyar élet feltett kérdései el ő tt, s belelob-
bantsam a leggyanúsabban-sötét zugokba is. Faj es irodalom viszo-
nyáról fogok beszélni, de e tudákos cím mögött a magyar múlt szo-
morú elhívottjainak a váddala s a jelen fuldoklóinak a segélykönyör-
gése szól. Nem sokat adhatok. De talán föl tudom idézni egy pillanat-
ra azt a sokat emlegetett magyar fátumot, ahogy az én szívem a bele-
kiabált mai es  hajdani szenvedésnek visszaechózza. Nem sokat adha-
tok, de talán sikerül önökbe vetítenem néhány, magyar költ ő kbő l es 

 magyar népbő l belém szivárgott színt, melyet én a magyarság legsajá-
tosabb, semmiféle nép palettáján sem ismétl ő dő  színének érzek. Nem 
sokat adhatok, de talán a mai irodalmi torzsalkodások szemlél őjének 
is tudok néhány olyan szempontot nyújtani, amely meg ő rzi vallójuk 
emberi nagylelkű ségét, s mégsem alacsonyítja udvarias szemhunyóvá. 

 

egyre új embercsoportokat ke llett fölszippantaníok. Az angolok ő sei 
közül csak a briteket, angolszászokat, dánokat es normannokat idéz-
zük, a spanyolok ő sei közül az ibéreket, latinokat, gótokat es  arabo-
kat, s nyilvánvaló, hogy e népek az alkati típusok kaleidoszkópját 
fogduzzadhatni. És nincs-e mégis angol vagy spanyol faj? Mintha cs ő -
döt mondana az élettan! Népek, amelyek a világ életében mégis csak 
egy színt adnak, egymással homlokegyenest ellenkez ő  alkati csopor-
tokra oszlanak. Talán nem kell olyan kiáltó példára hivatkozni, mint a 
német nép, melynek alpesi  es  északi ágát semmiféle jóakarat sem 
kotyvaszthatná egyetlen biológiai race-szá. De nem találunk-e hason-
ló ellentétet még a zsidó népen belül is, amely pedig fajilag a legtömö-
rebbek egyike. S mi magyarok is, visszavezethetn ő k-e legfajmagya-
rabbnak tartott típusainkat egyetlen magyar arcra? Nem egymást ű tő , 
egymásra merő leges típusok-e az alföldi  es  a székely, nem is beszélve a 
palócokról vagy a Dunántúl minfölszippantaniokéle eredetet sejtet ő  
emberhordalékáról? 

Egy-alkatú embercsoportok minden néptestben akadnak, de egy-
mástól épp ezek ütnek el a legélesebben, míg a nép jórésze a legkülön-
böző bb csoportokból összeszű rő dött keverék. S ha a múlt még meg is 
kiméit egyes tisztának tűnő  foltokat, a mai élet tempója s lehet ő ségei 
nem ezeknek a szigeteknek az elmállasztásán dolgoznak-e? Helgo-
land-sorsra jutnak mind: összekeverednek egymással, vegyes csopor-
tokkal, más népek beléjük szivárgott elemeivel. Egyre tarkább lesz a 
tájak emberflórája, egyre bajosabb lesz a hamu  es  a lencse szétváloga-
tása, s mégis lesznek fajok, ahogy vannak a legnagyobb keveredés ör-
vényében is. 

Mit jelent ez? Azt, hogy az élettani meghatározás csak egyes em-
bercsoportokat ér be, de ha magyar, olasz, francia fajról akarunk be-
szélni, olyan keretté kell b ő vítenüütő e szót, amelyben e népek egység-
adó jellege el is férjen. Énnekem a különféle alkatú s legszeszélyeseb-
ben összekevert embercsoportok köz ő s életébő l kialakult tartalom, a 
legkülönfélébb szövetekb ő l összegyű lő  s valamennyit átáramló vér-
nedv a fajiság. Ahogy a gulyás levében ott az összefő tt hús, krumpli, 
hagyma, paradicsom, zöldpaprika ize, szétválaszthatatlanul s többé 
nem mint hús, krumpli s hagyma, hanem mint gulyás-íz, úgy főveszti 
össze az egy áramba került embercsoportokat az idö egyetlen fajtába. 

Szintézis eredménye a faj. Történelmi es  társadalmi erő k préselik 
egy musttá az egy présbe hullott embersz ő lő t. E préserő k közt a nyelv 
a leghatalmasabb. A nyelv a gulyás alá eresztett lé, amely lehet ő vé te-
szi, hogy egyik táprész anyaga a másikba ivódjon, átjárja s hozzá-
adódjék annak a nyers izéhez. A magyar nyelv ott hullámzik a Csiki-
havasok es  a Fertő -tó közti ezer kilométeren, s az ország egyik végiben 

15 

 

II. 

Minden ember: külön kiejtett verssor, külön tartalommal. De 
ahogy a verssorok értelmi sokfélesége mélyén ott zeng a ritmus állan-
dósága: az egész versen át ismétl ő dő  jambikus, aszklepiadeszi vagy 
üzemelő  elem, a legkülönböző bb szellemi tartalom s életsors mélyén is 
ott du7zadhat ugyanaz a biológiai lök ő erő , ugyanaz az alkati jelleg. 
Ilyen egy ritmusú emberversnek fogni föl a fajt: tetszet ő s  es  költő i. Azt 
mondhatjuk: vannak emberek, akikben úgy téföveszti egy nagyobb 
közösség testi jellege, mint a tenger cseppjeiben a tengersók íze. Ez a 
tengersó, ez a csoport nagy többségiben visszatér ő  alkati jelleg, ez az 
egyéniség számlálója alá írt közös nevező : ez a fajiság. 

S talán vannak is paradicsomi fajok, amelyek elférnek ez alatt a 
biológiai meghatározás alatt. De melyik európai faj fér el? Az id ő  
annyi ő sibb népbő l rétegezte össze ő ket, hogy a századok kataklizmái 
sem darálhatták egyjelleg ű  embermasszává, már csak azért sem, mert 
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fölkapott igét játszva a másikig lendítheti. A nyelvi figura, melyet a 
 székely góbé eszelt ki, eljuthat a somogyi juhászhoz. A szentencia , 

mellyel a rongy földihez tapadt palóc könnyit a boldogtalanságán, 
zsíros nagyk ő rösi parasztot is kisegítheti másféle elsanyarodásában. 
Megvan a mód, hogy az egyikféle agy a másikra er ő ltesse a maga 

 reakciós módját, s az egyikféle szív érzése megejtse a másikfajta pud-
vásabb keblet is. Természetesen nem minden szó, dal, figura, mese, 
életelv, közmondás jut fiul szülő  vidékén, hisz épp ez az el nem  jutott 

 fertály adja a tájak külön jellegét. Mégis az ország akármelyik sar-
kán nyiladozzék egy magyar palánta, annak a népdaloknak, szoká-
soknak, szólásoknak az életszabályozó reguláknak valamelyest ha-
sonló érzelmi iskoláján kell átesnie; iskolán, amely a nyelvberögzött 
évszázadok súlyával s minden magyar törzs izével magyar. S gon-
doljuk el: milyen ragálya a nyelv az életmód ezer apróságának is, az 
ételekt ő l a betlehemes játékok módjáig. A sok helyi élet fölött az 
életnek egy magyar ritmusa alakul ki, amely érvényesül az egyén 
életritmusában is. 

A másik hatalmas összehozó er ő : a sors. Akiket a történelem egy 
név aklába terelt: egy nyáj az, mert az egész világ annak tekinti. 
A közös sors körülbelül azt jelenti, hogyha baj van Uncidán, baj van 
Boncidán is. S ha arany kell a királynak, zab a katonának, hasonló 
módszerrel préselik ki a Dunántúlt is, mint a Hargita alján. A nép is 
gondolkozik a közösség sorsán, s ezek a gondolatok talán epésebbek 
ott, ahonnét Tokaji Ferkó kuruc népe kószál el ő , mint a Balaton békés 
halászaiban, de valami egetverő  különbség aligha lehet. Még a nemesi 
kutyabő r sem olyan mindent elválasztó szakadék. Ugyanaz a nagyidai 
reményorgiákban ki-kipukkanó kilátástalanság üli meg a kisnemest, 
ami a parasztot, ha az egyiknek több is jutott a pukkanásból, a másik-
nak meg a kilátástalanságból. S folyton mennykövek el ő l kapkodó 
ravasz fejével nem rokona-e a szegény Tiborc a kétfelé udvarló erdélyi 
fejedelemnek is. Ha folytatni akarjuk drasztikus hasonlatunkat: a 
magyar sors volt az a t űz, amelyen ez a sokféle anyagú s egy lére eresz-
tett nép összefő tt s bizony egy kicsit el is kozmásodott. 

S végül itt állt s ha igaz, most is ott áll a föv ő  gulyás fölött az Isten 
kuktája: a nemzeti kultúra is. Meg-megkavarja a nagy bográcsot, 
kóstol, foldozgatja az étel zamatját s hozzá-hozzáadja a maga f ű -
szereit. Voltak itt mindig emberek, akik heroikus  es  egész magyarsá-
gért álló életükkel közös elemei lettek minden rájuk tekint ő  magyar 
életnek, s összefoglalói a még széjjelszórt er ő knek. A kultúra meg-
gyorsítja az elszigetelt törzsek anyagcseréjét, tudatosítja közös sorsu-
kat, s egy színörvénybe kavarja a lappangó, sutban álmodó színeket. 

Összefoglalva: a történelem egybegörgeti a maga néphordalékát, s a 

 

sors, nyelv és műveltség-elmállasztotta embercsoportok ásványkin-
cseit egy valamennyiükre jellemz ő  talapvíz oldja magába. Ez az egy 
népet alkotó biológiai csoportok alól kimosott talajvíz a fajiság. 

 

Hogyan nyilatkozik az így értelmezett fajiság az emberi dolgok 
nagy eredőjében, az íróban? A századok összeszű rte nedv hogy ára-
molja át a mű alkotást? Hogy válik a fajiság irodalmi jelleggé? 

Megint csak az élettani romantika túlzásait kell lealag
lealagcsöveznünk lángész pátoszukban a népeket az idő partjai kőzt rköztó hús-
folyóknak látják, úgy tekintenek a tehetségre, mint e folyók mélyb ő l 
magasra korbácsolt hullámára. Szerintük  a fajhoz tartozók sejtjeiben 
alvó titok pattan föl érzékenyebb sejtjeiben; a sz ővetszövetszlyire 
zárt, s már szervivé ülepedett fájdalmak es  kívánságok lesznek jajgatás 
es  ütés az ő  idegeiben es  izmaiban. A faj élettani megafonjának érzik a 
tehetséget, aki mert veséjében, tüdejében es  májában mélyebben ma-
gyar, német vagy zsidó, mint társai, nagyobb kifejez ője is lesz ma-
gyarságnak, németségnek es  zsidóságnak. 

Ez a beállitás hamis. A tehetség nem függvénye a fajnak. Nem úgy 
szolgája az adekvát fajiságnak, ahogy a szem a fénynek s a fül a hang-
nak. Ha Katona József angol s Arany János olasz fő ldönföldönföldöntik,

párnapos korukban átcsenik angol vagy olasz bölcsökbe, vajon 
kihal-e bel ő lük az az életet költészetté habzsoló mohóság, csak mert 
nem a szüleik faji miliőjében eszméltek a bizonytalan színfoltokból 
alakokká mélyül ő  világra s megnémulnak-e, ha apáik férfias nyelve 
helyett az egyszótagosra fasírozott angol vagy a magánhangzókkal 
édes olasz nyelven kell kijajgatniok es  elkacagniok szívügyeiket? 

A tehetség messzebbröl j ő n, mjön,fajok, családok es  eklézsiák. Ele-
mi erő  6, az Isten közelébő l indult újvilágteremt ő  szándék. Mohó 
szerző  erő  es  nyers válogató ő sztő nösztő nösztő nösztő nösztőn.önségesnélbb i-
tásközönségesnél nagyobb elutasító kedv. A legtelhetetlenebb 
éhség es  a leghatalmasabb undor. S mindenek mélyén az a sokat emle-
getett szent önzés, amely a maga nagy belekoccanását az életbe, akarja 
minél tökéletesebben megörökíteni. 

Dzsungel ő , s ha néhány fájával visszaüt is valamelyik embercsoport 
erdejére, a többi fa csak-benne-nött, sehol nem ismétl ő dő  csodafa. 
Nagy János hasonlíthat Kis Istvánhoz, s mindketten mäs Kimásstvá-
nokhoz, de a tehetség kihez hasonlit, ha nem önmagához? 

S csodálatos öncélúságában es  öntörvényű ségében mégis a tehetség 
fejezi ki a fajt. Kifejezi, mert nagy világev ő  mohósága hamar kiválo- 
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gatja a tömény ízeket, a mély jelentéseket, a típus-embereket s ezekkel 
egyre több fajiságot is. Beszélni akar és kevés neki a szótár és fukar a 

 mondattan. Fölkavarja a lappangó szavakat, kicsalja gyökeikbő l az 
elaludt értelmet, ,rátanítja ő ket, hogy tovább hajoljanak rokonszavak 
példája szerint. Énekel és rájön a népi ritmus minden csínja-bínjára; a 
maga igényeihez töri, de tökéletesíti is. Kiszipolyozza az irodalom le-
zárt kamráit, de nem a hajdanvaló fajiság nagy tartályait pattantja-e 
föl zárjai mögött? Arcokat akar megmutatni s megleli a száz arc he-
lyett állókat, az egész fajért beszél ő ket. Sorsokban akar tobzódni, de 
minden sors mögött nem áll-e a csak az 6 szemeivel látható kísértet: a 
faji sors is. S ha ö maga lázad föl bezárt világa ellen, nem veri-e fejét 
faji fátumok mestergerendájába? Nem nyomja-e ő t magát százszoro-
san az élet, mely sorsa minden osztályosát nyomja? Attól a mesét ő l, 
amellyel dajkája elijesztette, addig az árokszélig, amelyben ha magyar 
költő , ki fog múlni, mindig ugyanazt a századok ködét ő l és fényét ő l 
átitatott atmoszférát eszi csontjaiba, amelyet a kínlódva teng ő  magyar 
test párált és sugárzott az ég alá. Miközben önz ő  fékezhetetlenséggel 
akarja megörökíteni magát, akaratlanul fejezi ki a közösséget. Ahogy 
a virágba torkoskodó méh sz ő re telik meg pollennel, úgy lesz teli ő  a 
faj jellegével. Ő  csak a mézet akarta, de a virág a pollent bízta rá. 

Persze, egyik virágban több a pollen, a másikban kevesebb. Minél 
jelentékenyebbek egy nép lappangó nyelvi energiái s minél er ő sebben 
nyúl a faji sors az egyének életébe: annál fajibb az irodalom is. Kiáltó 
példa erre Magyarország. A magyar avar nagyon mély, a magyar ég-
bolt nagyon alacsony. S csakugyan: a mi íróink agyon vannak polle-
nezve, s a faji jelleg elhatározó dönt ő  stigma csaknem valamennyin. 

IV. 

A faji stigma a magyar irodalomban! Olyan tárgy ez, amelyr ő l ne-
héz megillető dés nélkül beszélnem. A bujdosni indultában verseit el-
égető  Balassától Adyig hányféle tragikus torz tolong föl, míg a magyar 
faj és magyar író viszonyát végiggondolom. Csokonai, aki Goethe 
mellett kora legnagyobb lírikusa volt s csavargott, nyomorgott, ki-
köhögte tüdejét s meghalt úgy, hogy egyetlen KIeist-fordítását látta 
megjelenni. Berzsenyi, aki marnikész jobbágyok és barmok közt élt s 
Pestre jövet nem tudta a legegyszer ű bb társalgásra nyitni azt a nyelvet, 
melymagánya csöndjében a Közelít ő  tél világirodalomban is páratlan 
ritmusát rebegte el. Katona József, aki olyan összefoglaló szimbólu-
mát adta a magyarságnak, mint amilyen a németségnek a Faust, vagy 
a királydrámák a régi Angliának, és nem kellett senkinek; családtalan 
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és ismeretlenül halt meg. Az ő rültség gyümölcsét érlel ő  Vörösmarty, a 
bedő lt világa fölött haldokló Arany, Vajda János s még hányan ke-
rengetik el ő ttem meggyötört arcukat, hogy az egész rettenetes go-
molyból egy mindannyiuk arcát összefoglaló Jób-arc sajogjon belém: 
a magyarrá átkozott tehetség arca. 

De még nem itta föl a szánalom e mártírhomlok vérverítékét, s már 
egy másik arc piroslik mellé az átázott Veronika zsebkend ő re. 
A magyar nép arca ez. A népé, aki tű ri az időjárást, jó és rossz királyok 
nap-felhő  játékát, verítékezik, ha a nap s ilt s ázik, ha az eső  csorog; 
issza a levét fénykoroknak s issza a levét balkoroknak s mégis: re-
ménytelen lesulykoltságában is, s talán éppen me rt  így le van sulykol-
va, csodálatos erő vel éli a maga ő si ritmusú életét, elbúva mesében, 
kibimbózva dalban, körülbástyázva Molnár Albert zsoltáraival s a 
Károli-bibliával, vezéreltetve a régiek szájról-szájra szállt példáival, 
fegyelmezve egy vállalt szokásjog medriben: oly csodálatos gazdag-
sággal nép s oly kiszánthatatlan humusza egy még csak mutatkozó 
poézisnek, hogy még ma, az ő si kincsek nagy széttékozlásának az 
óráiban is megdöbbenéssel elegy ámulat nyom ez elé a láthatatlan pi-
ramist emelő  emberi  erő  elé, melynek csak a hiányzó ormot kell föl-
rakni, hogy egy új görögséggel hökkentse meg az ilyen ösztönös em-
beri monumentumoktól elszokott világot. 

Két egysorsú, egyfájdalmú és egykincs ű  testvér 6k: a magyar tehet-
ség és a magyar nép. Egyikük sem számított itt soha. Elhanyagolható 
mennyiségek voltak a hatalom mérlegében. Fölfelé nem volt útjuk s 
anyagi ambíciójuk a másnapi kenyér. De a lelkük gazdag volt. 
A nép lelke az er ő s testbő l ki nem ölhet ő  jókedv s a b ő rbe sütött izzó 
vas fájdalmának egymást hatványozó ikerszépségeivel volt gazdag, a 
költő  a zsákutcába jutott életek mohó alkotásvágyával. Innét az ő  
csodálatos hasonlatosságuk. Sem a német, sem az angol, sem az olasz, 
sem a spanyol tehetség nem hasonlít oly ijeszt ő n a maga népére, mint a 
magyar. De nem is menekedett egy nép költ ője sem annyi honvággyal 
a néplélek fantasztikus és irdatlan erdejébe. Még aki Nyugat jelszavá-
val tört be Dévény kapuján, még Ady Endre is milyen járatos volt en-
nek a népnek a kincses kamrájában, hogy tudta, melyik szó hol áll; a 
ledér nő t jelölő  cemendétő l a gyalázkodő  dancsig, hogy ismerte e tö-
meg lelkerezzenését, s hogy kihallotta százados távolokból, gyerek-
kori zsoltárai francia strófaformáján át is elveszett ritmusát, s milyen 
szemekkel tudta látni azt a pompás kalotaszegi magyarságot, amint 
templomból jövet a hídon ragyogó színekben s mégis méltóságosan 
átvonul, mint ahogy a századok hídján is vonult tempósan, súlyosan, 
de mégis sárga és kék varrotasokban. 

S ahogy ő  látta meg, már-már a halálhoz közel, úgy látta a magyar 
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kolt pesszimizmus, Aranyban a befalazott élet tragikus hánykódása 
sötétíti. 

Ahogy a székelykapu sötét fáján tarka a disz, s az egész mégis mél-
tóságosnak hat, olyasfélén mutatkozik a magyar faj arca is a magyar 
irodalomban. A népben megismert vonások a költ ő ben mintha kissé 
még elkomorodnának. Mintha a nép jobban beletör ő dne sorsába, 
mint a költő . De nem is lehet másképp. A tehetség százszoros súlyát 
érzi a magyar szívekre nehezed ő  fülledt atmoszférának; többet lát, 
nem csoda, ha vigasztalanabbá válik a szeme. 

Egyetlenegy esetben tudott az 6 szeme a népénél is fényesebb ma-
radni. Talán föltű nt önöknek, hogy a legnagyobb magyar költő , Pe-
tő fi Sándor nevét egész este nem ejtettem ki. Szent igaz: Pet ő fi költé-
szetének más a fénye, mint a magyar költészetnek, beleértve a nép-
költészetet is. A magyar költészet ver ő fényében és pajzánságában is 
van valami tompaság, egy ürömcsöppnyi lelkibetegség. Pet ő fi lirája 
tompítatlanul fényes. Szabad és korlátlan, amikor a magyar irodalom 
földhöz vert és rács mögül síró. Pet ő fi elüt  a magyar költ ő k nagy 
többségétő l, de nem mert „jugoszláv" volt. Aki egy Pet ő fi mohóságá-
val s a Kiskunságban születik, bizonyosan s ű rít a világ belétolduló 
dolgaival együtt fajiságot is annyit magába, mint akárki más magyar 
poéta. Ha mégis kirí, annak más oka van. Pet ő fi olyan korban nyílt ki, 
mikor a magyar királyfit békává átkozó varázsszó mintha megtör ő -
ben lett volna. Mintha kinyílt volna a szemünk a bizalom és az egyete-
mes emberi  felé. Pet ő fiben én azt a magyart látom, aki magasodni 
érezte maga fölött az eget, nem piszkálgatta hát fölösen az ava rt, ha-
nem az emelked ő  égre írt gyönyörű  bárányfelhő ket, s a bárányfelh ő k 
közé egy gyönyörű  napot: a magyar szabadságot. Tartott volna to-
vább a negyvenes évek hangulata, ne törték volna le a felnyújtott ke-
zet, ne tömték volna be az ujjongásra nyílt szájat, Pet ő fi fajisága lett 
volna az új, a megváltott fajiság: a békab ő rét elhányt királyfi teste il-
lata. Persze azóta visszaestünk az ő si letargiába. A diadalmas Toldi 
Bende vitézzé fáradt, s a végs ő  felfordulás elé Ady szíve harangozott 
ijedt meneküljeteket. S most megint idegen fajiság a Pet ő fié. Hála Is-
ten, ma már nem annyira, mint volt a háború el ő tt. 

V. 

Akik idáig kísértek, nem gyanúsíthatnak meg azzal, hogy a vér ve-
gyészeivel vagy épp a savók fanatikusaival határoztatom meg köl-
tő ink magyar vagy nem magyar voltát. Ostobaságnak tartom, ha Zrí-
nyit, Madáchot, Pet ő fit el akarják vitatni t ő lünk, s reménytelennek, 

tehetség mindig a magyar népet. Hol inkábba súlyosságot, hol inkább 
a nagy nyugalmat, hol a varrottas tarka színeit. Ez a Tiborcok jaját 
kapta ki, az a Csokonai szomorú-nyájas paraszt dalait, más Arany 
Alföldjének komoly nyugodtságát; de mindannyian ebb ő l a nagy, fe-
kete-pirosan parázsló testb ő l melegedtek; ez volt az 6 egyetlen atyafi. 
ságuk az idő  nagy kietlenségében. 

Egy időben, magam mulattatására ő sszeállítottam a magyar poézis 
palettáját. Kikerestem azokat a törzsszíneket, amelyek több Írónkban 
visszatérnek, s más színekbe olvadva a szóval festett magyar képek 
órjás hányadán ott  derengenek. És találtam színeket, amelyek a ma-
gyar nép szűkebb palettáján nem voltak meg. Ott van a Daykák, Ka-
zinczyak, Kölcseyek, Kosztolányi Dezs ő k és Juhász Gyulák szürkés, 
ezüstös költészete, az idegen stilízlésben él ő  magyarok színe, akik 
annyira jogosult finomabbra vágyásukban magyarrá élték idegen 
nemzetek színeit is. De ilyen szín a Vörösmartyé is, a nagy, álomra 
kárhozott magyaré, aki testetlenül-buja víziókba s egy testetlenül 
gazdag nyelvbe délibábozta ki korlátozott életét. Az ő  bíboros, min-
dent elszellemít ő , egyre fölfelé lobogó lelke mintha a kristálykehely-
ben égő  magyar álom-szomj volna, desztilláltságában is mélyr ő l ma-
gyar, de a nép nyersebb színeit ő l idegen. 

Am alig néhány ilyen nép-idegen színt találtam, a domináló, szem-
bekiáltó színek ugyanazok, amiket Ady a Kalota partján észrevett. 
Egyik az a kemény ledömöcköltség, az a könnyzacskóknál és fuldokló 
toroknál mélyebbre ev ő dött, csak nagyon-férfi húsba pácolódó, tom-
pa emberfájdalom, amely már nem is fájdalom, inkább súlyosság, 
földhöz vonó gravitáció. A Katonák, Berzsenyik, Madáchok, Kemé-
nyek írásaiban a legtömörebb ez a szín, de Adyban, Balassában, Vaj-
dában, a korosodó Vörösmartyban is ott kísért. A nép néhány dalá-
ban és balladáiban adta legtöményebben. A másik szín az a kevéske 
bánkódással aláfestett nyájaskodás, incselked ő  kötekedés, a Csoko-
nai pajkosabb szelleme; ez a könnyedén épít ő , gráciás s egy kicsit 
mindig szomorún maradó géniusz, mely mintha jókedvében is valami 
nagy bánatra emlékeznék, talán nem a magáéra, hanem arra, amelyi-
ket a tuberkulózissal egyszerre lehel be az ember a magyar leveg ő bő l. 
Ez a szín kissé fölhígítva Jókaiban is visszatér, de ott dereng Balassá-
ban s Ady néhány boldogabb pillanatában is. A magyar népdalnak ez 
a domináló színe. S végül ott a harmadik törzsszín, a magyar fataliz-
musé. Gondolj egy asztalszegletre két összefont kart, a karokra le-
sunyt nagy fejet, s e fej mögé az arany eget, mozdulatlan és gyér növé-
nyeket, s ő rizd meg a szint, mely az egészb ő l benned maradt: az egyet-
len magyar szín ez, melyre kis erő ltetéssel rá lehet fogni, hogy ázsiai. 
Legtisztábban Mikszáthban jött ki, Móricz Zsigmondban az er ő sza- 
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ha mi akarunk akármily halvány jogcímet formálni olyan m ű vészek-
hez, akikben volt talán egy pintnyi szittya vér, de ez a pint is egy más 

 

kultúra álmaiért zakatoltatta az idegen szívet. Aki a magyar fajiság 
 

terében n ő tt fel, akiben a dolgok magyar mitológiája él, magyar az, ha 
 

Hrúz Máriának hívták is az édesanyját.  

De milyen álláspontra helyezkedjünk az olyan íróval szemben, aki  

nem ebben a térben n ő tt föl, akit más nép észjárásába tört a gyerekkor,  

aki más faj misztériumai el ő tt borzong azzal az áhítattal, amivel mi a  

magyar dolgokat becézzük agyon, s aki mégis magyarul ír, mert így  

hozta kényszer es  alkalom?  
Ez az ember kitű nő en megtanulta a nyelvünket, sokat ellesett szo-

kásainkbtöbbtalán t ő bb lexikális adatot tud fel ő lünk, mint mi magunk,  
de álmában egy kis zsidó, sváb vagy tót családba álmodja vissza ma-
gát, s mint Gulliver fejét a liliputiak ezer apró kötelecskéje, fölkent  

magyar író fejét is ezer édes emlék horgonyozza vissza egy idegen faj  

melengető  ölébe. Pedig mi más az írás, ha nem legkorábbi képeink,  

emlékeink üde fölsarjadása a férfikor szürkeségiben?  

Az utóbbi évtizedben ezeknek a magyar nyelven idegen fajiságot  

reveláló íróknak az ügyét sokféleképp es  lankadatlan szenvedélyes-
séggel vitatgatták. Két rétegét pécézték ki es támadták meg a magyar  

toll forgatóinak: az egyik a zsidó, a másik a régi Magyarország nem-
zetiségeib ő l közénk szüremlett írógárda volt.  

A zsidóság rendkívül erös alkati stigmájú nép. Vannak betegségek,  

amelyeket jóformán csak zsidók kapnak meg. S bár ellentétes csopor-
tokra oszlanak, ezeknek a csoportoknak a száma a lig néhány, s min-
denik rendkívül jellegzetes. A zsidó test es a zsidó szellem akárhogy  

keveredik európaiak közé, tüstént kiismerszik. Társadalmi életük is  

rendkívül elkülönült vagy legalább is egész más belül, mint nem zsidók  
felé. Magukkal viszik a gettót büszkén hirdetett fajfölöttiségükbe is.  

A megtanult nyelvekbe egykett ő re beleégetik jellegük nyelvi figuráit, a  

szavak színe megváltozik az ajkukon. Ha vallástalanokká válnak is,  
hódolattal gondolnak azokra a hagyományokra, melyek népüket  

összefűzik. Faji diszciplínájuk az egész világon páratlan. Vet ő djenek  
három-négyen a legeldugottabb faluba, s magukkal visznek oda vala-
mit azokból az évezredekb ő l, amelyek ő seik fájdalmával es  ravasz  
bölcsességével pólyázzák körül őket, s évtizedek múlva is azok, akik  
voltak, megő rizték jellegüket egy egész idegen világgal szemben is.  

Hasonlíthatatlanul tömörebb es szívósabb faj a magyarnál. S ötven év  

óta sű rű  rajokban ereszkedik városainkra, megszállja gazdasági éle-
tünk bástyáit, s kezébe keríti akveduktuszait.  

A múlt század vége óta ez a belénk ülepedett nép egyre több magyar 
 

Írót termel. íróik elébb nagy tapintattal illeszkedtek a magyar költé- 

szet hagyományaiba. Respektálták a magyar heged ű t, s óvatosan  
pendítették meg rajta sajátos alkatuk kikívánkozó hangjait. Ez volt a  

magyar-zsidó irodalom, Kiss József stádiuma, az Arany alexandrin-
jaiban föléled ő  Simon Judit kora. A magyar közönség tapsol, me rt  
mégis csak szép, hogy egy zsidó ennyire is Arany tudjon lenni. De az  

öröm korai. Simon Judit erő sebb leszalexandrinjánálndrinjänál, kilép  
belő le, s szabadon akar nyújtózkodni. A zsidó ember a tükörbe néz,  
kissé viccesnek találja magát ebben a felül dolmány, alul kaftán öltö-
zékben. Fészkel ő dni kezd hát, s kapóra jön neki, hogy maguknak a  

magyar költ ő knek is szűk a régi dolmány; szövetkezik  velük  a le-a-
dolmánnyal jelszó alatt. Adja mindenki, ami benne van — mondja.  

Igazán elemi kívánalom, de egyel ő re 6 maga sem meri száz százalékig  

érvényesíteni. A zsidó irodalom Ignotus-kora ez. A következ ő , mon-
danom se kell, a Szomoryé. Az idegen fajiság es  a magyar faj szolgál-
tatta nyelv tragikus tusába kezd. Az új gazda a maga teste méreteihez  

akarja kitérdelni, kikönyökölni es  kihátalni az idegen szervezetre sza-
bott ruhát. A ruha itt reped, ott foltot kap, már egészen más ruha, de  

az új test végre benne van. Talán utálja meg, hisz rajta a régi gazda  

szaga, de legalább kényelmesen mozoghat benne.  
Hová visz ez a folyamat? Semmi jel sincs rá, hogy a zsidóságra bo-

ruló faji atmoszféra ritkulna, s nem is valószín ű , hogy ez a gazdasági es  
szellemi szövetségekbe tömörült faj egyhamar disszociáljon. Másrészt  

bizonyos, hogy igaz író csak az lehet, aki legfesztelenebbül önti ki, ami  

belé gyű lt, s minél tehetségesebb valaki, annál vakabban megy lelke  

szimatja után. Szomory Dezs ő , aki magyargyű löletét már nem palás-
tolja, de faja hatezer éves múltjáról annyi melankolikus gyöngédség-
gel beszél, igazabb író, mint aki hasonló lelkiállapotban semleges té-
mákon kendő zi műmagyarrá magát. Igazabb író, de nem magyar író.  

Nem hiszem, hogy ezt a tényt Szomory a szívére venné. Annál job-
ban a szívére veszi a magyarság, amelyre csakugyan végzetes lehet, ha  

egy más nép sajtóval, folyóiratokkal, könyvkiadó vállalatokkal pum-
pálja belé a maga fajiságát. Magyar nyelven ma két nép ír, s nem biz-
tos, hogy a magyarság számlál több tollat. Pedig a népek nyelve es  

szelleme nem olyan, mint a föld, hogy jó, ha hosszába szántják, de még  

jobb, ha keresztbe is. Inkább olyan, mint a haj, amelyet ha két irány-
ból fésülsz, bizony, összeborzasodik.  

Olyanok vagyunk mi, magyarok  es  zsidók, mint két kísérleti állat,  
akiket a történelem egy-egy b ő rlebernyeggel összevarrt, hogy meg-
nézze, melyik mérgezi meg a másikat ezen a b ő rlebernyegen át. Nos,  
mindenikünkre végzetes ez az összekényszerültség. Minket megöl az ó  

anyagcseréjük belénk öml ő  végterméke, ő ket feszélyezi, hogy folyton  
tekintettel kell lenniök miránk. S ez a feszélyezettség fogja a helyzetet  
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. 
megoldani. En a teljes szakadást elkerülhetetlennek tartom. Mintha a 
zsidó írók is éreznék ezt, egyre inkább zsidó témákra, zsidó hangula-
tokra vetik magukat, s egyre mélyebbre fúrják homlokukat a zsidó fa-
jiság nekünk idegen ködeibe. Egy külön, basztard irodalom készül ki-
alakulni a magyar nyelv és zsidó fajiság keresztez ő désébő l, amelynek a 
magyar irodalom felé meglesznek a jól ő rzött határmezsgyéi. S jó is 
lesz így. Legalább megbecsülhetjük majd az ember alkotásában az 
emberit, s nem kell a magyar irodalomból sepr ű zgetnünk a nem-
magyart. Sokkal több megértéssel és szeretettel figyelhetjük a közénk 
vető dött nép életét, ha tudjuk, hogy nem akarja a maga életformáit 
ránk erő szakolni, mint így, amikor a felénk nyújtott csemegében gya-
nakodva szimatoljuk az áfiumot. 

Más kérdés, hogy ítéljük meg azokat az írókat, akik a háború el ő tti 
Magyarország nemzetiségeib ő l szivárogtak közénk. Ezeknek az írók-
nak azt szokás szemükre hányni, hogy éppen mert nem látták a ma-
gyar faj gyökérproblémáit, magukra kapták a jelszó-magyarság pörge-
mentéjét, s nagylegényesen ő k kurjantgatták az ugyancsak idegenek-
bő l és fajiságukból kivedlett magyarokból támadt ál-középosztálynak 
a sose halunk meg tapssal jutalmazott csuhajait, s ugyanakkor, ami-
kor a fölnyitott sír elé hejehujázva vitték a magyart, letagadták a faj 
igaz megnyilatkozásait. 

Ezeknek a vádaknak egy része igaz. Az egész magyar szellemi életnek 
van némi német maszlag török áfium íze. A legmagyarabbnak kívánt 
helyekrő l is gyakran hallani egy fajából kivedlett, más fajba bele nem 
nő tt renegát semlegesség gerinctelenségeit. Ez baj, de mégsem olyan ve-
szedelem, amilyennek föltüntetik. Ezek mögött az írók mögött már ma 
sem állanak zárt nemzetiségi tömbök, írásaikkal nem készíthetik el ő  fa-
juk szellemi hegemóniáját. Kallódó emberek, akik leszakadtak a maguk 
faágáról, s egy más nép lombjába fújta ő ket a szél. Bizony nem nönek 
hozzá az új lombhoz, de lényegesen nem is ártanak neki. Egyre keveseb- 
ben lesznek, mert a nemzetiségek, amelyek a magyar állam dics ő ségére 
ránk ontották ő ket, szétfutottak, s most más országok leglojálisabbjai. 

Hozzá, ezeknek a jövevény íróknak az értékesebbjei életük na- 
gyobb felét a maguk fajától távol, színmagyar környezetben élték le, s 
a magyar irodalom szerényebb posztjainak többnyire jogos pályázói. 
A gyatrábbak meg csak annyiban veszedelmesek, amennyiben minden 
gyatra író veszedelmes. Akik emberség és fajiság nagy mélyeit revelál-
ják, mindig szembetalálkoznak a sekély vizek halaival. Sok köztük a 
sváb, a tót? A legkonokabbak színmagyarok voltak. Mert az iroda-
lom szemében fajuk is csak az igazi íróknak van. A nem írók minden 
faji bizonykodásuk ellenére is fajtalanok, ahogy virágénekjeik és him-
nuszaik ellenére is nemtelenek és istentelenek. 

VI. 

Athajóztunk a legnehezebbjén is. Ami van, azt nem lehet letagadni, 
de az erő s lélek szívesebben épít, mint kötekedik. 

A magyar irodalom faji jellegét nem úgy kell megvédeni, hogy t ű z-
zel-vassal essünk azoknak az íróknak, akiknek akár a családfáján, 
akár az írásaiból kivillanó fajiságán bibit találunk. Az ilyen harc: ne-
gatív harc, sötétben kaszabolás, mely csak hullákat terem. Mi értelme 
az idegenség minden kis elénklebbent vöröspántlikája el ő tt megvadult 
bikává rugaszkodnunk, amikor van nekünk komoly s pozitív felada-
tunk: egy marokba fogni azokat az írókat, akiknek keletkez ő  emberi 
értékei egyszersmind magyar értékek is, érvényesülést, helyet és fejl ő -
dést küzdeni ki nekik, egyre több helyet, hogy végre ő k vigyék a han-
got a magyarul dalolók hangversenyében. 

A magyarság számára kell kiharcolni a dalok fórumát, nem az ide-
geneket ócsárolva, de a magunk hangját kieresztve. A múlt század vé-
gén, a bakteriológia fénykorában az emberek minden nyavalya okát a 
baktériumokban keresték. Ma, amikor az alkattani felfogás uralko-
dik, a betegség végokát a szervezet meghibbant vegyi egyensúlyában 
látjuk, ez teszi lehet ő vé, hogy az ellenállás kikorhadt sorompóin a 
kórokozók beözönöljenek. Hasonló felfogáscsere kívánatos az iro-
dalmi életben is. Rossz orvos, aki literszám önti a tuberkulotikus iro-
dalomba a gyű lölet dezinficienseit. A dezinficiensek elébb elpusztítják 
a szervezetet, mint a bacilust. A testet kell feler ő síteni. Magyarságunk 
igaz erő it kell elő szólítanunk a tespedt test szöveteib ő l, s a veszedelmes 
gócok maguktól eltokolódnak. 

Mert ebben a lázas és legyöngült testben még vannak er ők s az ezer-
éves magyarság igazi tavasza még mindig nem robbant ki. Az ilyen ál-
lítást bajos bizonyítani. Hogy szuggeráljam önökbe, amit én látok, én 
tapintok és én ízlelek. Kihallgattam a csiráit készít ő  földet, de hogy 
mondjam el, mit hallottam. Mit beszélt nekem a falu, melynek a te-
metőjében minden második ember rokonom, s él ő inek belém év ő dött 
arca úgy száll velem, mint megannyi megoldott hieroglif, mellyel ma-
gyar századok üzentek nekem? Hogy mondjam el, mit vallottak a 
nagy magyar halottak, a Berzsenyiek, Csokonaiak, Aranyok, Adyk: 
egy még felszínre nem került lappangó érctömb közénk szakadt szi-
lánkjai? Mire tanítottak a Szenczi Molnár Albert zsoltárai, ő s magyar 
ritmusok foszlányait hozván el gyermekkoromba? Mit súgott a Táj-
szótár, mely fölött medikus éveim elhagyott délutánjain annyi gyön- 
gédséggel gubbasztottam? Mit vallottak a Kriza Vadrózsái, az 
Arany—Gyulai-gyüjtemény, s mit ujjongott a szívem, mely ezt a t ő -
méntelen, lappangó kincset képzeletben egy új Salamon templomává 
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építette, s látta a magyar m űvészetet olyannak, amilyen a benne rejl ő  
erő k kifejtése után lehet? Hiába mondanám el mindezt, az igazság ab-
ban a sok emléknyomban, árnyalatban s abban a sajátos összekuszált-
ságban van, melyben ezek a dolgok maguk visszaadhatatlanul belém 
temették. Nem tehetek mást: csak bizonykodom. A tavasz jön. 
A tavasz a talpunk alatt ég, csak egyszer, egyetlen egyszer sikerüljön 
kikönyörögnünk, kiverekednünk egy kis leveg ő t azoknak, akik most 
fiatalok, s ennek a fajnak elrendelt képvisel ő i. 

Hol vannak? Nem tudom. De lehetetlen, hogy diákszívek, akik a 
gyermekkor csigaházából most nyújtják ki tapintgató csápjaikat, rá 
ne eszméljenek: ímhol, együtt van minden, amire vártunk. Lehetetlen, 
hogy a készülő  méheknek be ne üzent volna a kész mez ő , hol a virágok 
sarkantyúiban egy új görögség méze illatozik. Csak kiszabadulhassa-
nak! Csak telepákosztoskodhassák magukat. Csak elbocsássa őket a 
kaptár-tapasztó magyar sors! 

1927 

NÉPIESSÉG ÉS NÉPISÉG 

Azokban az esztétikai csatározásokban, melyekkel az 1908-beli 
Nyugat költ ő i vívták ki a maguk életjogát, nem egy mérges nyíl repült 

 a népiesség ellen. Konok bástyának tű nt fel a népiesség, merev köve-
telésnek, mely mögül a legbiztosabban lehetett leteríteni az új magyar 
írók lelkes hadsorát. Ezek az írók a városok k ő bölcső iben s a külföldi 
irodalom tején nevelkedtek, s igaztalanságnak t ű nhetett fel, hogy a 
„vadvirágos mező k illatát" keresték rajtuk, akik csak a maguk élete 
illatával akartak bódítani. Tanulságos az a védelem, melyben Ignotus, 
ezeknek az elő harcoknak a vezérkari fő nöke, a fiatal írókat egy Mik-
száthtal szemben részesítette. Sze rinte a magyar társadalom meg-
változott, új társadalmi osztályok alakultak, új mondanivaló, új iro-
dalmi kifejezésre váró magyar tartalom keletkezett, s ennek éppoly 
joga van a maga nyelvén szólalni meg, mint volt a népiesség korának. 

Azóta közel húsz esztend ő  telt el, s mondhatjuk, hogy a népiesség, 
mint irodalmi irány, végleg likvidált s egyetlen új író ellen sem lehetne 
érv, hogy nem érzem rajta a falut. Azzal azonban, hogy a népiesség 
maradványait eltakarítottuk egy új nemzedék útjából, korántsem tár-
gyaltuk le azt a nagyobb kérdést, milyen viszonyban van a magyar 
irodalom a nagyar néppel, milyen kilátása van egy olyan irodalom-
nak, mely a magyar népet elrúgva maga alól, csakugyan más osztá-
lyokra akar támaszkodni. S ő t úgy érzem, a legújabb irodalom olyan 
irányt vesz, hogy ennek a régi pörnek az újrafölvétele országos érdek, s 
ha egy új tárgyalás nem igazolhatja is a népiesség húsz év el ő tti védő i-
nek dialektikáját, talán most sikerül megpillantanunk azt a mélyebb 
igazságot, amelyet a Nyugat esztétikusaival szemben érdemes lett 
volna megvédeni, s ma százszorosan érdemes hangoztatni. 

Az író nem alfa  es  omega. S ő t, mondhatnám, csak omega ő , utolsó 
betűje egy ábécének, melyet mégis ő  zár le  s avat minden más ábécétő l 
különböző vé. A költő  maga készíti el az ételt, de az ízeket es  az anya-
gokat az ételhez a századok mitikus mélye, a közösség sorsa, a költé-
szetté kívánkozó életformák, a nyelv ritmikus lehető ségei, a beszéd 
természete, a szólások fordulatai, a megel ő ző  irodalomban lerögzített 
hagyományok küldik. A költő  nem a környezet produktuma, de a ta-
lajból él. Valami ő s Istentő l jött  es  Istenhez térő  villan meg benne, de 
csak valami nagyon földiben villanhat meg. Olyan ő , mint a szobrász: 
ura a szobor anyagának, de az anyag is ura neki. S ezt az anyagot nem 
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ö teremtette, hanem az örök hegyek, a maguk titokzatos törvényük 
szerint. A szobrászt köti a különb, a lelket nemesebben visszhangzó 
anyag. S ha homokkő  és márvány van a város határában, nem a ho-
mokkőbe örökíti halhatatlan küldetését. Ahogy a fa gyökérzetét is 
kötelezi a sódúsabb talajréteg, a tenyészkúpok finom kémiai csápjait 
arra bocsátja, ahonnét dúsabb ízeket kap: úgy keresi az igazi költészet 
a világ költészetté kívánkozó ásványait. A költészet sokíz ű , eredeti, 
gazdag, színes, erő s, életet sugalló akar lenni, s az életnek abba a réte-
gébe fog szállni, ahol az élet már összeállította számára ezeket a színe-
ket, kiverejtékezte ezeket a zamatokat, ahol nem kell mindent elölr ő l 
kezdenie, ahol csak az összeállítás és kiválogatás gyönyörű  munkája 
várja. Mert az id ő  kevés, s a költ ő  nem ér rá maga csinálni meg az ás-
ványt, amelyet gyümölccsé kell szervesítenie. Ha tudományoskodni 
akarunk, mondhatjuk, hogy vannak prepoétikus energiák, társadalmi 
közösségek-földolgozta er ő k, amelyek már majdnem költészet, csak a 
megváltó pillanatot, a költő  szikráját várják, hogy igazi költészetté 
lobbanjanak. Homeros, Dante, Shakespeare, Goethe, Pet ő fi nagysá-
ga épp az, hogy ezekre az erő tartályokra rátaláltak, s egy varázs-
szavukkal megváltották ő ket tudatalattiságukból. 

Szerencsés körülmények közt minden társadalmi réteg termelhet 
ilyen költészetté kívánkozó, a költészet küszöbére kitolakodó ízeket. 
Így termeli ki a francia arisztokrácia Racine, a skandináv polgárság 
Ibsen anyagát. A régi magyar középosztálynak is voltak ilyen költé-
szetbe kívánkozó ízei, de csekélyek azokhoz az er ő sebb és tömörebb 
Ízekhez képest, amelyeket a magyar nép ő rzött. Különben mért hajolt 
volna épp a táblabíróvilág középosztálya a nép felé, hogy onnét gaz-
dagodjon pozsgás színességre? Ami pedig a jelent illeti, tagadhatatlan, 
hogy az egész magyar társadalomnak egyetlen rétege van, ahol a ma-
gyar poézis számbavehet ő  érceket találhat: a föld népe. Aki egyszer 
kezébe vette a tájsz ő tárt, aki csak egy hónapot is töltött a nép kincsei 
közt, a lelkeknek szólásokba, ritmusokba, váratlan asszociációkba 
bodrozódó meleg fuvalma alatt, érezte a külön alkatnak azt az ő sere-
detiségét, s elképzelte, mily kis marék gyöngyöt gy űjthetne össze a 
magyar fő úri vagy középosztály öntudatlan irodalmi drágaköveib ő l, 
melyeket a magyar parasztból úgy sajtoltak ki munkásszázadok, 
mintha a homlokáról lecsurgó veríték vált volna forró gyönggyé: az 
elhiszi, hogy a magyar költészet sohasem lehet más, mint népi. 

S vallom, hogy legnagyobb képvisel ő iben mindig népi volt. Gyö-
nyörű  nézni, hogy a külföldt ő l inspirálva, elindulva, mint deák, gall 
klasszicizmus vagy német szentimentál érzés, mily hamar akad rá a 
magyar irodalom a népi érre. Csokonai, aki egész Európát akarta 
utánozni, az európai ízeknek ebben a népi átötvényzésében külön- 

bözik egész Európától. Berzsenyi ereje a magyar népszavak fölpattant 
burkából ömlik. Katona lobogó fajiságában a legég ő bb elem, amit a 
nép lobbantott bele. Szándékosan idézem a legkevésbé jellemz ő  neve-
ket. S aki a népiesség ellen intézett rohamnak a lobogója volt, maga 
Ady Endre, nem igazi Paraszt Apolló-e, földtüzeket görög lobogásra 
oktató? Nem a nép tagoló heve dobban át az 6 szétrepedt jambusai-
ban? A legerő sebb paraszter ő k megváltója ő , aki úgy ismerte a nép 
nyelvét, mint kevesen, s még a nyugati bágyadt szimbolizmust is életre 
villanyozta magyar mező n szedett parasztos képeivel. A legdekaden-
sebbnek látszó, de igazi költ ő  magyarról mindig kimutathatod, hogy a 
néptő l kapta azt a vitális színt, amely a nem-költ ő ktő l megkülönböz-
teti. 

A magyar irodalom népi volt és népi lesz, s a népiesség ellen mégis 
jogosan hadakoztak, akik nevetségessé tették. Mert mi a népiesség? 
Egyike azoknak az irodalmi tömegszuggesztióknak, melyek egyetlen 
író modorát sokszorozzák szét irodalmi iránnyá. A népiesség Pet ő fi 
költő i életformája. Pet ő fi nemcsak a nép erő it használta fő i, de mint 
országátjáró királyfi, a nép gúnyájába bújt, a néphez akart szólni, s 
úgy szólt hozzá, ahogy egy nagyon fölötte álló, de bel ő le kinő tt rokon 
szólhat a néphez, aki megtalálja a módját, hogy urabácsiék nyelvén is 
kimondja a maga bonyolult igazságát. Csodálatos lírai gesztus a Pe-
tő fié. Az ember a maga korának kritikája s más irodalmak nagy liri-
kusainak olvasása közben veszi észre, hogy milyen minden költ ő t 
agyonnyomón, milyen mindenen átkacagón csodálatos. Az lepne 
meg, ha nem szuggerálta volna a korát. Bámulatos, hogy az ő  példája 
milyen nagy lökés volt a szunnyadó magyar zseninek. Aki az Elveszett 
alkotmányon végigrágta magát, s utána a Toldi tiszta leveg őjébe 
ocsúdott, megérti, hogy a Pet ő fi egyéni életformájából irodalmi iskola 
lett, a csodának kijáró áhítatból dogmatika. Csakhogy ami a Pet ő fi 
ruhája volt, nem lehet mindenki ruhája. Már Aranyban is fölt űnnek a 
hivatalos irodalmat jelent ő  népies tablók: a Toldik és Buda halála 
mögött a Bolond Istók, a kései balladák, a m ű fordítások Aranya, 
megannyi rejtett egyéniség, akik talán sokkal határozottabban szólal-
nak meg, ha nem oly eleven költ őjükben a halott barát, hogy mint 
Arany mondja, olykor az 6 szavai tolulnak az él ő  tolla alá. S ha már az 
irodalom ily nagy primér tehetségén is észrevehet ő  a népiesség fék-
hatása, mennyivel inkább azokon, akiknek a világa a Pet ő fiétő l nem is 
annyira külső ségekben, mint heroizmusban oly távol esett. Ezeknek a 
népiesség öröklött jelmez volt, a kaputos ember szájából kirivó be-
szédmodor. 

Ez ellen a népies költészet ellen, amely valóban népies volt, népies 
oly értelemben, ahogy a városra föladott szolgáló városias lesz, tehát 
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városi modort ölt a paraszt húsra: ez ellen jogos volt a hadakozás 
 Mert amennyire meglehet, hogy egyesek ebben is nagyszerű t csinál, 

tak, annyira igaz, hogy irodalmi iránynak nagyon is nagy megszorítá s, 
 nagyon is goromba nemzeti öncsonkítás volt. De a népiség: a magyar 

 költészetnek es a magyar népnek os egymásra utaltsága: természeti 
igazság. Nagy magyar költö csak az lehet, aki a magyar eredetisé g 

 medencéjébő l meríti meg a maga eredetisége korsaját. Rá vagyunk 
utalva a népre, mint malom a búzára, mint g ő zre a gép. 

1928 

ÚJ REFORMKOR FELE 

Nem vagyok nyugodt. Elégedetlenség szorongat, változtatni aka-
rok a helyzetemen. Bizonytalan óhajok moccannak bennem. Egyikük 
lábra kap, n ő , erő södik. Egész életem, egész szervezetem ezt az egy 
óhajt táplálja. Nógat, ingerel, foglalkoztat. Már nem is óhaj, akarat 
már, mely el ő bb-utóbb tettekbe fog kibimbózni. Így születik az embe-
rek akarata, de így születik a nemzetek akarata: az igazi politika is. 
A nagy néptestek is feszengenek, nyugtalankodnak, s feszengésük, 
nyugtalanságuk politikusokat állít a tudatossá vált éhség kielégítésére. 
De a bizonytalan hánykódások s a politikává izmosodott társadalmi 
akarat közt mint hatalmas érlel ő  áll: a támadó igények es  szavakat 
nem talált szorongások eszmévé váltója: az irodalom. Jól mondta a 
közoktatásügyi miniszter úr (Klebelsberg Kunó): a reformkor el sem 
képzelhető  a megelő ző  irodalmi mozgalmak nélkül. Ha nem lettek 
volna magyarok, akikben már 1800 körül ott nyugtalankodott a ma-
gyarság Periklész-korának a szellemi ta rtalma, nem támadhattak vol-
na magyarok, akik 1825 után ezt a tartalmat politikai célokká részle-
tezzék. A dolgok rendje, hogy Bánk bán es  Ludas Matyi elő tte járja-
nak Széchenyinek es  Kossuthnak. 

Az az aktív politikus, aki eljutott eddig az írómesterséget ennyire 
megtisztelő  felfogásig, nem vonulhat vissza az analógia el ő l, s fő l kell 
vetnie a kérdést: miféle új politika érik a most támadó irodalomban? 
A néptestnek miféle költött szóvá vált óhaja készül betörni a politika 
akaratai közé? Amikor nevet keres a nemzet ó-kazánját új er ő vel fe-
szítő  gő znek, kell, hogy egy pillantást vessen e kazán nyomásmér őjére: 
az íróra. Olyan pillantás ez, melyre talán az egész országnak szüksége 
van. Trianon óta egy új írónemzedék el őő rsei verő dnek egyre sű rűbb 
rajvonalba. Miféle nemzedék ez? Jön, mert illik, hogy az új korosztá-
lyok is leadják írórekrutáikat, vagy jön, mint a karcagi szök ő kút, föld-
alatti erő k zúzó kényszerével? Hozzunk valamit, amit hozni kell, vagy 
az elő dök borravaló fillérei olvadnak el markainkban? 

30 

*** 
Elő ttünk az élet, amelyen most üt ki a századvég irodalmának belé-

oltott mérge. Ami ötven év elő tt néhány közösségb ő l kiszakadt ember 
ijedt rángatózása, g őgös fintora, beteg bódulata volt, iszonyú vitus-
tánccá sokszorozódott az emberek millióiban. Széttekintesz es  meg- 
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örökké-egy élet forradalmárjainak lenni, ehhez heroizmus kell, s ez a 
civilizáció mai förtelmei ellen lázadó heroizmus az, amit az új kor 
költő it eljegyző , legigazabb jelnek érzek. 

*** 

lepetve látod a bet ű kbő l ismerő s gesztusok kificamodott mását. j 
monok es  übermenschek boszorkánybáloznak el ő tted; a nagy két el, 
kedő k széthatványozott mosolya s a csinált mámor m ű hörgései un. 
dorítnak. A civilizációnak hazugság a maltere, de szükséges hazug.. 
ság. A mi korunk tele van fölösleges, sztereotip hazugságokkal. Os. 
toba igények korbácsolják a kiélt embert egyre vadabb hajszába. I-a 
a boldogság fölös erő , a modern ember mesterségesen fokozza er ő . 
tékozlását, nehogy boldog lehessen. Megvadult masinák ritmusára 
erő lteti a szívét, s nem tudja, miért érzi rosszul magát. Nem látja, 
hogy a feketekávéval fölcsigázott izom bünteti. Mert a szív ritmusa 
ő rök-egy, s ha vannak is pillanatnyi aritmiás rohamai, szorongásos 
különszisztoléi, el ő bb-utóbb visszatér a maga örök menetébe, s a 
boldogság megkönnyebbülésével fedezi fel kimért ütemét. Ezt a 
megtalált ütemet kell ma versnek  es  prózának fölkattognia. A gyö-
kértelen ember ráeszmél levágott gyökereire. S új, dugványozó mo-
hóság lepi meg, hogy kinövessze őket, belenövessze a nagy melegadó 
rétegekbe, amelyek az emberélet örök táplálói. A  fiatal  író visszafor-
dul a világ felé, melyet el ő dei saját zaklatott vízióiktól nem láthattak. 
Kíváncsi a növények, állatok, kövek millió változatára ; a hályogát 
elhányó szem ujjongásával eszmél föld, tenger, ég örök csodáira. 
Minden kispolgári nyálkájától megtisztítva, de újra belesajdul az 
emberélet örök szentháromsága: az apa, az anya s a gyermek. 
A család üszkein újra fölcsiholja férfi es  nő , szül ő  es  gyermek össze-
tartozását. Nem akar meglepni, s nem akar minél egyénibb lenni. Az 
igazságot es  a mélyebb emberséget keresi. Lenn az aranyborjú fekete 
miséi kavarognak, de a Sínai-hegyre szállt költ ő  az élet örök kő táb-
láit betű zgeti. 

Semmiben sem állhatunk a közízlés kiszolgálóivá. Közvetlen el ő -
deinknek megvolt az a könnyebbségük, hogy a lelkek fölhúzott ru-
góit járatták le. Lejt ő nek vitték az embereket, mi hegynek kapasz-
kodunk. Meg kell duzzasztanunk a kollektív ösztönök, a lelkesedés, 
a szeretet, az önfeláldozás kiapadt vizeit. S ebben az er ő feszítésünk-
ben a társadalom egész tehetetlensége gátol. Hosszú s az egyéneket 
felő rlő  harc elő tt állunk. Élet űnket kell súlyul vetni a kibillent élet 
serpenyőjébe. Siker, pillanatnyi helyeslés nem vigasztal, hisz a java a 
végin is hátra lesz. Harcunkban lehet ökonómia, de céltudó makacs-
ságunknak nem szabad megcsorbulnia. Aki ma nem hiszi,  hogy  kül-
detett, ne legyen író. Szent Katalin-os révületben kell napjaink vér-
padjára állnunk, mosolyognunk es  vitáznunk a hóhérbárd alatt is. 
A környező  világ száz nyitott erünkön át önti belénk a maga mér-
geit. Elállja pályánk útját, kétszeres munkáért adja a kenyeret, be-
hatol családunk apró ügyeibe is. Ezzel szemben mégis az új élet, az 

Íme, az új emberség, de miféle új magyarságot áramoltat át? Adva a 
vérmérsék, de miféle testnek lesz lendületévé? Trianon istencsapásá-
nak van egy fénysávnyi elő nye is: a lelkiismeretes ember sokkal több 
hittel lehet ma magyar, mint el ő tte. A háború elő tti magyarság hozzá 
volt láncolva tarka országa paradox válaszokat követel ő  problémái-
hoz. Most a széttört báb kiröpítette pillangóját. Az ötfelé hasadt or-
szágtest fölé gy ő ztesen csap ki az új eszmény: a magyar faji géniusz, a 
határokat nem ismerő  vitális erő , mely addig tolja ki az ország hatá-
rait, ameddig magyar láb lépni tud. 

Magyarság a magyar állam helyett. Ez az a gondolat, melyen át a 
magyar író visszahajolhat elbocsátó közösségihez. Csak a hamupipö-
kék pártján érdemes lenni, s ez a nép a világ hamupip ő kéje. Szláv, ger-
mán es  latin népek gyű rűjébe verve s letaszítva régi határairól, fél-
térden várja a halálos csapást. Ezekben a kritikus percekben a magyar 
író görcsösen keresi népe létjogát. Fölfedezi er ő i nagy tartályát, a föld 
népét, s fölfedezi életereje bizonyítékát, a magyar irodalmat. A ma-
gyar nép Európa egyik legszívósabb népe, mindent kibírt,  es  sorsa, al-
kata, nyelve egy csodálatos, sejl ő , de ki nem alakult kultúra humuszá-
vá rétegezte. Hogy e humuszból miféle t ő lgyek nő ttek, s miféle tölgyes 
nő hetne, azt a magyar irodalom mutatta meg. Kik a mi íróink? Egy 
hatalmas Kissármás leszúrt bot nyomán kitör ő  gázkútjai. Szárnypró-
bálgatásai egy magára

tölgyek

lt poétanépnek. De milyen szárnypró-
bálgatások! Minél többet hasonlítgatom a magyar irodalmat a kül-
földivel, annál nyilvánvalóbb elöttem, hogy a magyar irodalom a leg-
csodálatosabb torzók múzeuma. A magyar író körül sosem volt ott az 
a társadalmi visszhang, mely az egységes népek nagy iróit naggyá 
zöndíti. Ha volt is egységes népi lelke, nem volt felsöbb fokon kiala-
kult kultúrája. A magyar író magányos sóhaj maradt, de nézd tehet-
sége magját, s nincs mit szégyenkezn

íróit 

 
Dacos ellentmondást es  makacs akaratot csihol a magyar nép s a 

magyar irodalom tanulmányozása. Bánk bán megbukott Berlinben, 
de kell valami nagy összegezésnek jönnie, amely igazolja a magyarság 
minden Bánk bánjait. Mint idejekorän fel nem fedezett poéta, ki da-
cosan olvassa versenytársai nyálkás verseit, s hatalmas, minden el-
lentmondást legázoló fegyvertényre készül, úgy áll a magyarság Euró-
pa kapujában. Nagyon különbözik a vilägtól, ezért veszik nehezen 
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észre. Nagyon különbözik a világtól, ezért lesz meglepetés, ha észre-
veszik. 

Természetes, hogy az író, aki így látja faja európai helyzetét, keresi 
az országon belül is a társadalmi er ő ket, melyek a magyarság hódítá-
sát elökészíthetik. Figyelme a nép felé fordul. A föld népe volt az 
egyetlen a magyar társadalmi osztályok roppant lezülléseiben, aki zsí-
rosodott s szellemileg is emelkedett. A föld népe ma már nem egységes 
társadalmi réteg, lassan egy új polgárságot vet ki magából, melynek a 
fiai szabadon áramolnak a középosztály felé. Úgy érezzük: itt volna a 
pillanat, amikor a középosztály néppel érz ő  elemei összefogva ezzel a 
fölfelé ő zönlő  tömeggel, megkísérelhetnék a magyar nép arcát a ma-
gyar műveltségben is kidomborítani. Be kell állítani a magyar szem-
szöget, meg kell teremteni a felel ő sségérzetet a magyar nép, a magyar 
ízlés, a magyar múlt s a magyarság örök prófétái, a költ ő k iránt. 

Nem hiszem, hogy becsületes író, aki nem klikkek fogadott írás-
tudója, de népe elhívottja, ezt a szorongató kényszert ne érezze. Azt az 
óriási örvényt, amely nép es  középosztály közt van, a modern élet 
mindinkább elsimítja. Ez a kiegyenlít ő dés megmenthet, de el is pusz-
títhat minket. Ismerem a dunántúli falut, a rokonaimon látom, mily 
mohón asszimilálja a mai magyar nép, amit fölülrő l kap. Itt az utolsó 
óra. Vagy sikerül magyar kultúrát lobbantanunk az egész magyarság-
ba, vagy a polgárság pacsuli kultúrája árad szét a nép mérgezett testé-
ben is. Olyan alternatíva, mely a g őgös váteszt is alázatos politikussá 
idomítja. Minden maradék er őre, minden jószándékra szükségünk 
van. Nem tehetünk úgy, mint Jónás próféta, aki bement Ninivébe, ki-
kiáltotta Isten üzenetét, s a futótök levelei alá húzódva egy közeli 
hegyrő l leste a város pusztulását. Be kell mennünk Ninivébe, el kell 
vegyülnünk a magyar életben, s ha nem is ízlik, bele kell n ő nünk min-
den szervébe, ott kell lüktetnünk minden életnyilvánulásában, mert 
ezt kívánja az id ő . Összefogók legyünk, s ne megosztók, hajlékonyak, 
de nem hajlithatók. Kíméletesen, de makacson küzdjünk, óvatosan, 
de halálra szántan. 

*** 

Ilyen a fiatal magyar író arca. Ezt az arcot akartam hozzáadni az új 
magyar tartalom körüli eszmefuttatásokhoz. Tudatosítva azt, amit tíz 
év olvasás es húsz év fájdalom belém sz ű rtek, el is értem a sövényt, 
amelyen belül otthonos vagyok. De ez a cikk megkívánja, hogy egy-
lépésnyivel tovább is menjek. Ha csakugyan ezt az új tartalmat hozza a 
magyar irodalom, hogy alakítja ki ez az új tartalom a jöv ő  magyar po-
litikáját? Nem tudom. Nem tudom, van-e a magyarságban annyi 
életerő , hogy írói sóhaját dörg ő  paranccsá tudja erő síteni. De ha van, 
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akkor ennek a politikának az útja éppolyan meghatározott, mint volt 
a reformkoré. 

1. Meg kell teremteni a nép polgárosodó s a középosztály néppel ér-
ző  elemeibő l a magyar tiers étatot; mihelyt van egy igazán magyar, 
demokrata tő rzs, a társadalom egyik részecskéje sem törekedhet egész 
felel ő tlenül az ország kisebbségi tiranniszára. Mihelyt egy új hatalom 
gátjain ütik meg magukat, már meg is találták terjeszkedésük termé-
szetes határait, s ezen belül valódi hivatásukat is. Ezt a rendez ő , kő z-
ponti erő t persze nem lehet a nép számára megcsinálni, ezt a népnek 
magának kell megcsinálnia. Itt a próba: benne él-e annyira a nép a 
középosztály bel ő le kiszakadt tagjaiban, hogy azok az ő  érdekét a 
magyar politika fő szólamává tudják tenni, vagy szét kell marcango-
lódnia a központivá sosem válható érdekek karmai között. A hege-
mónia a magyar nép kincseinek kiterm ő it, a népet s a néppel érző  mű -
velt embert illeti meg. 

2. A magyar külpolitika célja egy lehet: harc a fajok szabadságáért. 
Ahogy Bethlen Gábor a vallásszabadságért, úgy szálljunk mi Európa 
porondjára a faji szabadságért. Ezt a szabadságot csak az államok fölötti 
állam, a nemzeti törvények fölötti embe ri törvény biztosíthatja. Éppen 
mert nagyon nacionalisták vagyunk, nagyon kell küzdenünk a nációkat 
kínzó államhatalom túlzásai ellen. A magyarságot az ököljog halálra 
ítélte, s csak a lelkiismeretére ébredt Európa mentheti meg. Ezt a lelkiis-
meretet kell magunkban is föltámasztanunk. Az integer Magyarország-
nál van egy sokkal szentebb jelszó: az integer magyarság. S ennek egy el-
lensége van: az imperializmus. Amily jogos követelés, hogy minden faj 
szabadon s külön keretekben fejthesse ki er ő it, oly undok merénylet ezt a 
jogot eltaposni. Nacionalista vagyok, de tudom, hogy a magyar nacio-
nalizmus legnagyobb képvisel ő iben sosem volt a más mellének szegzett 
kés, mindig csak a fejünkre sújtó bunkó ellen felemelt kar. Más élni s más 
gyilkolni. S csak az éljen, aki  nem  gyilkol. Vasat fogunk, ha vassal esnek 
nekünk, de vigyázzunk rá, hogy hódítani csak szívvel es  aggyal menjünk. 
A kis nemzetekre óriási feladat vár, nekik kell az emberiességet a nagy 
nemzetekre ráparancsolniok. Bár haladnánk e kis nemzetek élén. Indiá-
ban egy nagyszerű , emelkedett hazafi vértelen, de vértelenségiben is kö-
nyörtelen szabadságharcra nógatja honfitársait. Ilyen Gandhi-harcra 
szeretném en a magyarságot elég erő snek  es  méltónak tudni. 

*** 
Neonacionalizmus ez? Nem tudom. De hiszem, hogy a magyar 

múlt nagy nacionalistái, a Bethlenek, Rákócziak, Kossuthok is ilyen-
formán gondolkoznának ma — az ő  ónacionaiizmusukkal. 

1928 
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y.•  

ÚJ ENCIKLOPÉDIA Kit nevezek én a szellem emberének? Nem azt, aki nyakig ásta ma-
gát az éremtanba, s nem mindenkit, aki jó csendéletet tud festeni. Az 
elismert tudós, az érdemes m ű vész még nem okvetlen a szellem embe-
re, viszont az is az lehet, akinek egyáltalán nem szellemi a foglalkozá-
sa. Tulajdonképpen nincsenek is szellemi foglalkozások, csak szelle-
miekkel foglalkozók vannak, s ezeket nem képesítés és pálya avatja 
arra, hanem végzet és szenvedély. Évekig laktam egy tanulatlan ipa-
rossal, akit a gondolkozás hevesebb öröme és fájdalma avatott a szel-
lem emberévé, mint  azoknak a tanároknak, orvosoknák, íróknak a 
nagy részét, akikkel azel ő tt s azóta találkoztam. Szellem embere az, 
akiben ott feszeng a szellemiség örök ő sztő ne: a jelenségeket együtt, 
egyben látni. A szellem: rendez ő  nyugtalanság. A szellem nem tud 
belétörő dni az elészórt tények halmazába, ö az összefüggéseket kere-
si. Nem elég neki a valóság, értelmet követel; nem elég a világ, világ-
kép kell. Faltól falig szakadatlan veti a szálakat, ő  az a pók, aki min-
den jelenséget a megértés egyetlen hálójába fonna. 

A szellem emberét épp az jellemzi, hogy nem olthatja el magában a 
teljesség szomját, s nem nyomhatja el az egész iránti felel ő sség érzetét. 
Szívesen foglalkozik a részletekkel, de az egész fel ő l száll feléjük, s egy 
még nagyobb egész felé tör rajtuk át utat. Ahonnan kiindul s ahova 
visszatér: a teljes kép, melyben a világgal szemben áll. Éveket áldoz 
egy speciális feladatra, de maga nem lehet specialista. Lehet különös 
képzettsége, de a képzettségénél fontosabb „általános m űveltsége", 
ahol az általános nem sokfélét, hanem összefügg ő t jelent, s a művelt-
ség nem hátunkra vett terhet, hanem aktív er ő feszítést. 

Mű velő désünk betegsége a szellemnek ezen a kényszer ű  világkép-
alkotó erején rág. A Sokrates el ő tti gő rőgnek Homeros volt az iskolá-
ja, s nem is volt szüksége más iskolára: ismereteit és sejtelmeit a világ-
ról a mítosz állította egybe. A képzés az volt, hogy a mítoszt a maga 
használatára asszimilálta, élete elszórt jelenségeit egyetlen szemléletbe 
olvasztotta, s bármily különös feladat került elé, e közös és mégis 
egyéni mítosz szellemében oldotta meg. S amikor ismeretkincse kin ő  a 
mítosz szárnyai alól, szemléletének még mindig e hitelét veszte tt 

 örökség marad az irányítója, még a különféle forradalmi filozófusok 
is e közös mítosz elleni harcban függnek össze. A görög világban s vég 
gig az egész ókoron, els ő  a közös mű veltség, a szellemi diszciplína, 
mely nélkül nem lehetsz a szellem emberévé, s csak azután jöhetnek a 
részfeladatok. Aristoteles, akit azért bámulunk, mert annyi szakot 
alapított, azért alapíthatott annyit, mert egyiknek sem volt szak-
embere; mindenikkel szemben megvolt benne az egyetemes érdekl ő -
dés tartózkodása. 

A hellenista Rómában, a középkorban, a humanista világban, az 

Ha a szellemvilág jellemzése a statisztikusokra tartozna, ő k köny-
nyen elaltatnák a mi önhitünket. A számok azt vallják, hogy a szellem 
ügye sosem állt olyan fényesen, mint ma: egy új kontinenst népesíthe-
tünk be tanult emberekkel, nyomtatott papirosba csomagolhatjuk a 
földgolyót, tőbb egyetemi tanár él köztünk, mint Periklész Athénjé-
ben lakos, minden zug-országnak van egy Alexandriája, s a m űvészek 
annyit termelnek, hogy három emberiségnek is elég volna. Szellemi 
életünk külső  méreteiben éppúgy felduzzadt, mint az iparunk, de a 
hozzáértő k szerint éppolyan beteg. A szellem emberei nem gy ő znek 
panaszkodni, hogy a kultúra válságba jutott, a nyugati m űveltség 
összeomlásáról hallunk, poshadt szagát érezzük egymás mondatai-
nak, s jeremiádokat sírunk, hogy a tömegek elfordulnak t ő lünk. 

Jogosak ezek a vádak, vagy csak a nemes elégedetlenség koholta 
őket ő sztönzésű l? Mit jelent egyáltalán, hogy a szellem beteg? Tu-
nya tán? De hát mikor volt a szellem hangyabolyai körül eleve-
nebb a nyüzsgés? Nem elég találékony? Itt  vannak a mi híres fel-
fedező ink! Hiányzik a kezdeményezés? Inkább vakmer ő ek va-
gyunk. Akkor talán az alaposságban van a hiba? De hát melyik kor 
emelt több templomot a rendszerességnek ! Eleven, tarka, sokirányú, 
alapos, mért beteg hát? Ki szabadította ki ezeket a vészjós prófétá-
kat? Mi jogon jeleznek ott agóniát, ahol épp a fokozott m űködés tü-
netei láthatók? 

Valóban nemcsak a méretek, de a tevékenység küls ő  jelei sem iga-
zolják azt a kínos, bizonytalan közérzést, mely a szellem embereinek 
nagyrészét elfogja. Pedig ez a rosszullét nem mai kelet ű . A háború meg 
ki sem tő rt, a mai gazdasági katasztrófának még a jelei sem igen mu-
tatkoztak, s ő k már szédültek, émelyegtek. Tengeribetegséget nem le-
het szilárd fő ldön kapni, s ha ennyi emberen egyszerre vesz er ő t a szel-
lemi nausea, ott valaminek csakugyan inogni kell, s ami inog, nem a 
társadalom vagy legalábbis nemcsak a társadalom. A felborult Athén 
Sokratese, az áramló Itália Dantéja körül épp így inogtak az élet küls ő  
díszletei, s ő k mégis biztosan álltak a talpukon, és tudták, hova nézze-
nek. Ma azonban épp a szellem embere az, aki e bizonytalan kor min-
den tájékozatlanságát magára veszi. 

  

*** 
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vizenyő s test. A szakemberek tudománya Corvin-áruház az enciklo-
pédisták szatócsüzlete mellett. A szörnyméretek százada a tudományt 
is szörnyeteggé puffasztotta. 

Azonban épp ez a nagyság vált a tudomány végzetévé is. Mint azok 
az ő skori lények, melyeket a tömegük Ítélt kiveszésre, a tudomány sem 
tud mit kezdeni szédületes tömegével. Ami elébb megye volt, most bi-
rodalom lesz, ahová elébb átsétálhattál, most utazni kell. Nemcsak a 
laikusok számű zetnek mindörökre az ismeret földjér ő l, de a tudósok 
maguk is laikusok a harmadik szomszédban. A szellemre rájafekszik 
az ismeretlen ismeretek végtelensége. Aki Montenegróban király volt, 
Oroszországban tet ű . Hol itt a menekvés, ha nem a strucctudomá-
nyosságban? Az az igazi tudós, aki minél szű kebb helyre dugja a fejét. 

Ha egyes szellemóriások szemléletükben újra egyesítenek is néhány 
tartományt, utánuk megint szétesik, s a tudomány testében egyre ne-
hézkesebbé válik a közlekedés. A tudós vigyáz, hogy a szomszéd tudós 
ki ne kacagja a dialektusát, s a szellem egyre fásultabban néz szét az 
unalmas, egynem ű  dolgok közt. A tudomány elvonta a szellemi élet 
nyilvánossága elő l az ismeretet, s miután magát képtelenné hizlalta 
ténnyel, ernyedten lottyadt szét tulajdon kövérségében. Az az anyag, 
melyhez a tizennyolcadik század enciklopédistája bármikor hozzá-
férhetett, a szakok céhládájába került, s csak az férhetett hozzá, aki a 
szak-zsargon minél bonyolultabbra fabrikált zárához kulcsot csinál-
tatott. A tudomány azt sínyli, hogy ki űzte magából a szellemet, a szel-
lem embere viszont elvesztette a biztonságát, nem tájákozódhatott 
többé kora kultúrájában. Az általános m ű veltség bombaszt, melynek 
nincs értelme: vagy elérhetetlenül sokat jelent, vagy szánalmasan ke-
veset. 

*** 
A szellem fölött elgyengül a közös, kötelez ő  műveltség irányítása, s 

hogy ez az egyre fokozódó tájékozatlanság milyen végzetes azokra a 
szellemi tevékenységekre is, melyeknek nem a tájékozódás, hanem a 
mű alkotás a feladatuk, jó példa rá az utolsó száz év m ű vészete, és kü-
lönösen az irodalma. A tizenkilencedik századi irodalom hatalmas es 
csodálatos, fölkavarta az érzelmi világot, s az irodalomban is kifej-
lesztette a szakszer ű séggel analóg erényeket: a megfigyelést, elemzést, 
anyagismeretet. Világnézetformáló ereje azonban egyre lanyhább, a 
szellem szintje süllyed, a kötelez ő  erejű  megállapodások ereje, melyek 
a kultúrát jelentik, hanyatlóban. Érthet ő ! Míg a felvilágosodás irói 
maguk voltak a tudósok is, s magával az eleven ismerettel érintkeztek, 
a tizenkilencedik század írójához csak a népszer ű sített, denaturált is-
meret jutott el, az, amit a szaktudósok elfogult es  naiv lelkesedése a 

egykönyves protestáns korban, a tizennyolcadik század enciklopé. 
distái közt a szellem ügye egyetlen ügy volt, a szellem embere kora 
egész műveltségét áttekinthette. Ha nem is tudott mindent, mindenr ő l 
tudhatott. Volt egy hatalmas, közös ügy, amely a távol dolgozókat is 
egymás közelében tartotta; a szellem embere a részletek bogarászásá-
ban is ébren maradt. Kényszerítette ő t a nevelt szomjúság. Kénytelen 
volt egy világképen dolgozni, s ez nem volt lehetetlen feladat, mert a 
közös műveltség gondoskodott róla, hogy az ismeretek mind e közös 
világkép felé rohanjanak. Nem arról volt szó, hogy az építész tud-e 
követ fejteni, hanem hogy milyen tornyot rak a kifejtett kövekb ő l. 

Az utolsó korszak, melyben a részismeretek anyagcseréje meg tö-
kéletes, minden ismeret a szellem számára mozgósítható, s a szellem is 
rajt hagyja nyomát minden ismereten: a felvilágosodás kora. E század 
hő sei: az enciklopédisták. Az enciklopédizmus csodálatos törekvés, 
minél tőbb részt minél biztosabb egységben látni. Az érdekl ő dés az is-
meretek felé fordul: az ismeretszerzés lesz a nagy ügy, az összehordás a 
szenvedély, de az ismereteken egy bámulatosan egységes szellem de-
monstrálja magát; az enciklopédistáknál a szellem alapösztöne es  az 
ismeretek özöne egyensúlyt tart. 

A tizenkilencedik században ez az egyensúly meghibban; az encik-
lopédistát kiszorítja a szakember. A „szakszer ű ség", mint minden 
szellemi tevékenység eszménye es  törvénye: e század sikereinek  es  za-
varának a titka. A szakember az ismeretek remetéje. Kámzsával es 
szöges övvel űzi ki magából a szellem ördögét, hogy annál alázato-
sabban közelíthesse meg a tényeket. Q nem egy közös m ű veltség nyel-
vén szól a tényekhez, hanem minden tényhez a maga külön nyelvén. 
A tudomány úttörő i azok, akik ismeretek megközelítésére, kiaknázá-
sára új szakot, új módszert s csak abban a szakban beváló madárnyel-
vet teremtenek. Az, amit mi tudománynak nevezünk, velük kezd ő dik. 

k hasítják ki a szellem közös határából es ok kerítik el. A tudomány 
most már tabu; aki nem szakember, az megvetend ő  dilettáns. Hero-
dotosnak gyermekmesét kell írnia, es  Voltaire elmehet újságírónak. 

Ez az újfajta szerzetesség pillanatnyilag beválik, a dilettantizmus 
száműzése hatalmas eredményeket hoz. A tények, es  különösen anyag 
es természet tényei, a nyelvüket beszél ő knek kivallják titkaikat, es 

 mind beljebb szívják maguk közé a vállalkozó tudóst. A szakok sza-
kokat fiadzanak. Aki mint egy tanszék docense új szakot hasított ki 
magának, élete alkonyán négy új szakot oszthat ki docensei közt a 
magáéból. S a parcelláknak ez a parcellázása egyel ő re még nem azért 
folyik, hogy minél több legyen a tulajdonos, hanem hogy megosztva 
győ zzék a munkát. A szakszer ű ség: munkamegosztás s a munka-
megosztást kihasználó tudomány kel, mint a kenyér, es  dagad, mint a 
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nyilvánosság elé kiengedett. Az író m űveltsége éppoly rossz források-
ból táplálkozik, mint a közönségé; a szellem embere dilettáns lett a 
szellem területén. E kor írója talán minden más kor m ű vészénél job-
ban érti a meggy őzés művészetét, de mint szellem tájékozatlan, az ei-
sörangú művészek harmadrangú gondolkozók. E kornak nincs He-
rodotosa, Dantéja, Leonardo da Vincije, Voltaire-je, az utolsó nagy 
ő sszefoglaló, Goethe enciklopédizmusában is sok már a lehetetlent 
palástoló nagyképű ség. 

A népszerű sített tudomány koncain rágódó író visszahúzódik a fé-
lelmetes tekintélyű  szakemberek elő l, s a szellem emberéb ő l a tudo-
mány tisztel ője lesz. Ez az, amit en patikus-szellemnek nevezek. Az az 
ember, aki az orvost legjobban tiszteli: a patikus. Hogyne, hiszen az 
orvos beavatottja annak, aminek 6 csak a küls ő  szertartását ismeri. 
A tizenkilencedik század írója ilyen patikus szerepet vállal a tudós 
mellett: Flaubert Homais-je az irodalomnak is rossz szelleme. A pati-
kus-szellem fellegvára e században a regény. A regény az a m ű faj, ahol 
a másodkéz-enciklopédizmus kitombolhatja magát. A regény szerep-
lő in át a másodkéz-enciklopédista biztos fedezékb ő l, a hozzáértés kö-
telezettsége nélkül szórhatja véleményeit öröklésr ő l, fejlő déstanról, 
társadalomról, kriminológiáról, s ő t az exegézisr ő l es  a nyelvészetrő l is. 
A nagy regényírókat eszközeik  es  józanságuk megmenti az eltévelye-
déstő l, a tizenkilencedik század regénye azonban mégiscsak Wells  es 

 Zola felé lejt. A másod-kézbő l kapott, eltorzult ismeret szerencsétlenül 
löki meg az író képzeletét, s az ismereteknek, melyeknek mérték híján 
a súlyát sem ismerheti, végzetes szerepet enged m űvészetében is. 
A századvég gyanús tudományú, tudományoskodó írója így lesz a 
szakszerű ség nyomorékja. 

A nemesebb szellemek idejekorán megérezték ennek a patikus-
szellemnek a bűzét, a betegséggel voltaképp egyid ő s a védekezés. 
Baudelaire dühösebben tiltakozik a patikus-szellem ellen, mint mi; a 
lira szakít a regénnyel, fölharsan a „tiszta irodalom" jelszava, s a m ű -
vészi forma kemény falait húzzák fel a népszer ű sített tudomány tatár-
járása ellen. Ha az író nem lehet a szellem embere nemes, voltaire-i ér-
telemben, legyen tiszta művész, kezelje úgy a szót, mint a fest ő  a színt 
vagy a szobrász a márványt. Ezek a dekadensnek nevezett írók vissza-
utasítják azt a híg műveltséget, amelyet koruk kínál. Önmagukra es 

 mesterségükre hivatkoznak, egy belső  egyéni műveltséget szegeznek a 
külső vel szemben, a m ű vésznek első sorban azt kell bebizonyítania, 
hogy 6 nem Homais; a közös világkép lázadói önmagukat vetítik ki 
világképpé. Rajtuk látni, hogy mennyire elernyedt a közös m ű veltség 
fegyelme, egy-egy energikusabb vagy éppen csak ellentmondó szellem 
is mily sikeresen dacolhatott vele. Az ókor, a középkor, a tizennyolca- 

dik század elmorzsolta volna az ilyesféle ellenmondókat, a század-
fordulón ez lesz az író természetes magatartása. Az egyéni szembe-
kerül a közössel, a közönség, mivel nincsenek biztos meggy ő ző dései, a 
szellemes rakoncátlanokkal rokonszenvez. Míg más korokban az írö 
világnézete ugyanaz, ami a koráé, 6 csak fölfokozva, megnemesítve 
fejezi ki: a századforduló írójának külön „m űvészi világnézete" van; a 
relativizmus farsangja ez, ahol az álarc végül is fontosabb az arcnál, s 
az imponáló egyéni erő  feltű nő  szerepek teremtésében morzsolódik 
fel. 

A tudomány elzárkózik, az írók egy része hígít, a másik szétzilál. Mi 
lesz itt a szellemiekre nevelt emberekb ő l, miféle közös kultúrából me-
nt a tanultak félelmetesen növ ő  serege? Amit a tudomány nem rejthe-
tett el, amit az irodalom még mindig kínál, jó el ő re megutáltatta vele 
az iskola. Nehéz elhinni, hogy volt kor, melynek iskoláztatása alkal-
masabb volt a szellemiek iránti csömört széles körben elterjeszteni. Az 
iskoláztatás célja beállítani az ifjút kora kultúréletébe, olyan diszcip-
línára szorítani, mely eszményeket ad, képességet fejleszt, s az els ő  tá-
jékozódást is megadja. A rómaiaknál ilyen diszciplína volt a gör őg, 
nálunk a latin. A tizenkilencedik században a latin értelmét vesztette, 
fokról fokra háttérbe szorult, az iskola a tudományok fű szeresboltja 
lett, mint falusi szatócsok fiókos szekrényeiben a cukor, só, bors, fa-
héj, úgy állt a tantárgyak fiókjaiban a különféle szakismeret. Szak-
tudósok kicsinyített modelleket készítenek a szakjukról, s azt állítják a 
gyermek elé. A nagy szakember ideálja a kis szakember, s ha már a ta-
nár is csak képmutatás árán látszhat tudósnak, elképzelhet ő , milyen 
kevéssé sikerül ez a gyermeknek tíz tárgyból. A gyermekhajlékonyság 
ügyesen szimulálja azt, amit pillanatnyilag várnak t ő le. Az anyag el-
végzése azonban már egy esztend ő n belül is svindli, a gyermekek sem-
mit sem végeznek e1, a sokféle szakképzés nagyon felületes ahhoz, 
hogy képességeket hagyjon vissza, a rájuk rakott ismereteket lehány-
ják, szellemi ruganyosságot nem szereznek. Egy er ő s  es  erejére ébredt 
képesség, akármi is az, mindörökre ébren tarthatja  bennünk  a szelle-
met, de melyik az a képesség a teherhordás öszvérerényén kivül, me-
lyet még jeles tanulóinkban is föltétlenül megtalálunk. S az egyetemi 
képzés nem tervszerű  ördögű zése-e a szellemnek a jövend ő  szakem-
berb ő l? A diplomát szerz ő  emberek nagy többsége csak azért veti ma-
gát alá ennek a képzésnek, mert a képzés képesités is; a kenyérért ta-
nulunk, es  nem a tudásért. S meg a nagyratörök közt is milyen kevés, 
akinek a munkaláza szerez pozíciót s nem a protekcióláz munka-
kedvet. 

Az iskola nemhogy táplálná, megtöri az ifjúban a szellemi érdekl ő -
dést s az irodalom, ahelyett, hogy irányítaná, megzavarja. Az az inter- 
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regnum-irodalom, melyben az író létjoga az, hogy ellenmond min-
denkinek, nem nevel, hanem szédít, kótyagosit. Aki kezdetben komo-
lyan vette a pózok demagógiáját, s elhitte, hogy valakit követnie kell, 
később mar csak a jelmezbalt latfia, amelyen minden jelmez érdekes, de 
legérdekesebbek az irodalmi pikantériák intimpistái. A pamfletek es 

 botrányok az utolsó injekciók, melyek a szélesebb érdeklő dést id ő re-
órára felzaklatják. De azok is milyen kevesen vannak, akiket meg fel 
lehet zaklatni. A művelt középosztály műveltsége egyre inkább a 
rummy ismeretére, a motorbicikli- es  rádióalkatrészek számontartá-
sára s a sporttabellák könyvnélkülijére szorítkozik. A kultuszminisz-
ter, akinek a sportminiszter címzés hízeleg, a kor szimbóluma. 

*** 
A legmulatságosabb, hogy ez a kor, mely a szellemvilágot idáig zül-

lesztette, minden más kornál büszkébb volt szellemi fels ő bbségére. 
A szaktudomány gyors virágzása, szédületes kiterjedése, a meglep ő  
találmányok, a regényirodalom órjásai, az érdekes, eredeti egyénisé-
gek vására, a színházak fényes lebujai, az érettségi bizonyítványok es 

 diplomák gyarapodása ideig-óráig elfödhette e kor szellemi életének 
mélyebb nyavalyáját, ahogy a kapitalizmus roppant szemfényvesztése 
is eltakarta a készül ő  összeroppanást. A betegség azonban épp e viruló 
külső 

 
mögött harapózhat el legkönnyebben. Míg mi a kor jogtalan 

erő érzetében puffaszkodtunk, ismeret es szellem elszakadtak. Az is-
meret bűnnek bélyegezte a szellemet, a szellem csúffá tette az ismere-
tet, s az emberek nagy tömegei végleg elszoktak a gondolkozástól. 
Késhetett-e itt a katasztrófa? A századforduló tudományában már 
különös áramlás észlelhet ő . A szakemberek kezdenek kiábrándulni a 
szakszerű ségbő l; föllázadnak a lélektelenség fegyelme ellen. Kiújul 
bennük a szellemiség szomja, megsajdul az elvesztett világkép; árvá-
nak, elkallódottnak érzik magukat a borzasztó épület apró fülkéjében. 
Érintkezést, összefüggést keresnek. A mode rn  tudomány roppant 
gyarmatokból összetákolt birodalmában valami hasonló történik, 
mint a hanyatló Római Birodalomban; a barbár vidéki legionáriusok 
felkerekednek s Róma ellen mennek, megkaparintani a császárságot. 
A szaktudósok szakjuk könnyített fegyverzetében, vértben páncél he-
lyett, az egész tudomány ellen fordulnak, s világnézetet ígérve, ma-
guknak követelik a hegemóniát. A szigorú rend megbomlik, eleven 
szaktudósok megpróbálják a szakszempontokat általánosítani, s a 
tudománynak t ű rnie kell ezeket a cimber szociológusokat, akik a kö-
zépkor katedrálisait a terményárak alakulásából magyarázzák, ezeket 
a vandál pszichológusokat, akik a ragokban es  képző kben is szexuális 
komplexumokat keresnek, az alkattan hunjait, akik Ady verseit a  

konstitúcióján át nézik, a szellemtörténészeket, ezeket a hivatásos lé-
lekidéző ket, akik korból, vidékb ő l, családokból es  háztájakból mil-
lióféle lelket idéznek el ő , hogy a nagy emberek lelkét megkerüljék. 
Most bosszulja meg magát az enciklopédista m űveltség hiánya. 
A szaktudósok zavarodva hallják az új irányok dörömbölését. Ő k 
csak a szakjukat ismerik,  es  nem ismerik a tudományt. Ki tudja, hon-
nan jöttek ezek a barbárok; nem lesz-e célszer ű  meghódolni elő ttük, 
gondolják az öregek. Mit lehet zsákmányolni velük, tanakodnak a 
fiatalok. Osz tudósok összeülnek es  megvitatják, szkizofréniás volt-e 
Széchenyi, mintha az, hogy szkizofréniás volt, többet mondana annál, 
hogy Széchenyi volt,  es  szellemes fiatalok Vörösmarty komplexumai 
közt kutatva, kihúzzák a fő nyereményt, hogy versei tanúsága szerint 
visszavágyott a magzati életbe. Mihelyt egyszer feltámadt a szellemi-
ség szomja, ki bizonyítja be egy szakembernek, hogy nem az ő  szakjá-
nak a szelleme az egyedül üdvözít ő . Kevés az ellenő rzés, nincs egyen-
súly. A freudizmus jó példa rá, hogy egy kiváló m űvész, aki úgy, mint 
az író az alakítással, képzeletre ható nómenklatúrájával csalja ki a té-
nyekbő l a meglepetést, hogy megbolygathatja a szellemvilág egyen-
súlyát. A tizenkilencedik század nagy büszkesége: az orvostudomány 
szinte a szemünk elő tt omlott ő ssze. Elég volt hozzá néhány mirigy 
felfedezése, a hormon-elméletb ő l vont vakmerő  következtetések, s 
belesüllyedtünk a hippokratesi nedvek tanába; a kevély egzakt tudo-
mányt szerológiástól, bakteriológiástól elöntötte a nihilizmus. 

Kik ezek az emberek, akik a tudományt ilyen egykett ő re felbom-
lasztják? Álcázott írók, a századforduló irodalmának a tanítványai, 
akik ott szerezték merészségüket az egyéniség nagy karneválján, meg-
ízlelték az ellenmondás gyönyörét, látták az áterő szakolt attitűdő k 
hatását; tudják, hogy a tudomány alapföltevései voltaképpen hason-
latok, a rendszerek mű alkotások, az igazság a tudós lírája. Hát ha az, 
gondolják, legyen az. A szak nem kolostor többé, hanem kirepít ő  fé-
szek, ahonnan kalandorútra szállnak. Eszméik egyszerű ek, világítók, 
érdekesek. A vasárnapi mellékletek olvasói is megértik, s az írók uj-
jongva fogadják a tudomány s ű rűjébő l jő vő  cinkosokat. Ha elő bb az 
írók népszerű sítették a tudományt, most a tudósok népszer ű sítik az 
irodalmat, persze éppolyan torzan es  hiányosan. Az ilyenfajta tudo-
many meg a közönséget is megmozgatja. Azok, akik a mai Holly-
wood-kultúrában is kitartanak amellett, hogy ő nekik korszerű  mű -
veltségük van, ezekb ő l a gyanús forrásokból pótolják azt a válogató-
műveltséget, amelynek a hiánya korunk végzetes szellemi betegsége. 
Torz, ellenállás nélküli elit! Annyiféle türelmetlen egyéniség, annyiféle 
terrorista szemléleti anód nyargalt, tombolt át rajtuk, annyiféle okos-
kodásnak adták oda magukat, hogy szellemük a megértés utcalänya 
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lett. Olyanok, mint a villanyos reklámtábla, melynek engedelme s 
 körtéi a versengő  cégek hirdetéseit egyforma alázattal játsszák ki 

minden hirdetés lehet ő sége bennük van. A szakszer ű  tudomány el. 
vonta a világkép el ő l az ismeretet, a népszerű sítő  irodalom elaljasítot-
ta a közös világképet, a dekadens irodalom nevetségessé tette, a meg-
vadult szakok keresztül-kasul gázolták, a szellemek pedig, akik min-
dent követni próbáltak, elfáradtak, betörtek, s már mást se tudnak, 
csak követni. Elérkezett az id ő , amikor a szellemi válság Jeremiásai 
megkezdhették ankétjaikat. 

A jellemzés heve kiugratott a méltányosság köréb ő l; azonban, úgy 
érzem, jogom van gúnyosan aposztrofálni azokat az irányokat, ame-
lyek ifjúságom büszke hóbortjai voltak, s épp ezért ma sem állhatnak 
tő lem olyan messze, mint szeretném. Bevallom, hogy idealizáltam a 
válságot. Ilyen salaktalan „csak-válság" válságok szerencsére éppúgy 
nincsenek, mint salaktalan harmóniák. Nem épp ezek a kíméletlen 
egy-szempontú irányok, melyekben a szellem kanyarófoltjai ütöttek 
ki, jelezték a gyógyulás akaratát? Akármilyen monstruózusak ezek a 
kísérletek, a szakba, melyet forradalmasítottak, mégis újfajta világ-
nézeti elevenséget visznek. Nincs persze egy központi, er ő s diszciplína, 
amely kordában tartsa őket, de megvan bennük a hajlam, hogy a té-
nyek nyelvérő l a szellemi szenvedély egyetemesebb nyelvére térjenek 
vissza. Feltűnő , hogy a szaktudományok köréb ő l egyre több általános 
érdekű  mii kerül  ki; a tudósok engednek a félretaposott cip ő bő l, s 
megint adnak a megjelenésükre. Nem vidékiek többé, csak vidéken 
élők, akik a szak provinciájából is Rómát figyelik; magatartásukból 
pontos urbanítás, sokszor persze csak a vidéki ember naiv urbanitása 
árad. Sok köztük a sznob es  sok a látszatok bűvésze, aki tüneménye-
sen használja ki az új viszonyokat es ismert dolgok felt ű nő  csoporto-
sításával kelt nagyon is világias felt űnést. Ez azonban nem változtat 
azon, hogy a szakokban jóval nagyobb a készség egy világkép-alkotó 
enciklopédizmusra, mint el őbb. 

Az ismereteknek ez a mozgolódása az irodalomban még felt ű nő bb. 
Az írók közt elszaporodtak a mindent tudók, a szellem ezermesterei. 
A  külföldi  irodalom alapmű faja a tanulmány lett; a kor legnagyobb 
alkotása, Proust regénye egymásba öltött esszékb ő l áll, úgy, ahogy egy 
eposz egymásba öltött versszakokból. Ezek az új m űveltségű  írók ko-
rántsem olyan nagykép űek, mint a múlt század írótudósai (akik épp 
azért voltak nagyképű ek, mert a jelent ő séget torzító népszer ű sített 
tudományból táplálkoztak), de műveik zugaiból sokszor bámulatos 
képzettség csillan el ő . Hasonlítsuk össze Wellst  es  Huxleyt, két átlag- 

író, de milyen magasan áll Huxley enciklopédizmusa a Wellsé föl ő tt. 
Arról vitatkozni lehet, hogy mit ér ez a mű veltség tisztán irodalmi 
szempontból, s eléri-e valahol is a múlt századbeli irodalom magasla-
tát, de ennek az irodalomnak éppúgy, mint a tizennyolcadik századé-
nak nem is annyira tiszta irodalmi, mint inkább általános szellemi je-
lentő sége van. A Gide-ek, Valéryk, Giraudoux-k, Ayalák, aránylag 
könnyed, játékos m ű vészete mögött hatalmas műveltség végzett szí-
vós válogató munkát, s ha Európa el őő rs-íróit ma meglep ő  rokonság 
szálai fű zik össze, jórészt ennek a válogatásnak köszönhet ő . 

Hogy egy ilyen világképteremt ő  enciklopédizmus számára ma 
mennyivel kedvez ő bb a szellemi éghajlat, mint harminc-negyven évvel 
ezelő tt, akkor láttam, amikor Ortega m űveit átolvastam. Ortega y 
Gasset spanyol író, a huszadik század enciklopédistája. Tökéletes író, 
akinek az íráskészsége bármely prózai m ű fajban remekelne, s ugyan-
akkor példátlan áttekintés ű  tudós, akirő l túlzás nélkül mondható, 
hogy minden világnézeti nyilallású tudományágban otthon van, vagy 
legalábbis otthonosan beszélget azokkal az újfajta szakemberekkel, 
akik a filozófia eszperantójára hajlamosak. Ortegát a feladat tette en-
ciklopédistává. Véleménye szerint egy-egy kor tudományos elméletei, 
mű vészi törekvései valami hipotézisek es irányok el ő tti hajlandóság-
ban rokonok; fejlő dés, gondolat, romanticizmus, szabadverseny, a ti-
zenkilencedik század közös hajlamának különféle kifejezöi. Ortega a 
saját kora alaphajlamát keresi: a nagy metaforát, mely e kor minden 
úttörőjében ott lappang, az elvet, melyben Einstein elmélete az új iro-
dalmi klasszicizmussal találkozik. Minden tudományágat bejár ezért a 
„közös"-ért, s ha ez a közös nem is több, mint a korszer ű  s ö maga vol-
taképp a jelen szellemtörténésze, a terület, amelyet bejár s a könny ű -
ség, amellyel mindenhová bejut: meglepö. Egy ember, aki nem hisz a 
tudomány sorompóiban s legalább amíg vele vagyunk, mi is kacagunk 
rajtuk. Ortega szerint a tudományt mesterségesen hizlalták fel. Má-
zsás háj nyomja a fuldokló zsigereket; itt az id ő , hogy soványítókúrára 
fogjuk — a mindenáron szétkülönülés helyett az összefüggéseket ke-
ressük. Aki egy-egy mai diploma gátversenyét végigfutotta, tapaszta-
latból tudja, hogy a tudomány csak folytonos átcsoportosítás, ismét-
lés, adatgyömöszölés árán dagadhatott olyan határtalanra, amilyen. 
Én magam, mint kezdö orvos, könyvet akartam írni medikusok szá-
mára, melyben mindazt, amit öt éven át tanulni fognak, húsz-harminc 
íven, magamból kivágott melegen adom majd elébük, úgy, ahogy a 
tudomány bennem lerakódott. Ortega a jól olvasók sugallatával rá-
talál az ilyesféle kompendiumokra. A világnézetileg lényegesre a 
szaktudás magasán talál rá, s különös örömét leli benne, hogy az óriás 
terhek könnyű ségét nekünk is bebizonyítsa. Új Atlasz, aki a tudo- 
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A MINÖS1G  
FORRADALMA 

mány roppant tömegét nem meggörnyedt hátán hordja, hanem a pál-
cája hegyén pörgeti, s noha maga rengeteget dolgozott, mosolyogva 
biztat: a tanulás játék es  nem munka. Amit a munkás tudósok elját-
szottak, a játékosok majd visszaszerzik. Eleven, nagyszer ű  ember, 
akinek a mű vei elé, ha mottót kellene választanom, azt nyomtatnám: 
Sokrates nem izzad. 

Azt hiszem, Ortega, a vidám enciklopédista nem véletlen alak, ha-
nem a szellemi ember üj korváltozata. Amikor a tudósok mindent el-
követnek, hogy tudásuk megint nyilvánossá váljon, az írók belefárad- 
nak az egyéni utakba, a szellemiek iránt érdekl ő dő k tájékozatlansá-
guk alatt fulladoznak, nem késhet a nagy vállalkozás, melyben az is-
meretek egymást termékenyítik, s az egész szellemvilág összefog, hogy 
a tényeket megint a szellem rendezésében lássa. A legnagyobb baj, 
hogy korunknak nincs egy olyan er ő s szellemi szenvedélye, mint a ró-
maiaknál a hellenizmus, a középkorban a teológia. Számolni kell az-
zal is, hogy a mai politikai irányok valamennyien a tizenkilencedik 
század növendékei, s hatalmukkal a „szakszer ű ség" irányában fogják 
erő ltetni a fejl ő dést. A szellemi folyamatoknak azonban mégiscsak 
van bizonyos autonómiájuk, a jogos es  szükséges törekvéseket az élet 
búvópataksorsra kényszerítheti, azonban nem nyelheti el. Az emberi-
ség képességei es  igényei bels ő  rugalmasságot jelentenek, amely ellen a 
társadalmat sem lehet soká kifeszítve tartani. A szellemet megaláz-
hatja az erő : a természet visszaüt. 
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TANŰ  

Évek óta gondolok rá, hogy tanulmányaimat önálló folyóiratban 
adom ki. Szokatlan gondolat, de irodalmi életünk összebékített vele. 
A zug-szempontok gyámságát nem lehet soká kijátszani; aki több fo-
lyóiratba ír, mondanivalója töredékeit átlophatja talán, de hol az ol-
vasó, aki összegyűjti. A tisztátalan írások szomszédságát is megelé-
geltem. Maláriás vidéken nem lehet büntetlenül élni: ha nem kapom 
meg a maláriát, megbetegszem a kinint ő l. 

Egy ideig abban bíztam, hogy a fiatal írók jobbjai a dics ő ség 
már-már bürokratikus üzletmenetéb ő l kiválva, küldetésük es  sza-
badságuk védelmére folyóiratot indítanak majd, s abban az én 
munkásságom is természetes medret talál. Sajnos, az ő  helyzetük 
egyre romlik, munkaadóik es  mecénásaik kezében vannak; a sza-
badság az öngyilkosság választékos faja lenne a számukra, s ifjú-
ságom szomorú tapasztalata, hogy h ő sök akadhatnak, de hő s-
nemzedékek nincsenek. 

Még így is haboztam, miel ő tt megindítottam ezeket a füzeteket_ 
A képtelen anyagi áldozatot talán bírom es  bírni fogom, de lesz-e er őm 
a kartellen kívüli állapot szenvedéseihez. Ahol a bátorság kilenc irány-
ban megkötött, mi vár arra, aki a tizedik szabad irányba áll? 

A folyóirat itt van, s nekem nincs okom frázisokkal bátoritgatnom 
magam. Ismerem a világ eröit, es  ismerem a magányos emberét. Tu-
dom, hogy a nagy dolgoknak az id ő  segít. Lesznek — s nem csinálják 
ő ket. Az ember csak a maga dolgára vállalkozhat; soha nagy dol-
gokra. 

Folyóiratom ihletője e kor igazi múzsája: a szorongó tájékozatlan-
ság. Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük, s a partot ke-
ressük, abban a hitben, hogy van part s a csillagok vezetnek. Nem 
akarok tanítani. Az essait a nyilvános tanulás mű fajának tekintem; 
egy lélek égtájakat keres, s közben égtájakat segít megtalálni; mun-
kásságom meghívó egy tanácskozáshoz, melyet önmagammal folyta-
tok. 

Folyóiratom tanulmányai messzeágazók lesznek, otthonos vidék-
rő l gyakran térek olyan területekre, ahová akkor vet ő döm elő szór. 
Lehet, liogy a szakember nem mindig fog örülni ennek a látogatásnak. 
Azonban mindenkinek joga van minden emberi tapasztalathoz, s az 
én feladatom nem a szaktudományban van, hanem önmagamban. 



`  1;?. ►̂ -♦ 

E folyóirat nem dióhéj-m űveltség tudatlanok számára; a szelt e 
 klorofilja inkább, melyen az ísmeret problémává s a  probléma  éle, 

tartassa válik. 'aga;  
Ezt jelenti a címe is. Nem Figyel ő , hanem Tanú. Nemcsak s 

tanúja annak, ami van, hanem bizonyságtev ő  amellett, ami ór m.  Azontúl, hogy írás: erkölcs! 	 ok,  

1932  

A MINŐ SÉG FORRADALMA  

A munkanélkülieket számon tartjuk, de ki tör ő dik a munkásokkal?  
Tudjuk, hogy a rend, melyben a b ő ségtő l csak az éhség lesz nagyobb, s  
a termelő eszközök tökéletesedésével csak a bitangjára hagyott lelkek  

száma nő : halálra ítélt. De ki figyelmeztet a kiáltó heveny betegség  

alatt az idültre, a termelés betegsége alatt a munkáéra?  

Más a munka és más a szenvedély, de az ép ember más id ő kben  
mégsem volt munka és szenvedély teljes kétélt űje. A munka is szenve-
dély volt, vagy legalább lehetett, s a személyiség nem húzódott vissza a  

munkás nappalból a munkátlan estébe; az ember nem akkor lett ón-
maga, amikor leitatta a fő könyvet s letette a vakolókanalat. Robotnak  

nevezzük a fásult, személytelen munkát, de a robotot az a tizenkilen-
cedik század terjesztette ki és szigorította meg, amely eltörülte.  

A munkamegosztás a munkást is megosztotta munkája és élete közt.  

Emberek járnak a földön két élettel, melyek éppoly tökéletlenül érint-
keznek, mint Babits Gólyakalifájában a hasadt lelk ű  hő s két élete. Az  
erő ket kihasználó tizenkilencedik század felhasználta a munkát és  

visszautasította az egyéniséget; mozgóláncához elég volt a kez űnk, és  
lemondott a másik nyolc óra javára az agyunkról. E szédületes Tay-
lor-rendszerben egymásután vesztették el méltóságukat a foglalkozá-
sok. A század haladt, azonban a munka süllyedt. El ő bb az ipar hullott  
bele a gyár darálójába, aztán sorra a szellemi foglalkozások. Még  

mindig igen magas képesítést követelnek a szellemi munkástól. Ha  

végzett munkájukat nézem, ezt a nagyzolást atavizmusnak kell tarta-
nom. A vegyész, mérnök, orvos sok szép dolgot tud és felejt, de höna-
pok alatt oda lehet idomítani a helyére egy jófej ű  szakmunkást. Kinek  
a munkája áll magasabb szinten: a bankhivatalnoké vagy a közleke-
dési rendő ré? Gyermekkoromban még volt valami kis élet a taná ri  hi-
vatásban, ma a tanár is tantervlebonyolitó automata. Minden tanulás,  

képesítés haszontalan; a munka a szellem teljes önmegtagadását kö-
veteli.  

Azoknak az embereknek a száma, akik a munkájuknak élnek, nap-
ról napra fogy. Ha nézzük, kik azok, inkább a komolykodó kretének,  

mint a tehetséges találékonyak. Az egyéniség kifolyott a munkából.  

Nézz meg egy vadevez ő st, amint a csónakján babrál, s nézd meg hiva-
talában. A városok körül falvak épülnek, s három barackfájához több  

köze van a munkásnak, mint egésznapi isiunkájához. Az emberek nem  

u._- 4  

51  

50  



ideig-óráig talán megnyugtatja az emberiség igazságérzetét, de ha nem 
lép tovább, még boldogtalanabbá teszi az egyént. 

Várom az embert, aki megszövegezze a min ő ség forradalmi kiált-
ványát. Ezt a kiáltványt már sok millió ember szövegezgeti a szívében, 
s a mozgalom, melyet kivált, mélyebbre fog szántani az emberi élet-
ben, mint az elosztás forradalma. Ime néhány gondolatfoszlány ahhoz 
a készülő  kiáltványhoz: 

1. Az ember ezermesternek született. Nincs nagyobb méreg a szá-
mára alvó képességeinél. A satnya test ű  ember kedvetlen, de még ked-
vetlenebb, akinek a képességei petyhüdtek el. Az ember képességeivel 
gyökeredzik a világban, azzal kapaszkodik, amit meg tud csinálni. 
Mindig csordában éltünk, es  sosem voltunk Robinsonok. De azért 
Robinsont nem lehet elpusztítani bennünk. Minden élet egy sziget, 
mely cserekereskedelmet folytat más szigetekkel. A csere egy darabig 
hasznos, a sziget ad  es  kap, segítik es  segít. A baj o tt  kezdő dik, amikor 
a csere öncélú lesz, több a hajós, mint a szigetlakó, s a gazdaság szét-
dúlja a szigetek bels ő  idilljét. A természet üzemmé válik, az emberek 
nemcsak cserélnek, hanem a cseréért élnek, egyoldalúan aknázzák ki 
magukat. Kincseik kiásott részét elprédálják a hajósok, nagy része 
pedig ott pusztul érintetlenül. Mi lesz e kopárságban a szigetlakóból? 
Elhülyül vagy Robinson korára emlékszik. Meggy ű löli a kereskedel-
met, s azon töpreng, hogy tehetné el láb alól a hajósokat. 

2. A hajósok persze sokan vannak  es övék a tenger, de a minöség for-
radalma feltartóztathatatlan, mihelyt az egyén belátta, hogy a képessé-
gek aránytalan munkamegosztása öt megsemmisíti. Az ember a cse re 

 szörnyének érzi magát, borzad magától. S csak azért is ezermester akar 
lenni. Látja, hogy amit cserélt, annál értéktelenebb lett, minél többet 
cserél s kimondja a hajmereszt ő  tételt: jót csak ezermester tud termelni. 
A jó munkás a dilettáns lesz, mert aki nem ért mindenhez, semmihez 
sem ért. Nem az lesz kiváló, aki egy dologra veti magát, hanem csak an-
nak szabad egy dologra vetnie magát, aki kiváló, azaz sok dologhoz ért. 
Felvirrad a dilettánsok napja, az üzemeket irracionalizálják, a cip ő -
készítő  művészek megbuktatják a cip ő gyárakat. 

3. A minő ségért forrongó ember megveti a mai munkást is, aki beáll 
a mozgóláncba, fix id ő re fix bért kap, s nincs alkalma kiválni. Akinek 
nem érdeke, hogy remeket csináljon, rabszolga, akár magányosok, 
akár az állam piramisát építi. A munkának el ő tte egy faja tiszteletre-
méltó: a vállalkozás, s olyan államért fog küzdeni, amely megbecsüli a 
munka egyéni együtthatóját, teret ad a min ő ségnek, értelmetlenné te-
szi a vagyont és a vállalkozások nagy mellérendelésében munkatérrel 
jutalmazza a munkát. 
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birják valami monomania nélkül. Bridge-, vizipolo, es bélyegtudósok 
közt élünk; a parasztok közt rádiószakértöket találni. Az egyénisé g 

 melyet a munka visszautasít, kárpótlást keres. Innen a mű veltség mai 
zavara, szeszélyes tarkasága. A foglalkozások ma már nem pántjai 
hajlamnak es  műveltségnek. A szenvedélyek furcsa néprajzi térképén 
egy-egy szín a legkülönböz őbb munkakörök megyéiben jelenik meg. 
A szintkülönbségek összetöredeztek, s egy-egy foglalkozáson belül 
képtelen nagyok. A legsiralmasabb vidéki környezetben európai m ű -
veltségű  emberre akadsz. A munka magával rántja az igénytelenségre 
hajlamosakat, s magukra hagyja, elszabadítja az igényeseket. 

Korunk nyilvános élete ijeszt ő en alacsony, a szellemi élet mégis in-
kább fokozott, a találékonyság nagyobb, az egyéni problémakör tá-
gabb. Nem munka  es  szenvedély hasadása magyarázza meg korunk-
nak ezt a paradoxonát? Ha az új tudományt, új irodalmat nézzük, a 
nagy kultúrösszhang hiánya ellenére is felt ű nik, milyen izgatott, bo-
nyolult, sokirányú a szellemi élet; ha a közösség arcát figyelem, el-
hülyült mosoly fogad. 

Hová vezet ez? A közösség élete látszólag egyre kollektívebb lesz, 
azaz egyre kevesebbet tör ő dik tagjai egyéni életével, nem számít kez-
deményezésükre s nem hederít kívánságukra. Valójában e kollektivá-
lódás alatt elapad a társadalomfenntartó er ő , a közügyek „szenvedé-
lye". S hová jut a szenvedély, melynek nincs kapcsolata a közös élet-
tel? Elsatnyul; a társtalan szenvedélyb ő l onánia lesz, magát emészti es  
megsemmisül  az egyénnel. Ilyen hasadást munka  es  szenvedély közt a 
természet nem is t ű r soká. Vagy a munka töri magához az embert, túl 
nyolc órán is, vagy az egyéni szenvedély kavarja fel a min ő ség forra-
dalmát. 

Akik a társadalom átalakításáért küzdenek, nem hajlandók err ő l a 
kérdésrő l gondolkodni. Megakadályozza ő ket a tételes tunyaság es  a 
hamis fegyelem. Úgy érzik, a forradalom az elosztás kérdése. Ará-
nyosítani kell a munkát, arányosítani a munka élvezetét; az arányosí-
tás mennyiségtani feladat, nincs köze min ő séghez. Nos egy olyan kor-
ban, amikor az osztályok színvonala már összetöredezett, szellemi 
előjogok nincsenek, én is ellensége vagyok az anyagi el őjogoknak. 
Mikor a vagyon öncélú s emberek millióit rekeszti ki az életb ő l, ellen-
sége vagyok a zű rzavar szentségének. Elismerem, hogy szükség van az 
elosztás reformjára, s a közösséget inkább elfogadom kizsákmányo-
lónak, mint  a magánembert. De nem hiszem, hogy az elosztás meg-
gyógyíthatja az élet mély baját. Az igazságosabban elosztott javak, 
mégha bő ségesek is,  létminimumot jelentenek, amíg az ember mun-
kájában nem találja meg legfontosabb javát. Az elosztás forradalma 
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KEATS HYPERIONJA  
VAGY A IIZINOSÉG FORRADALMA 

 

Ha behunyom a szemem s kimondom a szót: „költ ő " — Keatsre  
gondolok. Éltek nagyobb költők is nála? Q az egyetlen, akit, noha 

 

személy, fogalmul is használhatok. A többi költ ő  más is volt: szabad-
sághő s, színész, filozófus, különc, misztikus, irodalmár. Keats csak  

költö, nagyságát egy forrás táplálta: a költészete. Alig huszonöt éves  

korában halt meg. „Az élet csak egy nap — írta —, gyenge harmatcsepp  

veszélyes útján a fa tetejér ő l." Életrajz ez a sor. Harmatcsepp volt;  

esett  es  csillogott.  
Dala tövén a tüdővész pusztított, dics ő séget nem ért. Mégis kevés  

ember lehetett boldogabb nála. Egyszenvedély ű  ember volt, s rövid  
életét teljesen felszítta ez a szenvedély. Aki verseibe beleéli magát,  

szinte átragad rá a költészetnek az az eufóriája, melyb ő l írójukat a  
balsors is csak órákra zökkenthette Id.  Mások weekendezni járnak a  
költészetbe, Keats a vers Senki-szigetén élt.  

Ha visszagondolunk, mikor voltunk a legmámorosabban költ ő k,  
serdülőkorunk egy hónapja jut az eszünkbe, vakáció a vidéki roko-
noknál, királydrámák, melyeknek a Múzeumkert es  a Népliget közt  
rebegtük monológjait. Csak szét kellett nézni s versek tolongtak bol-
dogságunk felé; a világ mintha rimeinknek lett volna ürügye. Keats  

költészetétő l nem idegen ez a pubertás-mámor. Csak tíz évre temet-
kezhessem el a költészetbe, Írja. Verseiben van valami a mez ő re ki-
szabaduló szerelmes boldog tétovaságából, akinek ugráló tekintete  

nem tud egy látványon, egy tárgyon megállapodni. De míg mi ennek 
az ujjongó tétovaságnak legszebb perceink mellett legrosszabb ver-
seinket köszönhetjük, Keatsnél a vers éppoly tökéletes, mint a bol-
dogság. Az örömöt, melyr ő l mi késő bb a bűnjeleket látva, szemérme-
sen hallgatunk, itt egy hibázni nem tudó m űvész igazolja. A költő  fe-
cseg, de a szájából gyöngyök peregnek, nyújtózik, s mozdulata már-
vány után kiált. Tele szíve neki viszi egy sornak, s a derekán kap észbe, 
hogy be is kell fejezni. „Oly mélyen az erd őben ..." Milyen mélyen? 
„ ...mint  amennyirő l egy hiúz szemét észrevenni." Folyton rögtönöz 
es  folyton remekel. Érzem, hogy beugrik a hasonlatba, de ha vállalta,  

győzelemre viszi. Ha egy árnyalattal bágyadtabb, fullaszt. Nála azon-
ban a zsúfoltság sem preszi őz. Egy-egy túlzó képe mint hosszú, el-
nyújtott trilla rezeg két-három soron, néha verseken át. „A legkedve-
sebb holdat láttam, mely valaha kagylót ezüstözött Neptunnak kehe- 

lyül." Mily finomkodó kép minden más költ ő  ajkán! Keats versében 
sokkal futóbban találkozik a csillogó kagylón a hold es tenger, sem-
hogy a hiúság erő lködését érezném. 

Ecsetjét mintha csillagokba mártaná, csupa gyöngéd szín, inkább 
egy lehelet, mint egy kéz vonása, de a csíllagszinek halványságukban is 
elég messzire  es  messzirő l villanók, hogy az egész eget eszünkbe jut-
tassák. A leheletnyi vonások váratlan pályán siklanak Id a kéz alól, 
egy szemvillanás alatt hatalmas víziókat vetítve fel s oszlatva szét. Úgy 
tudjuk, hogy vannak gyöngéd költők es vannak er ő teljes kő ltők. 
Keatsnél a két szó nem ellentét; inkább fokozat. Ha Elektrában vagy 
Antigonéban a mélyen n ő i válik mélyen férfiassá, Keatsnél a gyöngéd 
csap át a hatalmasba, s az anyagtalan anyag lesz monumentális_ 

Tulajdonképp mint gyerek halt meg; nemcsak fiatalon, költöi pá-
lyájának is elején. Nem volt koraérett, csak érettsége fokán bámula-
tosan tökéletes. Egymást követ ő  művei meredeken fölfele mutatnak; a 
gyöngédség egyre hatalmasabb bennük; a mámoros esztéta-imboly-
gás egyre méltóbb tárgyat keres, hogy, mint karón a borostyán, ma-
gasba szaladjon. Vonzódott a görögökhöz; görög es  modem költészet 
egymást emelő  keresztezésére jóval több reménye volt, mint Goethé-
nek. Van egy eposz-töredéke: Hype rion; két es  fél ének az egész, de 
kevés töredéke van a világirodalomnak, melyet jobban kellene sajnál-
nunk, hogy töredék maradt. Míg befejezett görög-tárgyú költeménye: 
az Endymion még páratlan részletszépségekben olvad szét; itt a rop-
pant tárgy — egy egész Genezis — hatalmas íveket húz fel a valótlanul 
lenge anyagból. Székesegyház ez sugarakból; költemény, melyben az 
újjáálmodott görőg mithológiát a tizenkilencedik század hajnala, a 
leglendületesebb század-hajnal lebegteti. 

Nem tudom, mekkorára tervezte Keats Hyperiont, a m ű  további 
tervét nem ismerem. A töredéket, képzeletben ki nem egészíteni: lehe-
tetlen, kiegészíteni: vakmer ő ség. A téma ebben a két  es  fél énekben már 
kibontakozott; hogy fejl ő dne tovább, talán Keats se tudta, azok a pil-
lanatok csak, melyek a költ ő  szándéka es műve közé esnek. Hype rion: 
az istenek két nemzedékének a harca. Jupiter es fiatal istentársai egy 
váratlan rohammal levetették az öreg isteneket. Csak Hype rion, a nap-
isten maradt az égen; ö az ellenforradalom legf ő bb reménysége, aki 
vagy visszaemeli a káoszból kiszakadt els ő  isteneket, vagy maga is utá-
nuk zuhan. A költeményb ő l alig van meg több, mint a levert ő regek els ő  
haditanácsa, de a két nemzedék erkölcsét es  természetét ebb ő l is meg-
ismerjük, s a harcban, mely a világ ó- és újkorát állítja szembe, már fel-
zeng a költ ő  vallomása, az új kor igazi istene: a min ő ség mellett. 

Az első  ének két nagy látomásból áll: egyik a bukására ocsúdó Sa-
turnus ébredése, másik az istenek közt magára maradt Hype rion gigan- 
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talmas éganya (aki csak egy hang, akinek élete szelek és dagályok élete, 
úgy, hogy csak szeleket és dagályokat tud ébreszteni), fényes és hatal-
mas fiát, a nemz ő i számára is váratlan csodát, harcra serkenti. Hype-
rion megfogadja, amit ez a személytelen susogás tanácsol, s mint búvár 
a gyöngyös tengerekbe, leereszkedik, nesztelen a mély éjszakába. 

A második könyv a levert titánok barlangjába visz, ahol hatalmas 
vízesések nyomják el a hörgést, s álmukból ocsúdó sziklák szegik egy-
másnak szörnyű  szarvaikat. Ott hevernek (néhány eltévedt, bolyongó 
isten kivételével) mind, kínlódó szívük rángatózását nem számítva, 
mozdulatlanul. Egy rövid seregszemlében egész kis kozmogónia. Egy 
hasadékban megjelenik Thea, a kísér ő  s a nemzetsége bukásával 
szembekerülő  Saturnus, akinek fejére e látvány alatt a halandóság 
olaját önti a tehetetlen kétségbeesés. Már-már odarogy a többi isten 
közé, amikor az egyik titán felismeri, fölveri a hörg ő , síró, ugráló is-
tentábort, s Saturnus orgonára felduzzadt hangon tiltakozik az új 
rend ellen, melyet nem jósolt meg írás s nem igazol az elkerülhetetlen-
ség. Az örökkévalóságra berendezkedett isten ug rik itt szembe a vál-
tozás ostoba .talányával, s tanácsra hívja fel a h ő rgő , hánykódó titá-
nokat. Hárman szólalnak fel: Oceanus, Clymene és Enceladus. Ebben 
a három válaszban zendül fel tulajdonképpen a költemény dallama, s 
ezen a néhány oldalon érezzük meg, mit vesztettünk Hyperionban. 

Oceanus, akit az ide-oda járó vizek szoktattak bölcselkedésre, 
csöndet kér a dühöng ő ktő l mormogásai számára, melyeket els őű l kí-
sérletező  nyelve gyermeknyelvként csalt ki a messze tajtékzó homok-
ból. Ha meghallgatják, megmondja az igazat. Saturnus el ő l az ural-
kodás elzárt egy utat, melyen 6, a szemlél ő dő , örök igazsághoz jutott. 
Saturnus nem az els ő  volt, így utolsó sem lehet. A káoszból megszüle-
tett a fény, szétvált ég és föld, az órjás-faj szülöi s az els ő  szülő k uralma 
alatt az egész nemzetség új és szép birodalmakat kapott. Most eljött 
rájuk az igazság böjtje. Amint ég és föld szebbek voltak, mint a káosz s 
ő k tömörebbek, szebbek, szabadabbak, mint szüleik, sarkukba üj t ő -
kéletesség hág, nemesebb nemzetség. Az Óceán látta utódjät, a tenger 
ifjú istenét, amint szárnyas lovaival végigtajtékozott a vizeken, s tudja, 
hogy bukásuk fájdalmának csak az igazság lehet gyógyszere. Aki 
elöljár szépségben, azé a hatalom is -- igazolja Oceanus a min ő ség for-
radalmát. De ha az új istenek fölébük is kerekedtek, nem hódították 
meg őket. Mint fa a durva rög fölé, így emelkedtek ki ő k a káoszból, 
anélkül, hogy a káosz megsz ű nt volna. Az üj istenek madarak a fán, 
színesebb, mozgékonyabb faj, amely alatt az alacsonyabb életfokok, 
fa és föld tovább álmodják lassúbb életüket. 

Másodiknak Clymene szólal fel (sorvadásos ajak, szelíden fölfelé 
néző  szemek), ő  sem bízik a régi istenek szerencséjében, mert hallotta a 
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tikus szorongása. Egy  sötét vő lgyben„fekszik a mozdulatlan Saturnus, 
feje kő rő l erdő  csügg erdőn, mint felhő  fellegen. Annyi szél sem mozdul 
kő rű lő tte, amennyi egy magot letép a tollas gyomról; a halott levél ott 
marad, ahova esik, a folyam zajtalan csúszik a leesett isten árnyékában, 
s nádja közt a najád szorosabban szorítja ajkára az ujját. Nyájas kéz 
érinti az isten órjás vállát. Egy az els ő  istennők közül; az amazonoknál 
hatalmasabb nő , aki Achilles nyakát hajánál fogva játszva meghajlita-
ná. Arca széles, mint a szfinkszé, szép volna, ha szomorúsága nem volna 
szépségénél is szebb. Az els ő  istenek „széles kiejtésével” ébresztgeti a 
nemzetség fejét bukásuk szörny ű  igazságára, mely olyan súlyos, hogy a 
kételkedést lélekzeni sem hagyja. Szava úgy kél, mint a csillagtalan éjjel 
álmodó tölgyek csöndjéb ő l felemelkedő  s elhaló nesz; mintha az áradó 
levegőnek volna hulláma csak. Homlokát odahajtja a földre, s leomló 
haja a holdfényben ezüstgyékényt teret Saturnus lábai elé. Így állnak ott 
egymás mellett; a bukott isten s a bánkódó istenn ő , míg Saturnus föl-
ébred, s szakállát rázva, rettenetes hangon panaszolja fel, hogy a sápadt 
planétákat igazgató befolyás kifolyott kezéb ő l, s intéseitő l elszakadtak a 
szelek és tengerek. Nem érzi azonosságát; önmagát követeli Theától, 
mert kell lennie egy Saturnusnak, aki míg ő  itt hever, szárnyaskocsin 
hódítja vissza az eget. Szenvedélyes dühében teremteni akar; egy másik 
káoszt keres, amelybő l egy másik világot hasíthat ki, szétmorzsolni ezt. 
Erre a szenvedélyes hangra Theában föltámad a remény, s az erd ő  agg 
ágait ködként hajtogatva, a leve rt  istenek barlangjába vezeti Saturnust. 

Míg a bukott titánok kemény fájdalomban lesik Saturnus szavát, 
Hyperion még fönn  ill  fényes korongján, bizonytalanul és zavartan, 
mert  rossz előjelek egy gigász idegeihez méltó borzalmat adagolnak 
számára. Láng-folyosós, bíbor-függönyös, ezer udvarú alkonyi palo-
tájához közeledik már, s id őnként ismeretlen sasok fekete szárnyai 
csapnak el elő tte, s paripák nyerítése hallatszik, úgy, hogy ínyén fém-
ízű  lesz az emberek fű szeres tömjéne. Félelemt ő l felzaklatva érkezik 
palotája elé, a Nyugat küszöbére, sarkáig érő  lángruhájában ordítva 
nyargal végig hajót hajó után, egyre új boltok, gyémánt árkádok so-
rán, s a főkupola alatt a mennydörgő  kölök, a lázadó Jupiter ellen 
bosszút esküszik. De üj félelem fagyasztja torkára a fenyegetést; kö-
dök kelnek kő rű lő tte; fuldokolva rohan palotája keleti kapujához, s 
kitépi az óceán jeges áramára. Fölül szárnyas korongjára, az ezüsttol-
lak mar  kínyílanak, idő  elő tt megkezdené a napot, ha az évszakok 
szent törvénye vissza nem tartaná. Az ő rjöngő  titán a megfékezettség 
fájdalmában s egy elsietett hajnal sápadt fényében reszket a láthatár 
peremén. Itt szólítja meg ő t Coelus, az éganya, s a földre küldi Satur-
nushoz. Míg fennjár, majd ő  ő rzi fényes napját s dajkálja a napszakokat. 
E csodalatos töredékb ő l is kiemelked ő  rész, ahogy ez a tehetetlenül ha- 
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1933 

I. AZ ESZTÉTIKUS TANULMÁNYA 

Az irodalomtörténet nagy nevei bizonyos fokig gy űjtő nevek is. 
A kor elpusztul, az iró megmarad, s mint  a kimaródás ütján keletkez ő  
hegyek, annál magasabb lesz, minél többet hord el körüle az id ő ; a 
személynév annál több homályba veszett más nevet szippant fel, minél 
nagyobb volt körülötte a rombolás. Az irodalomtörténeti nagyság 
még oly közel es ő  korban is, melybő l legalább könyvtárilag minden 
mű  fennmaradt: az absztrakció egy neme. Hát még ha az enyészet is 
segít az elvonásnak s egy m ű fajból egy ember m űvét ő rzi meg; a Kra-
tinosok, Phrynikusok, Lykisek, Ameipsiások nevei közt egy marad 
fenn, mely az élmény tarka színében lobban elénk: az Aristophanesé. 

Az az Aristophanes, akit Athénben a kopasz fejér ő l ismertek, talán 
csak a kovász, a vitális szikra abban az Aristophanesben, akit Shakes-
peare, Sophokles, Dante mellett csodálunk. Más körülmények közt 
méltányolható munka lehetne e nagy gy űjtő névbő l a kopasz embert 
kiolvasztani, Aristophanes esetében lehetetlen. Nála nincs külön 
hegymagasság a tengerszintt ő l s külön a hegy lábától, ő  maga jelent 
minden görög vígjátékírót, maga mutatja be egy m ű faj szellemét, a 
görög vallás egy szertartását, a görög nép egyik legcsodálatosabb haj-
lamát. Aristophanes el ő tt tiszteletben  kell  tartani az emberiség emlé-
kezetének azt a torzítását, melyb ő l a hő sök  es  a túlvilági lények szü-
letnek. Aristophanes a görög világnak éppolyan egyetlen emberfölötti 
alakja, mint Homeros. 

Aristophanes is, mint Homeros, rejtélyes költ ő . Rejtélyűk nem 
életrajzuk hézagaiból ered, hanem szellemük  es  nagyságuk természe-
tébő l, az egész görög világ természetéb ő l, mely oly nyilvánvaló s mégis 
oly megfoghatatlan, mintha betörhetetlen üvegablak választaná el tő -
lünk. A görög világ minden korhoz szól, s alapjában minden kor szá-
mára érthetetlen; nagy alakjai vonzók, de idegenek is. 

A görög népet zseniális népnek szokás nevezni, s ha ezen azt értjük., 
hogy nála a tökéletes es  a közönséges, a nagyszer ű  es  az értéktelen kö-
zelebb esnek, mint más népeknél: igaz. Megszoktuk, hogy a görögök 
kultúráját a legnagyobbnak tartsuk. Azonban épp Aristophanes ko-
rában jóval nagyobb a zsenialitásuk, mint amilyen szilárd a kultúrá-
juk. A kultúra egyenletes magas szintet jelent, a zsenialitás pillanatnyi 
képességet, egy még magasabb szint elérésére; a kultúra lassan fejl ő -
dik, a zsenialitás nagyokat ugrik, anélkül, hogy új szintjét tartani tud- 
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fiatal Apollót, s tudja, mi vár rájuk. Szelíd éghajlat alatt, illatos parto n 
 alit, s egy kagylóba dúdolta nyomoruk énekét, mikor szembő l, a ten-

ger szigetér ő l csodálatos dalt s Apollo nevét hozta felé a szél, úgy, hogy 
megszégyenülten dobta el kagylóját, melyet úgy töltött meg egy huh 
lám, mint énekeit a sosem-hallott dallam. A tompább es  alsóbbrend ű  
isten naiv megüt ő désében minden leírásnál élesebben metsz belénk az 
üj minő ség, amely győ z, mert kiválóbb es  hatalmasabb, mert szebb. 

A fölfortyanó Enceladusnak kell vállalnia a régi istenvilág véd ő be-
szédét. Fölkorbácsolja a titánokat. „Lángok vagytok, megmondom, 
hogy égjetek", kiáltja a bosszúra felizzó szemekbe. Hadd érezze a lázadó 
Jupiter, mit vetett el, mikor háborút kezdett a világban. Nem elvesztett 
királyságokról van szó itt; a béke es  álmodó nyugalom napjai repültek 
el, a háborútól ártatlan napok, mikor az ég csöndes lényei, nyitott szem-
mel hallgatták a régi istenek beszédét. Hyperionra hivatkozik, legfénye-
sebb testvérükre, aki még sértetlen, s Hyperion meg is jelenik egy szikla 
csücsán, s Saturnus nevét kiáltja bele a visszazúgó barlangüregbe. 

Három kép idáig, s mily gyöngéd-hatalmasan vetíti fel az ezredéve-
ken át álmodó világ zavarát, melyet megrohannak s keleszteni kezde-
nek az üj világ erjeszt ő i. A levert isteneken ott van az új istenek vissz-
fénye. Keats hátat fordít Saturnus haditanácsának, s a fiatal Apollót 
keresi fel Delos szigetén. A harmadik könyvb ő l nincs meg több, mint 
Apollo  es  Mnemosyne találkozása. Apollo elszökik anyja  es  nő vére 
mellő l, s a hajnal lesápadó csillagai alatt sétál, egy folyócska füzesei 
mellett, bokáig liliomban. A szigeten nincs zug, ahova a hullá-
mok zaja el nem ér; Apollo fülel, es  szemét elfutja a könny. Ekkor je-
lenik meg neki az istennő , aki a gyermek-isten mellé, míg aludt, egykor 
az aranylírát odalopta. Apollo egy isteni ifjúság bizonytalan panaszait 
önti ki elé, a szigeten feln ő tt isten-gyerek vágyát a világ után, s míg be-
szél, a hallgatö Mnemosyne a mindentudás emlékezetét s halhatat-
lansága tudatát folyatja belé .. . 

A töredék itt véget ér. Az új istenek közül csak egyet láttunk; de ez 
az egy az volt, akit Keats legjobban szeretett. Apollo védtelen gyermek 
volt, de a régi istenek közül a legbölcsebb egy törékeny szerszámot 
ajándékozott neki, a lírát, a min ő ség örök cégérét, s a min ő ség, érez-
zük, kinő  Delosz szigetérő l: Hyperionnak bukni kell .. . 

From  all his limbs Celestial ..." A félbemaradt sort kiadásomban 
két csillag követi s alatta ez á11: The end. A költemény legvégét egy kis 
mithológiai ismerettel ki lehet találni, de ki találja ki annak a másik 
félben levő  költeménynek a végét, melyben Saturnus es  Hyperion ti-
tánjai már-már visszafoglalták az eget, mig a Min ő ség es  Mnemosyne 
egy elhagyott szigeten beszélgetnek, ki tudja, hol .. . 

ARISTOPHANES 



na. A francia kultúrnép, a görög Platóig inkább zseniális. A különbs ég 
 jól latható a mű fajok kialakulásában. A francia m ű fajok fejl ő dnek, a görög műfajok estéröl reggelre itt vannak, s csak akkor fejl ő dnek, 

amikor hanyatlanak. 
A Békák elején Xanthias, a szolga szórakoztatni akarja az unatkozó 

Dionysost. — Ne mondjak egy szokott tréfát, uram, mit a közönség 
mindig megkacag. — Mondhatsz akármit, csak azt ne, hogy „szorít 
már". — Se más furát? — Csak azt ne, jaj be rám ért. — Mit hát? — Csak 
egyet ne ...—Mit? — Atvetve terhed, azt, hogy a hasad fáj. — Még azt se, 
hogyha súlyos terhemet le nem veszik, mindjárt nagyot szellentek? . . 

Herkulest zabáltatni, büdösíteni a nehéz súly alatt: ezek voltak az 
Aristophanes korabeli vígjáték mulatságai. S noha Aristophanes bö-
ködi a tőbbi vígjátékírót, maga is él ezekkel az eszközökkel: a közös 
szint, melyrő l leleménye a svungot veszi, a parasztkomédiák közönsé-
ges humora, az a humor, mellyel egy magyar disznótor ivói szórakoz-
nak. 

Maga az aristophanesi színpad is pompás karénekeivel, irreális lá-
tomásaival meglep ő en közeli rokona a falusi komédiák rögtönzött 
deszkáinak. A commedia dell'arte hevenyészettségét emeli szigorú 
mű faji szabállyá; a színész viszonya a közönséghez meg ő riz valamit a 
bohóc  es  publikum viszonyából, mint ahogy a tizenkilencedik század 
néhány nagy regényírója is szinte közvetlenül n ő tt ki a ponyvaregény-
bő l. A darab még nem záródott el néz ő itő l külön világgá, a színpad és 
a néző tér közt nyitott az út, az elmaradhatatlan szolga a közönségnek 
mondja el, hogy mi baja az igazságtevésbe belebolondult öreg gazdá-
jának; a szereplő k a közönség el ő tt beszélik meg, hogy mit fognak ját-
szani, szinte válogatnak a témák közt, s a Spártával különbékét köt ő  
Dikaiopolis, mikor a háborús párt szorongatja, a néz ő térnek mondja 
el tréfás véd őbeszédét. Nemcsak a kar, a színészek is kapacitálják a 
versenybírákat, a színpadon állandóak a célzások a néz ő téren ülő kre; 
kő ltő k, politikusok, a kiköt ő  hírhedt alakjai: a tréfák áldozatai, s meg 
érezni e darabokon a komédia kezdetleges fokát, mikor maguk a né-
ző k is visszafeleltek. 

Groteszk jelmezeivel, melyek a néger törzsek maskarái s egy mai 
revü szemfényvesztése k ő zött á,llhattak, a kar is az ő si népek vad ün-
nepeinek a lüktetését viszi e vígjátékba, dobogó lábak s valószín ű tlen 
álarcok közt az ünnepi szilajság énekeit. A vígjáték igazi magja a 
parabázis: a kar önálló fellépte a darab közepén; ez az a száz-kétszáz 
sor féktelenség, mely alatt a Lovagok, a Madarak, a Darazsak el-
feledkeznek a történetr ő l, s egy kis független bacchánsünnepet ren-
deznek a vígjáték derekán. A költő , ki eddig csak célozgatott, most 
versszakokon át gúnyolhatja ellenfeleit, ítéletet mondhat az aktuális 

eseményekrő l, kifigurázhatja hallgatóit, megvesztegetheti a bírákat, 
megénekelteti a madárélet dics ő ségét, a lovak dicséretét, s e csapongó, 
tarka áramlás közben az oltár körül is elénekelheti az isteneket dicsér ő  
dalát, jelezve, hogy a színjáték ünnep s e bolond karnevál magja az is-
tentisztelet. A kar nem „az idealizált néz ő ", hanem az „ünneplő "_ Lo-
bogó éterláng, mely fölött a történet is ünnepi részegségben libeg, mint 
egy szétszakadt délibáb. 

A nyers humor, rögtönz ő  közvetlenség, maskarás, barbár önkívület 
Légkörébe esik bele az aristophanesi ötlet s virágzik ki néhány gyors 
mozzanatban. Semmi sem olyan jellemz ő  az aristophanesi vígjátékra, 
mint ezek az ötletek. E vígjáték mély póri durvasága s korlátlan m ű -
vészi lehető sége találkozik bennük. Aristophanes ötletei els ő  pillan-
tásra képtelenül vaskosak, esetlenek, a modem vígjátékíró vissza-
riadna tő lük; azonban korlátlan komikai vakmer ő ség feszeng ben-
nük, s kifejtve csodálatosan helytállnak magukért. Kleon, a nagyszájú 
bő rgyáros hatalmába kentette gazdáját, az együgy ű  öreget: Démost, a 
népet. A többi szolga, hogy megmeneküljön e zsarnoktárstól, egy még 
nagyobb szájú, még durvább fickót fogad fel, a hurkatölt ő t, s ezzel fú-
ratja ki Kleont gazdája kegyéb ő l. Dikaiopolis, a vidéki paraszt, úgy 
vet véget a háborúnak, hogy saját személyére harmincévi különbékét 
köt a spártaiakkal. Lysistrate a n őket lázítja fel a háborúzó férfiak el-
len, s szerelmi koplaltatással kényszenti békére őket. Dionysos az al-
világba száll le egy jó költ ő ért. Strepsiades öreg fejjel beáll Sokrates 
iskolájába, hogy az új tanokat elsajátítva, adósságát a törvény el ő tt  el 

 bírja tagadni. A Darazsak öreg heliasztáját zár alatt kell tartani, mert 
a kéményen is kimászik, csakhogy ítélkezni mehessen, s Peisthetairos 
madaraival a leveg ő be építtet várost, hogy az istenek  es  emberek közé 
ékelő dve, az áldozatfüstön élö Zeust kikoplaltassa s a világ urává vál-
jon. A mi szemünkkel nézve csaknem mindegyik ötlet durva és képte-
len, azonban kifejtve a durvaságot épp a képtelenség nemesíti meg. 
Vaskosság es  valószínű tlenség házasságából a komikumnak egész 
különös, magas rangú válfaja születik. 

A komikai ötlet kifejtésében Aristophanes éppoly vakmer ő , ami-
lyen egyszerű . Mintha zseniális gyermek kezébe adták volna az ötletet: 
tessék, jelenetezd. Dionysos lemegy a pokolba egy jó tragédiaíróért. 
A lemenetel lépésr ő l lépésre történik: el ő bb a szolgájával látjuk öt 
ballagni, aztán elérik Herakles házát, aki az alvilágjárás specialistája, 
a Békák karától kísérve átkelnek Charon ladikján, találkoznak az 
avatottakkal, Persephone háza el ő tt Akteus ijesztgeti a Herkulesnek 
öltözött gyáva Dionysost, majd kijön Plutos a két tragédiakölt ő vel: 
Aischylosszal es  Euripidesszel, akik az els ő  helyért versenyeznek. 
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vénye, hanem a színpadon lefolyt meséé. Mi a történetet szabjuk bele a 
színpad realisztikus terébe, idejébe; 6 a történethez rögtönöz teret s a 
mese ritmusára járatja az id ő t. Az övé a gyermekibb módszer, de az 
övé a mű vészibb is. 

A döntő  különbség a két színpad között a valószerű ségben van. 
Aristophanest nem köti annyira a lehet ő , mint a mai vígjátékírót. 
A mai vígjátékban is vannak lehetetlen helyzetek, melyeket csak a ko-
mikum igazol, Aristophanesnél azonban az abszurdumban válik az 
ötlet szemlélhet ővé. Nálunk a lehetetlen visszatér az elfogadhatóba, 
nála jelenetrő l jelenetre lehetetlenebbé válik a helyzet, s a darab vége 
ahelyett, hogy visszakanyarodna a valóságba, olyan állapotot teremt, 
mely a világ rendjével össze nem egyeztethet ő . A modern vígjátékban 
a valóság megbicsaklik, Aristophanesnél kificamodik. Moliére el-
simítja valahogy azt a zavart, melyet egy sz űk körben Harpagon vagy 
Alceste támasztanak, Aristophanesnél azonban Dikaiopolis a külön-
béke áldásait élvezi a peloponnézusi háború közepén, Aischylos felj őn 
az alvilágból, es  a Madarak városa ott lebeg ég es  fold, a madárő rület-
be eső  emberek es a kiéhezett istenek k ő ző tt. A komikum gyökereiben 
Aristophanes a durvább, de éppen mert durvább, kíméletlenebb is az 
érvényesítésében, a komikum nála csupaszabb, a színpad valóban ko-
mikai színpad, mely teljesen az ötlet természetéhez alakul, míg a  mo-
dem  vígjáték színpada: közömbös deszka, higgadt id ő , álló világrend, 
melyen komikus dolgokat adnak el ő . 

A sző lő ben a föld durva ízei alakulnak át csodálatos metamorfózis-
sal emberi mámorrá. Az aristophanesi vígjátékban a kiköt ő i tréfa lé-
nyegül át a leglégiesebb komikummá, melyet a világirodalom csak is-
mer. S ha e vad must a kifejtésben erjed át nemes szesszé, gyöngyeit az 
aristophanesi versben veti. A verselés hitem szerint mindmáig itt érte 
el tető pontját. Soha leleményesebben, ruganyosabban nem utánozta 
ütem az érzést, mint ezekben a vígjátékokban. A szabad versköltö, aki 
azért, hogy indulatait szorosabban követhesse zenével, kiugrott a be-
vett versformából, tanulmányozhatná Aristophanest. Ilyen volt a gö-
rög szabadvers! Hogy feszülnek itt rá a példátlanul változatos formák 
a hangulatra, hogy kelti a kötött mérték a kivételesen sikerült szabad-
vers benyomását. Már az egy-egy anapesztus lábbal megugratott t ű -
méter is mennyivel fürgébb, könnyebb a tragédiák jambusánál. Mint-
ha étert ivott volna! S a karénekek, monodiák hogy lüktetik a monda-
nivalót: ha kell, lábak dobbanása, madársivítás, zümmögés, ő reges 
topogás kísért a ritmusban. Aki egy mukkot sem tud görögül, a rit-
musból az is megérti, mirő l van szó. A paródiákon is érzi az ember, 
hogy a költő  az eredeti magasán él s egy-egy tiszta lírai szakasza a leg-
szebb lírai versekkel vetekszik. 
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Dionysost teszik meg bírónak, Aischylos gy ő z, s a tragédia istene vele 
indul fel az emberek közé. 

A Madarakban Peisthetairost es társát a kezükben tartott két ma .. 
 dár elvezeti a Bankához, akit rábeszélnek, hogy a levegő ben új várost 

alapítsanak. A Banka összehívja a madarakat, akik el ő bb szét akarják 
tépni a két közéjük tévedt embert, de amikor Peisthetairos fényes 
múltjukról beszél, gondolkodóba esnek. Valamikor ő k voltak a világ 
urai, s ha a jövevény tanácsára hallgatnak, megint ő k lehetnek az em-
berek istenei. Hozzálátnak a város falainak a felhúzásához. A para-
bázis után már keresztelik is az új várost: Felhökakukvárat. Egymás 
után jönnek a szélhámosok, akik az új városból hasznot akarnak húz-
ni, a kő ltő , a jós, a mérnök, a karvezet ő , a politikus, akiket Peisthetai-
ros sorban elzavar. Közben felépültek a falak; a madarak elfogják az 
isten követét, Irist, aki az új falak közé tévedt, s ultimátumot küldenek 
vele Zeusnak, hogy ezentúl minden áldozat nekik dukál. Az emberek 
már be is hódoltak az új isteneknek, s Görögországban fölkapott az új 
divat: mindenki madár módra el. Kinésias, az apagyilkos, a siko-
phantha, egyaránt eljönnek tisztelegni. Megérkezik az istenek ellensé-
ge, Prometheus is,  es  elárulja, hogy Zeus  es  a többi olimpuszi éhezik 
már, s ha Peisthetairos követeli, kénytelen lesz átadni neki a gyönyör ű  
Bazileát, a világuralmat. Peisthetairos valóban meggy ő zi az istenek 
követségét: a falánk Heraklest, a makogó barbár istent, Tribullust s a 
leszavazott Poseidont. A darab végén a kórus peánja közben, mint a 
világ ura tér vissza az Olympusról a madarak közé. 

Amint látjuk, Aristophanesnél az ötlet gyermeki bátorságában nem 
tiszte li  a teret, kigúnyolja az id ő t, s fejtet ő re állítja a valóságot. 
A színpadi tér inkább jelez, mint ábrázol; távoli dolgokat egymás 
mellé rak, változások nélkül is alakul: inkább szimbolikus hely, mint 
valóságos. Az Acharnébeliekben Dikaiopolis a paraszt, Euripides a 
költő  es  Lamachos a hadvezér háza egymás mellett áll. A Békákban 
Trygaios megnyargalja a ganajtúró bogarat, s szemünk el ő tt száll fel 
az Olimpuszra. Dionysos a színpadon utazik az alvilágba, szinte az al-
világ jön szembe Dionysosszal. De ha a teret meg is köti valamelyest a 
díszlet, mely bizonyára sokkal lazább, jelképesebb, groteszkebb, mint 
a tragédiában, az id ő  képtelenül gyorsan pereg. Dikaiopolis követe 
egyetlen jelenet alatt járja meg Spártát s hozza meg a különbékét, 
Pheidippides néhány triméter alatt kitanulja a sophista tudományt, s a 
Madarak tempója szinte az id őgépé. Míg a mai színpad a felvonás-
közben zajlatja le a cselekményhez szükséges id ő t s a felvonás „saját 
ideje" alig valamivel gyorsított, Aristophanesnél az egész darab alatt 
rohan az idő , a mai színpad órával mérhet ő  idejét ő  az elbeszélés sajá-
tos idejével helyettesíti, mely nem a homokórán lefolyt homok függ- 
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A vers tarkaságát még tovább töri-szórja a fürge szellem, a nyel v 
 bizarr hajlékonysága. Aristophanes egy-egy sorában szinte megismét-

lő dik az egész aristophanesi vígjáték: barbár ötletek nemesednek me g 
 a fogalmazás vakmerő  végletességében. A remeklés állandó kényszere 

alatt, egy szilaj szellem tékozlásával ontja váratlan célzásait s a furcsa 
szófintorokat. Célzásai gyakran trágárok, hatáshajhászók, a röhögést 
kierő szakolók, szójátékait mai író alig merné megkockáztatni, úgy_ 
hogy ha Arany Aristophanes-fordítása a csikorgó szójátékok raktára, 
ez nem mindig a fordító hibája. Azonban az egészet mégis megmenti a 
szellem mozgékony heve. Ha az ötlet elszigetelve rossz is, ebben az ál. 
landó szikrázásban: tű z, pattogás, elevenség. Az ajkak igazolják a 
szót, a szájtartás a szellemességet. A komikum oly mélyen hatol itt az 
anyagba, mint egy-két modern írón kívül talän sehol, s ha nyelv és ko-
mikum házasságának nemcsak ép gyermekei, de szörnyszülöttei is ott 
ugrálnak körülöttünk, ez a teratológiai felvonulás hozzátartozik 
Aristophanes farsangjához. Aki egy Joyce komikumának a nyelvi 
túlzásain megdöbben, lapozza fel Aristophanest: semmi sem új a nap 
alatt. 

2. EGY FIATAL ÍRÓ NOTESZÉBŐ L 

Aristophanest olvasom. Három hete már, ami g ő rög tudásomat is-
merve érthet ő  s türelmetlenségemet ismerve csodálatos. Hiába, a g ő -
rőgőkhőz mindig érdemes visszafordulni: nem hagyományért, hanem 
egy kis hagyománytalanságért. A görögök az emberiség tanít ő i? Azt 
hiszem, ezt a pedagógiai megbélyegzést nem érdemlik meg. Inkább 
nagyszerű  játszótársak, mint tanítók. Minden hellenizmus k ő zös hi-
bája, hogy a gör ő g műveket utánozza: példává teszi meg, ami azért 
friss, mert példák nélkül keletkezett. A görögökt ő l nem lehet tanulni, 
a gő rő gőktő l kedvet lehet kapni a játékra, nem a hagyomány-átvé-
telre, hanem a hagyomány-teremtésre. Joyce, a legnagyobb irodalmi 
felforgató, Odysseusról nevezte el f őművét. Ebben van valami jel-
képes. A gő rőg példa nekem is inkább futurizmust jelent, mint goethei 
klasszicizmust. 

Miért is forgatom már három hete a görög szótárat s Arany János 
szemérmes fordítását? A puszta megdöbbenést ő l, hogy ilyen költd, 
mint Aristophanes, már volt. Én azt hittem, hogy csak ezután lesz. 
Vessző paripámnál tartok: annál a bizonyos új m ű fajnál, amely egy-
szerre huszadik századi, t őmegekhez szóló és nagy költészet. Nem is 
író, aki ezen az új mű fajon nem törte az eszét. Filológus, aki megveti az 
olvasót, vagy ponyvaíró, aki úgyis meghódítja. Ez az új m ű faj csak a  

színpad deszkáiból n ő het ki. Miért? Mert a színpad az egyetlen hely, 
ahol a legmagasabb szellem is szóba elegyedhet a legalacsonyabbal, s 
ma ez a távolság az igazi író és igazi közönség közt minden elképzelést 
meghalad; már regénnyel is áthidalhatatlan. 

Bizonyítsam-e magam el ő tt, hogy mennyire undorodom a kortár-
sak színpadától? Az emberek egy polgári ebédl ő t akarnak látni, ahol a 
népszerű  színésznő  személyesen méri a levest, vagy keni a vajas ke-
nyeret. A kenyér igazi kenyér legyen, a vaj igazi vaj. Ha a színésznő  
ugyanazt csinálja a színpadon, amit a néz ő  odahaza: az az életh ű ség. 
Ha jobban belekanyarint a kenyérbe: az a humor. Hogy robbantsa 
szét az ember ezt a tisztes polgári ebédl ő t, melynek az asztaláról nem 
hiányozhat a filéterít ő  s az ismert parasztszobát, melynek faláról nem 
hiányozhat a virágostányér. Mit kezdjünk ezzel a színpaddal, melynek 
az ideje együtt tartozik járni a néz ő  zsebórájával, s a tőmondatokban 
beszélő  színész csak annyi szót használhat, mint egy lipótvárosi zsúr 
vagy egy szilasbalhási lakodalom közönsége. Föl lehet forgatni ezt a 
színpadra tálalt valóságot ügy, hogy az emberek belenyugodjanak? 
Meglódítani a falióra ingáját, hogy a zsebórájukat figyel ő  néző  ab-
szurdumot ne kiáltson? Elvágni képzelet és vers zsilipeit, hogy el ne 
szundítson? 

Sokat tű nő dtem ezen az „új mű fajon". A döntő  kérdés: vannak-e 
egyáltalán olyan mű fajok, melyeket a huszadik század talált ki vagy 
virágoztatott fel, s a tömeg is örömét leli bennük. Els ő  pillanatra úgy 
látszott, hogy ilyen m ű faj egyáltalán nincs. Azonban ne számítsuk a 
mű fajokat az óda fel ő l; induljunk ki alulról, a bukfenc és a divat-
bemutató irányából. Így elébb ráakadunk a huszadik század saját 
mű fajaira. Ezek: a revü, a burleszk és a pamflet. 

Voltam a Folie Bergere-ben, s nem állítom, hogy kétszáz leány 
strucctoll-ruhában még n ő k részére is nem érdekes látvány. A mi ko-
runk meg tudja venni a rengeteg strucctollat, be tudja szerezni a meg-
felelő  mennyiségű  leányt, a huszadik század tömege pedig szívesen 
veszti el szemét és agyát, ha ez a strucctollrengeteg piros és zöld reflek-
torok fényében kavarogni kezd. 

A burleszk már magasabb m ű faj, bár vannak tizenkilencedik szá-
zadból ittmaradt néző k, akik a holdfényes filmeket Bánky Vilmával 
többre becsülik. Hollywoodnak mégis érdeme, hogy a burleszkkel a 
művészet elemét: az irrealitást ránk kényszerítette. A burleszkben a 
komikum elszabadul a valóságtól, a mozgás a célszer ű ségtő l, helyze-
tek és mozdulatok majdnem önálló zenei életet élnek benne. A revübe 
ejtve a burleszk lehetne a m űvészi erjesztő ; a látványos groteszk az a 
kétoldalú mű faj, mely mint Shakespeare nagyszer ű  rémdrámái, a köl-
tő nek is jelent valamit és a matróznak is. 

64 65 



,^.^eq• 	 37, 
. ^,^^^•^ 

:r••' r±^ry '

^^^R 
 

. ^<^^'t '•0 '-l. 

A pamflet a revünél es  burleszknél jóval népszer ű tlenebb mű faj,  de meg mindig népszer űbb, mint az egész komoly irodalom együttvév e, 
 A pamflet a tömeg tiltakozása az irodalom ellen, s mindig fölvirágzik, 

 amikor az emberek meg akarnak nyugodni felő le, hogy ami nem ér,  
dekli ő ket, ostobaság. Hányan olvasták a Halálfiait s hányan Szabó  
Dezső  pamfletjét? Tapasztalásból tudom, hogy ezt a kiváló regén yt  
még az írók is Szabó Dezs ő  pamfletjéb ő l ismerik. „M ű fajomban" a  
pamflet: a látványos groteszk értelmi oldala lenne. Még azt se vethet-
nék az ember szemére, hogy nincs „kontaktusban az élettel". Kontak-
tusban van, nevetségessé teszi. Ha erkölcsös ember: a jó érdekében, a  
gonosz ostorozásával: ha erkölcstelen: a maga érdekében, ellenségei  
ostorozásával. Ez már lelkiismereti kérdés, s a m ű faj jellegén nem vál-
toztat.  

Így álltam az új mű fajjal, amikor Aristophanes Madaraira rátéved-
tem. Istenem, aki valami újat talál ki, milyen nehéz nem utánoznia a  
gő rő gő ket. Revü, burleszk, pamflet: Aristophanes értett hozzá, hogy  
kell  kora hajlamaiból virágos ostort fonni, ostort, amely illatozik és  
sújt, amellett szeszélyesen kanyarog, mint az álom.  

3. EGY GÖRÖGTANÁR MEGJEGYZÉSE  

Ma este a kávéházban egy fiatal Íróval Aristophanesr ő l beszélget-
tem. Meglepett, hogy eredetiben olvasta ezt a nehéz auktort. A „leg-
újabb„  emberének ismertem ő t, aki gyakran csipkedi a történészeket, s  
az alexandriai könyvtárégést tartja az emberiség legnagyobb szeren-
cséjének, melyet századonként meg kellene ismételni. Nem is titkol-
tam elő tte meglepetésemet. Hogyan? Önnek megérte addig gyilkolni a  

gő rőgöt, míg Aristophaneshez hozzáférhetett? S kifejtettem el ő tte  
kedvenc nézetemet, hogy korunk a m űveltség gyökereit tépte fel, ami-
kor a gő rő gőkkel szakított, s az 6 példájából is azt látom, hogy a fiata-
lok érzik ezt a veszteséget.  

Ó meglehető sen hidegen fogadta a humanista nevelés visszaállítá-
sára vonatkozó tervemet, s kijelentette, hogy egyáltalán nem ügy ol-
vassa Aristophanest, mint egy görög auktort, az „Antik világ" cím ű  
ő rő k érvényű  példatár díszét, hanem mint eredeti pofát, mint egy Ter-
sánszky Józsi Jen ő t, aki annál sokkal zseniálisabb s még kevésbé il-
lemtudó. Egyáltalán nem ismer modern  es  klasszikus írókat (az ő  iro-
dalomtörténetéb ő l hiányzik az id ő ), csak olvashatókat es  olvashatat-
lanokat, s az olvashatók olyan ritkák, hogy érdemes értük egy nyelvet 
megtanulni. 

Amilyen frivolnak találtam okoskodását, annyira meglepett az a  
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közvetlenség, mellyel Aristophanes m űveirő l beszélt; mintha a Ma-
darak mozifilm lenne Chaplinnel, s a Békák alvilágában nem is Eu ri

-pides  es Aischylos versenyeznének a fő székért, hanem a Nyugat jubi-
leumán Babits Mihály es Móricz Zsigmond. Kissé elgondolkozva  
igazat kellett adnom neki, hogy a mi huszadik századunkban valóban  
több az aristophanesi elem, mint hittem. Fiatal barátom, Gide bohó-
ságaira, Joyce Ulyssesére, Claudel két lírai tréfájára, egy ismeretlen  
spanyol íróra s távolról Pirandellóra is hivatkozott; én aránylag ke-
véssé ismerem e moderneket, de a mai élet ugyanazt bizonyítja, amit az  
ő  írói. Fiatal koromban fordult meg a kezemben egy angol kő nyv:  
Euripides, egy modern. A tizenkilencedik század Euripidesszel volt  
úgy, mint az én barátom Aristophanesszel. A két nagy ellenség! S hal-
lani kellene, hogy beszél Euripidesr ő l. A szónok, az érzelgő , a pszi-
choanalitikus, a Wells. Mindenben egyetért Aristophanesszel, ha  
Euripidesrő l van szó; jó, hogy szegény Euripides mama zöldséges-
kosarait fel nem hányja. Azt mondja, hogy Aristophanesnek tökéletes  
igaza volt, amikor az egész Euripidesért Sophokles kisujját sem adta  
oda.  

Ez persze gyermekes túlzás, s a bacchánsoknak es  Ionnak ő  is meg-
kegyelmez. A sok túlzásból azonban mégiscsak az derül ki, hogy a gö-
rög irodalom az egyetlen, melyre minden modern jelenség visszavetít-
hető . Lám a két század: a tizenkilencedik  es  a huszadik is hogy elfér  
Euripides  es  Aristophanes klasszikus perpatvarában.  

Más kérdés, hogy az én barátom százada a kétféle Aristophanes  
közül melyik felé hajlik. Afelé, aki Sophoklest es  a marathoni h ő sők  
erkölcsét védte, vagy afelé, aki mindent, ami kigúnyolható, csúffá tett,  
az isteneket éppúgy, mint Sokratest? Fordítva játssza le a század a régi  
filmet: Euripidest ő l Sophokles felé? Vagy ezekben az aristophanesi  
hangokban is a pusztulás kürtje szól már?  .. . 

Sajnos, a történelmi analógiák éppoly semmitmondók, mint ami-
lyen édes játszani velük. De hát egy öreg görögtanár mit csináljon; ve-
lük próbálja megfejteni a j ő vő t, amelyet már úgy sem ér meg. 
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GÖRÖGÖK, VAGY A HALOTT HAGYOMÁNY 

Európa megölte múltját, olvasom egy francia katolikus író könyvé, 
ben. Sirassuk, amennyit tetszik, Hellász isteneit s az egész klassziku s 

 múltat, a profán keresztény művelő dés órjás teste, melyb ő l világra. 
jövet minden európai tápláló nedvet kapott, ma élettelennek látszik. 
Akik annyit kaptak t ő le, úgy érzik, nem kapnak többé semmit. Ami 
testvérivé tette számukra a természetet s otthonossá a mindenséget, 
egyszerre távolivá vált; csodálatra és tiszteletre méltó, de merev, mint 
minden, ami már nincs. Íme az ifjúság nagy riadalmának az oka. Úgy 
járkál saját emberségében, mint egy múzeumban, üvegszekrényekben 
látja a szívét. Túl sok a remekm ű . Meglepő -e, hogy mindent szét akar 
törni? 

Az ember hajlandó a vallásos izgatót keresni ebben a nekrológban. 
A görög—latin műveltségb ő l szerinte annyi él, amennyit a katolikus 
egyház feiszívott; az egyház, ó- és újvilág Noé bárkája lett, s ha Noé 
meg is siratja a világot, nagy elégtétel, hogy csak az maradt meg bel ő le, 
amit ő  bárkájába bevett. Csakhogy nemcsak az egyház rajongója érzi 
halottnak a hagyományt. Emlékszünk Ortegának a Goethe-évfordu-
lóra írt tanulmányára; neki is némák ezekben a hajótörött években a 
klasszikusok, még olvassuk ő ket, de ők már nem szólnak hozzánk; a 
lélek ő szerinte is meztelen. 

Én nem tudom az európai hagyománynak ezt a halotti beszédét el-
fogadni. Úgy érzem, fél igazságot mond ki. A lélek csakugyan mezte-
len. Az ő rökölt kultürforma felmorzsolódott, de ez a felmorzsolódás 
furcsa ellentétben áll a század friss er őkészletével, test és lélek felpezs-
dült vitalitásával. A mezítelen lélek, nyomorában is, friss és rugalmas. 
A házat, melyben él, megveti, de telve vakmer ő  kalandkedvvel. Olyan, 
mint  az ifjú,   aki  vándorbotot vesz kezébe, mert megunta a kushadást, 
kimegy a dombra s szétnéz, hogy merre is a világ. Ennek az ifjúnak 
nincs kő tött útlevele, amelyet kövessen, vagy amely ellen föllázadjon. 
Kinn áll a dombon és tekintget. Semmi sem az övé és minden az övé. 
Nincs hagyománya s az övé a világ minden hagyománya. 

Vannak fiatalok, akik ennek a dombtet ő i pillanatnak a veszedelmes 
szépségét, determinált évtizedek után a szabad választás vakmerd 
örömét nem érzik? Itt nincs fedél és nincs édesanya, de enyém, a kék 
láthatár, mögötte a fekete veszély. A hagyomány ebben a pillanatban 
nem lehet útbaigazítás. Mit kaphatott János vitéz a meséb ő l, amelyet  

gyermekkorában hallott. A trükköt, amellyel az órjást megölte? Én 
azt hiszem, kedvet és bátorságot mesét csinálni. A hagyomány ma épp 
ilyen általánosan hat; nem annyira a m űveltségünkhöz szól, mint haj-
lamainkhoz. 

A hagyománynak ezt az általános, inkább hajlamosító, mint nevel ő  
hatását szeretném itt az egész profán és nem profán hagyomány he-
lyett a gör ő g példán éreztetni. Az embe rnek hol több, hol kevesebb 
múltra volt szüksége, s amire szüksége volt, mindig másképp és más-
képp szerezte meg magának. Érdekes volna egyszer ebb ő l a szem-
pontból vizsgálni meg a g ő rög hagyomány sorsát a keresztény száza-
dokban. A középkor túl sű rű n temetkezett a maga atmoszférájába; 
ügyhogy ezek a távoli sugarak feloldódtak a ráboruló ködben; Ho-
meros az elíziumi derengésben, Aristoteles a skolasztikán át szű rve, 
ennyi jut be a görög szörnyetegekkel Dante zárt világába. Montaigne 
a tizenhatodik század halálveszedelmében a halál megvetését edzi 
Plutarchoson; a kései görögségben otthonos 6, hellenizmusának lati-
nos íze van; Sokratest a halálán át fedezi fel, magatartása hatalmas 
egyszerű ségében csodálja. Goethe számára a görögség egy esztétikai 
mennyország, melybe magas homlokkal és atlétatesttel kell belépni. 
Túlságosan erő s szokásjogban nevelkedett; görögsége nem lehete tt 

 más, mint tudatos emigráció. Olaszországba már úgy utazik le, hogy 
onnan Hellaszt fogja visszahozni. Hellaszt, vagy csak Jupiter tekinte-
tét. Az 6 homerosi görögségével szemben a Nietzschéé tragikus. Egy 
híg század bizakodó felületességére a Sokrates-el ő tti görögökben ta-
lálja meg a választ. A század még nyomasztóbb s Nietzsche idegesebb, 
semhogy a maga örvényeit ne látta volna bele a görögségbe. Magány-
nyal beoltott görögség az övé; Sophokles egy századvégi h ő s meg-
vetésével. 

A szellemnek tekintélyre, példára, magasabb szférákra, történe-
lemmel hitelesített megvetésre volt szüksége, s a görög hagyomány 
mindent igazolt. Az élő  kor túl erő s volt, semhogy az antik valódi ter-
mészete szólhatott volna; az antik csak rés volt, melyen a lélek saját 
egébe nézett. Ez a rés hol itt szakadt fel, hol ott, a görögségb ő l fátyolai 
közül elő villanó hölgy lett, bár ezeket a fátyolokat nem ő  viselte, ha-
nem a mi tekintetünk. Ma a görögség nem mennyország, nem el ő írás, 
nem bizonyíték, nein lázadás. A g ő rögöket nem azért olvasom, mert 
esztétikai példatárat találtam bennük, s nem azért, hogy oszlopos el ő -
csarnokot építsek ónémet házam elé, ahogy Goethe gúnyolta magát 
egy ő szinte percében. A görögség nekem vállalkozókedv, amelyben 
szívem az ő  merész szívükkel összedobban. 

Hol volt, hol nem volt — számomra is így kezd ő dik a görő g történe-
lem, de ez a meseszerű ség nem jelent eszményítést és nein jelent távol- 
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ságot. Ezen a csodálatos dombtet őn, a sakál füleket hegyező  láthat 

g°r0 
 ral szemben, mi magunk is mintha hol volt, hol nem lennénk, s a •• i" 

hagyomány (s általában minden életképes hagyomány) nem a mes s  múltból szól, hanem a szomszédból. Pajtáshagyomány ez, egy 
melle heveredett s másfel ő l jövő , másfele tartó vándorok beszéde e 

as 

galagonyabokor alatt. Nem a tapasztalat szól itt tapasztalathoz, ra_
nem érzés az érzéshez; a világ mindenfelé nyílt, s szerencsét próbád  j

°  es  szabad.  
Az ember azt, akivel egy bokorba heveredett, nem eszményíti, s é n 

 azt hiszem, hogy a huszadik század „hellenizmusában" épp az a szép, 
hogy nem lesz „hellenizmus", hanem egymás szemébe tekint ő  vándo. 
rok cinkossága. A görögség közelebb kerül, s kapcáját épp úgy észre. 
vesszük, mint kék tekintetét es sötét homlokát. Soha nem volt olyan jó 
alkalom rá, hogy a görögöket valódi mivoltukban s ne speciális igé-
nyeinken át ismerjük  meg, mint most, amikor meztelen lelkünkkel és 
kalandkészségünkkel egy kicsit mi magunk is görögök lettünk. 

A görőg nép kelet kolosszusaihoz, Rómához vagy a germán-keresz-
ténységhez képest parány, mégis teljesebb életet élt, mint  akármelyi-
kűk. Nincs még egy nép, amely ilyen kis emberkészlettel, ilyen válto-
zatosan bontotta volna ki korszakait. A kultúrák bonc- es  élettanát 
rajta kell megtanulnunk, a görögség történelmi teste a legteljesebb is-
mert szervezet. Amit elkezd befejezi, s amit befejezett, otthagyja. 
Minden korszakának megvan a külön értelme; minden csoportjának a 
külön szerepe. Vannak népek, amelyek gyorsan burjánoznak — terje-
delemben; a görög gyorsan burjánzik változatban. Ugy viszonylik o 
más népekhez, mint egy színpad az élethez. Ami más népek életében 
ezrekbő l rajzolódik elő , itt kimondja tíz; mint kicsiny államai az ön-
állóságért, úgy küzdenek a legapróbb csoportok egy külön jelentésért. 
Gyors a belső  szereposztása e népnek, kevés emberi szájjal olyan drá-
mát bonyolít le, melyb ő l semmi sem hiányzik, ami emberi. 

A görög életnek ez a teljessége teszi a görögöt a világ legteljesebb 
nyelvévé. A nyelv élő  geológia; megő rzi egy nép történeti korszakait, a 
tájak külön  sorsát s az elmúlt természetet. A görög nyelv teljességét 
nem érzékeltethetik eléggé nyelvtanai es szótárai. Gyönyörű  kísérlet 
lenne a görög történelmet, földrajzot, a görögök külön lélektanát 
nyelvükben felmutatni. Homeros hosszú kámea-szavai, melyekbe egy 
ő sszevont kép van vésve, a szógyártás örömét sugározzák, egy gyö-
nyörködő  közönség presziozitását, mely dolgok, alakok, istenek egy-
szer meglesett jellegét id ő álló szavakban akarja elraktározni. A szótár 
egy felületesebb rétegében már szétmorzsolódnak ezek az összetett 
esztétikai meghatározások, a szavak nem a beléjük zárt képpel, hanem 
a mélyükbő l sugárzó színnel jellemeznek; a görög líra  es  tragédia tö- 

mör, érzéki nyelve ez. A fílozófia fogalom-teremt ő  mohóságában a 
nyelv új elemeit kezdi feszegetni, a főnevek kiválnak bel ő le, s mint 
mű szavak emelkednek érzéki tartalmuk fölé; az igék elé tett semleges 
névelő , a színtelen tovább hajtó tövek a gondolkozás elvontabb igé-
nyeire figyelmeztetnek, s a késeinek jelzett szavakban újra felt űnik a 
kényeskedés, de most már nem a kép-megragadó képzelet, hanem a 
tudákosság szolgálatában. De ez csak a durva történelmi rétegez ő dése 
a nyelvnek; van másféle tagozódása is. A görögök sokféle törzse, vál-
tozatos életmódja a foglalkozási ágak nyelvét finoman árnyalta, hajó, 
sző lő skert, földmívelés es  ipar mű hely-meleg szavakkal szerepel. Ez a 
nép, mely más-más szükségletet kielégít ő  irodalmi nyelvvé emelte táj-
nyelveit, az árkádiai hegyekt ő l a tengerben csillogó szigetvárosokig, a 
fríg es líd határokig minden görögökt ő l megszállt táj ízét ott bujkál-
tatja nyelvében, mely zord  es  lágy, nehézvérű  es  tüzes. A görög nyelv-
tani alakok rendkívül változatosak, de abban a sokféle görög nyelv-
ben, mely virágkorában nem ismeri az eredetieskedést, s mégis minden 
szerző  száján egészen új, egy másik változatosság t űnik fel: a lélektani 
szükségleteké. A nyelvész összeszerkeszthet egy g ő rög nyelvszokást, a 
görögök többet használtak. A szabály nem kattog itt, stílus es  nyelv-
tan egymásba vesznek. 

A görög nyelv teljessége a görög kultúra teljességét tükrözi. Ez a 
teljesség: jelképes; a görög azontúl, hogy egy kultúra, a kultúra is; ő  az 
egyetlen a kultúrák közül, amelyen a történész a történelmi élet év-
szakait végigszemléltetheti; mintha nem is a szándékok es véletlenek 
egyezkedtek volna ki benne; hanem egy alkotó kezéb ő l került volna 
ki. Vannak emberek, akik életükb ő l csinálnak remekművet; nép, 
amely az életéb ő l csinált, egy volt: a görög. Emlékezete szürkületében 
istenek születnek, s az új kultúra istene, élete végén, még az ő  nyelvén 
szól. Jupiter, Apolló, Poseidon a kölök-istenek, egy agyaglábú, nehe-
zebb es  barnább isten-nemzedék nyakába hágnak. Harcos, színes es 
dalos életük úgy szakad ki elő deik homályosabb teremtéséböl, mint a 
hexameter az ő si indo-germán ütemböl, vagy Horneros világa a no-
mád kavargásból. Más lesz a szelleme a versnek s más a tempója a tör-
ténelemnek. A homerosi világ igazi bája, hogy történelemeleji viszo-
nyokat már-már hanyatló, érett szokásjog aranyoz; a ragadozó id ő k-
ben lovagkorok kényes etikettje, mintha egy különösen áldott költ ő  
(egy férfiasabb Keats), akinek a tehetsége gyorsabb, mint élete, cizel-
lálná ki ereje fölével serdül ő  korát. S mikor ez a veszedelmesen fényes 
kor, melynek a fonákját az argosi es  thébai gyilkosságok, a borzalom 
mondakörei jelzik, elsüllyed a törzsek torzsalkodásában, milyen 
megváltozottan ocsúdik véres amentiájából a város-államok kialaku-
lása korában ez a tekintet. Az élet értelmetlensége es öröme, gyönyör 

70 
	 71 



es végzet, igen és ,  nem felbonthatatlanul fogják benne  egymás  meg nem születni", „senki sem boldog mIg meg nem hal''.f^ q  
igazságok (vagy inkább sors-érzések), mint harc, gyönyör  es  alkoe,  szorongató sarkallásai dobognak ebben az életimádatban. A szala  
szi csata, a körülfogott, magát körülfo ató pesszimizmus g g p győ zelme 
embersorsot átkozó es  megfenségesit ő  tragédia, melynek rémdrámák 
meredt tekintete olyan jól állja szomszédjában az aristophanesi k 
cajt: elszánt szembenézés a valósággal, a történelem legsötétebb  
legeredményesebb „realizmusa". A reménytelenségnek e diadala utk 
egy fényes pillanat következik, az idő  nyomása megenyhül, s 2 
egyensúlyban  lévő  lélek ereje fölében ragyog.  De a n nyomásnak ez ereje 	 Y 	kis 
enyhülése elég, hogy a fölszabadult történelmi er ő k önmagukat kezd, 
jék erjeszteni. A peloponnesosi háború: a perzsa háborúk ellendarab, 
ja. A tragikus lélek egyensúlya megbomlik, s a görög szellemet elkapja 
az okoskodás. Hegel a Sokratesszel induló korszakot a görög eszme 
öngyilkosságának tekinti. Az is; teremtő  öngyilkosság. A görög nép 
nemzeti tartalékainak a feldúlása közben mutatja meg, hogy minden 
mozdulatával teremt. Mihelyt okoskodni kezd, meg végletesebben 
veti magát az okoskodásra, mint elébb az életre. A szándék más, a ra 
ham ugyanaz. Aki Sokrates beszélgetéseiben nem hallja a kalandor ,  
vitorlák csapkodását: nem érzi a sz ő rszálhasogatásban a lelket, a fa 
galmakban az isteneket. A görögség, mely Platónnal Jupitert bírálja, 
racionalizmusával csak Olimpuszt cserél. S ez a csere épp olyan fontos 
volt nekünk, mint amilyen ártalmas nekik. A görög m ű veltség sosem 
„európaibb", mint most a történelmi hanyatlás korában. Ahogy 
szenvedélye vándorol, úgy alkot számunkra új örök nemzetközi mi. 
fajokat. Ami az ő  figyelmének új fellobbanása, szellemi életének új 
formája volt (egy teremt ő  szellem idő rendben összefügg ő  alkotás 
sora), nekünk, mint történetírás, bölcselet, szónoklat, tudomány: te. 
lek mellett telek. A görög lélek szétfeszíti Görögországot. Demosthe. 
nes még Fülöp ellenfele, s Aristoteles már Nagy Sándor tanítója: 
A görög mű veltség lángja most már erd ő tű zként terjed, felégetve régi 
fészkeit. A diadochok birodalmában tanítványokat fogad  es  tanítvány 
műveltséggé válik. Felemeli es  megmérgezi Rómát; nyugtalanul  es 

 nyugtalanítva bolyong, s a keresztre feszített Jézusnak a szivacsra le' 
helt szavait még ő  szívja fel Nyugat számára.  

Nincs nép, amelynek a történelme tisztább témavezetés ű  volna,  
mint  a  görögöké. A rengeteg apró-cseprő  helyi harc fölött négy nagy 
háboruja: a trójai kaland, a marathoni helytállás, a peloponnesosi  testvérharc s a makedónok elleni hódító-vereség: négy háborúb an  egy teljes  sors.  Érdeklodésenek a vándorlasa az olimposzi istenekt ő l a1^  lológiáig épp ilyen teljes. Története vázát nem lehetett  volna vilá o' 
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sahban megszerkeszteni. De e tiszta váz fölött a változatoknak milyen  

ragyogása ,  a világos téma körül a helyi színeknek milyen gazdag el-
lenpontja. A görögség sosem köti meg magát egy jelleg mellett; amit  

mond, a vérmérsékek dialógusában mondja. A két ő si emlék, Home-
ros es  Hesiodos, tenger es föld, lovagi parádé es  paraszt mindennap,  
már e nép kett ő s gyökerére figyelmeztet. A görög középkor államai,  

mint  létjogukat ápolják külön egyéniségüket; nemcsak fegyver áll itt  

fegyverrel szemben, hanem jelleg jelleggel; a harc verseny is. Hatalmat  

nem ismernek el maguk felett, de tisztelik az idegen alkotás érzéki ter-
mészetét. A lírai m ű fajok hívek maradnak a helyhez, melyen kelet-
keztek; a tájnyelvek egybeforrnak a m ű fajjal, melyet ringattak, az eol  

dal a szárazföldön is a maga dialektusában beszél, s a karének az atti-
kai tragédiában is meg ő rzi dór á betű it. Más népeknek egy szent nyel-
vük volt; ennek az érzéki népnek minden nyelv szent volt, amely a ke-
letkezés zamatát ő rizte. Költő knek es  mű fajoknak itt a történelmin  
kívül földrajzi helyük is van, s minden fajnak eljön az ideje, amikor  
Görögország számára mond valamit. Nietzsche apollói es  dionysosi  
görögséget állít szembe; a szövet gazdagabb volt: ez a leleményes is-
tencsináló nép nemcsak a természet, a maga természete számára is csi-
nálta isteneit. S amikor a görög m űvelő dés Athénban fövárost kap, az  

emberi ellentétek milyen királytalálkozója egy talpalat helyen. A gö-
rög szellem vakmerő  rohamait a vakmer ő  emberi változatok szembe-
állításával egyensúlyozta. Sokrates m űvészetromboló haragját, aka-
rata ellenére is letompítja Platón m űvésztermészete; Aristophanes es  
Euripides  gyű löletükben egymás antidotumai, a gő rőg történetírás  
elején két olyan különböző  alak áll, mint Herodotos es  Thukydides —  
egy kisázsiai es  egy athéni, egy színes enciklopédista s egy szónokias  
oknyomozó. Demosthenes, a kemény hazafi s Aristoteles, Platón ma-
kedón tanítványa egymás mellett: ilyen alakokban habozott a görög-
ség haza  es  szellem közt. Az emberi vázlatoknak ez az örvénylése a  
hellenizmus korában átcsap a Földközi-tenger egész keleti partvidé-
kére, s természete követésére bátorit szirt, zsidót, alexandriait, majd  
rómait. Polybios, Scipio barátja, aki sorsa értelmével ajándékozza  
meg Rómát, majd Plutarchos az ö célzatos párhuzamaival, a válto-
zatban lappangó vállalkozások jósai es  értékelő i. S nem volt-e Jézus  
fölfedezöje, Pál is, részben görögök növendéke?  

Gyakran halljuk, hogy a remekm ű  jobban hasonlit a fércműhöz,  
mint egy ízléses kis irodalmár vagy egy buzgó szaktudós munkájához.  
Azt hiszem, bizonyos remekm ű vekre nagyon is jellemző  ez a játék-
igazság. De ki merjük-e terjeszteni egy egész kultúrára? Ha nem mer-
ném, aligha szeretném ennyire a görögöket, A hagyománnyal való  
pajtáskodásnak megvan az az elönye, hogy az ember nem látja bele a  
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tulajdon elfogultságát a remekmű vekbe. Tisztelettudásra miniszt^, 
rekkel es adóhivatalnokokkal szemben van szükség, az igazi alkotók

a  még holtukban is feszélyezi. Egy miniszter tettei mögé illő  es  haszno t  
dolog olyan motívumokat állítani, amelyek fens ő bbrendű ek, de  tő lük  
idegenek. A klasszikusok ezekt ő l a fenső bbrendű  motívumoktól  fel. 
fújódnak arcuk hülyén kisimul s hasonlóvá válik egy ' füjódnak, 	 y 	 gy szatocsfiuból  
lett miniszteréhez. Ha az ember „Hellasz isteneit" kezdi siratni, mint 

 

egy nagy gongot kongatja meg a görög végzetet es  Herodotost a tó t.  
ténetirás atyjának szólítja: a görög klasszikusok betelepszenek k ő .  
trónjaikba s üres szoborszemekkel állják tisztelettudó farkasszemün. 

 

ket. A görögökben a fércm ű szerű t kell keresni, hogy zsenialitásuk 
 

összekacsintson veled. A görög zseniális nép; a kezdetleges nála sok-
kal közelebb áll a nagyszerühöz, mint mäs népeknél. Legnagyobb re.  
mekmüveiben mindig föl lehet ismerni az összeeszkábált alkotmányt,  

melyet emelvényül választott. Aischylos alatt meg ott dong a lécszín-
pad, s Aristophanes maszkáiból a falusi tréfák vaskos jókedve visong,  

Sokrates gondolatain is érzik az utcai bölcsel ő , Demosthenesnek a  
szenvedélye alatt egy kisváros indulatai fortyognak. Világmagyará-
zataik, melyekbő l mai napig sem tudunk kikeveredni, hazárd találga-
tások, tudományuk a rendszerezés rögtönzése. De a kezdetleges csak  
dobogó nekik, amelyr ő l elugornak. Ami az alapjaiban meg kezdetle-
ges, ormain vakmerő  túlhajtás. A leláncolt Prometheus: melodráma.  

Egy kiszögezett titán panasza es daca, de ezen a dacon át elévülhetet-
len hő siesség néz a sanyargató ég szemébe. Herodotosról kimutathat-
ják, hogy mesélt, az érdekl ő désnek nem támadt azóta sem színesebb  

poétája.  
A zseniális embernek másféle az emlékezete; inkább a vérmérsékle-

tével emlékezik, mint a fejével; a fejével szenvedélyeit szolgálja.  

A gő rög nép nem felejti el istenei nevét, sem Oedipus talányát, dics ő  
családfákat költ magának s megő rzi a városalapítások mondáit; de ez  
az emlékezet sosem olyan terhes, hogy új vállalkozásoktól vissza-
tartaná. A zseniális ember nem csiszolódik; ő  olyan, amilyen, s teszi,  
amire szenvedélye sarkallja, munkákat végez, mint Herkules, s mun-
kái közben együgy ű sködik, mint Herkules, arra a szívós talajjavító  
munkára, amely a parasztgyerekb ő l civilizált embert csinál, képtelen.  
A görög csúcsteljesítmények közt sötét hézagokba pillant az ember; ez  
a nép, mely a civílizácíá kereteit egymaga jelölte ki, kérdés, hogy maga 

 

civilizáltnak nevezhető -e. Vállalkozásból vállalkozásba veti magát, s 
szinte maga sem ex- ra megszervezni hódításait. Olyan, mint utolsó h ő -
se, Nagy Sándor, m ű vén századok rágódnak, s aki csinálta, elég ab-
ban, hogy csinálta.  

A görőg félbarbár nép. A mai fehér civilizációnak nem apja, hanem 
 

nagybátyja. S tudjuk, hogy a gyermekeknek vannak pillanataik, ami-
kor bizalmasabbak a nagybátyjukhoz, mint a szüleikhez. A görögök  

nagyon alkalmasak valami hasonló cinkos összesúgásra a latin-keresz-
tény szülök háta mögött. A Tanuban ismertettem Lawrence egyik  

könyvét; ez a könyv, úgy hiszem, tünetjelz ő ; Európában csakugyan  
megvan a hajlam, hogy emlékezetét a kereszténység el ő tti múlt felé  
meressze, s megértse magában az etruszkot, egyiptomit es  kaldeust.  
Európa most veszi észre, hogy messze különvált az emberiségt ő l, egész  
történelme egyirányú elkristályosodás. Ennek a folytonos elválásnak  

köszönheti uralmát a világ felett; de ma, szükségét érzi, hogy visszafelé  

is biztosítsa a nedvkeringés útját a barbárságig, melyb ő l kivált. Ne-
künk, magyaroknak kell a leginkább éreznünk, hogy a latin keretek-
ben Európa népei nem tudnak teljesen elhelyezkedni. Vér es  emlékezet  
szkizmäiban a régi, tökéletesen be nem olvasztott Európa reng.  

A háború elő tti orosz irodalomnak ez az ellentmondás volt az ingere.  

Amit ma értenek latinságon, ennek az ellentmondásnak az elfojtására  

képtelen. Nagyon messze virágzik ahhoz gyökereit ő l.  
Efelé a barbárság felé a görögök a legjárhatóbb út. Herodotos Ba-

bilonban es  Egyiptomban gondolkodóba ejt ő  naivitással ismerte fel a  
görög isteneket. Az emlékezetén még átderengett a barbár világ, s kí-
váncsisága úgy jár szét benne, mint a mienk az elhagyott apai faluban.  

Állandóbb korok a görögséget kiforrt formáiban, mint egy harmoni-
kus szellemi megállapodást csodálták, mintha Horatius lett volna a  

vezetőjük, s a görög szobrok fényes felülete tévesztette volna meg  

ő ket. De a görögség önmagát felülmúló barbárság; örvény fölött ka-
paszkodó lángész; egy vakmer ő en felhúzott, inkább kijelölt, mint  

megvalósított teljesség, törékeny, mint az élet. A széplelkeket mindig  

megdöbbenti a görög erkölcs sokféle ellentmondása. Csakhogy ebben  

a szoborban még a szikla lélegzik, s az ellopott t űzén meg keselyük  
vájják ki a tolvaj máját. A görögök: a min ő ség születése, s a mi fél-
barbár korunk azért értheti meg jobban öket, mert nemcsak Apolló  
lantját hallja, hanem a szül ő fájdalmakat is, a maga testének szül ő -
fájdalmait.  

1934  
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folytatni kénytelen. It t.  vannak, szólniuk kell, hacsak 	. szerkezeti hibát nem követ e1. A kontrapunkt o lei ázza 
az 

 ^ir0  su 
Helyet a Vinteuil-motivumnak s a Vinteuil-m gtivum a' 	Z lr.°fia 1^^ 
köszönt s rákényszeríti Proust regényére Proust szonátájá 

valo
t. 1)411 

Beállításom túloz, de a regény erényeinek g y 	y 	a visszáját akard tetni. A Háború és békének is van partitúrája, de ez halvány m erez,  
lakodo. Proust partitúrája, mint a Wagner-operáké, rikít. 4—„In„ 4 ,  
mok jönnek, mint Siegfried kürtje, az író ott üI el ő ttünk, térdé^ iv̂ . 
sor es magyaráz. Az utolsó rész hatalmas bálja mi más például a  m  
prousti motívumok összefoglalása; hangos partitúraolvasás, ' k al' 

Én bizony el  tudok képzelni olvasókat, akik nem követelik meg  
regénytő l, hogy tanulmány legyen önmagáról, s az író törekvéseirQ  
sem kívánnak a mű vel párhuzamos tartalomjegyzéket. Nem fogjak  
ezek az olvasók majd  túl hangosnak találni a rímeket, mel e  
Guermantes hercegn ő  csendül össze Françoise-zal es tul élesnek a ro  
koraságot, mely Albertine-t a meséglisei galagonyagallyakhoz  fúd? 

A dilettantizmus hátrányai  

A nagyság két részb ő l áll: fel kell fedezni valamit, „szű zvizekre"  keU 
jutni, s nem szabad túlbecsülni a felfedezést, a sz ű zvizeken nem szabad  
megrészegedni. A gentleman nem csodálkozik semmin, a nagy író nem  
csodálkozik önmagán. Minden felfedezés túlzás, s az író, aki túlsága  

san odadobja magát a felfedezésének, még beljebb lovalja magát a  
túlzásba, melynek egy-két évtizedig tart a hatása s örökké a hibaigai.  
tása.  

Amikorra odáíg értem, hogy Proust regényében a motívumok fe.  
szélyezni kezdtek, olvasói örömöm alján is megérett az aggodalom, 
nem „túlfelfedez ő "-e Proust, nincs-e meg benne a korszervnek az a 
túlzása, melyet az írói öröklét romlékonyságának lehetne nevezni? ;. 
A túlságosan leves gyümölcsök romlanak meg Legelébb. Ami az egyik 
nemzedék mohó ajkán mint mézes lé folyt le, nem undorodik-e attól a 
másik? Proust módszere túllépi az olvasás lélektani határait, motivu-
maiban felismerjük azellenpont hiúságát. Nem ,  mélyebb betegsége ez 

 a hiuság a prousti miinek, nem hiányzik-e belöle a nagy felfedezek  
idoallo mérséklete?  

A dilettantizmus h ő sének neveztük Proustot, s megmutattuk, hogy 
kerülhetett egy dilettáns a céh fölé. Itt az ideje, hog y  a céh aggodalmait is elmondjuk a dilettánssal szemben. Proust megkerülte a mesterséget, élete es  természete közvetlenül tört át a m ű vészetbe, de nem hiányzik-e  mégis ebbel a m ű bő l a százados mesterség ellenárama? Proust  nerfl 

f 

tud rnegállani, regényét három kötetre tervezte, s tizenhat lett. Igy 
tották el ő t műve csodálatos felfedezései is.  A motívumok nagy el- 

bünrjánzása csak az egyik példa. Nincsen-e meg ez a túlburjánzás lé-
lektanában, leírásában, szociológiájában is?  

proust nagyszerű  leíró, oldalakat tud beszélni a hársfatea szárából  
és fonnyadt virágaiból kialakuló rajzokról. Ezek a leírómesék: fel-
fedezések. De mégis úgy érezzük, hogy az író felfedezése minden 
cseppjét kiszürcsöli es  sajnálja otthagyni, amit megtalált. Elágazódó 
mellékmondataival odadörgölő dzik a virág porzóihoz, s pákosztosan 
döng a kép szirmai közt. 

pszichológusnak nagy  es  finom. Freudisták továbbképzésére ki-
tiinö iskola az 6 regénye. Freud az elnevezések lasszójával fogja lélek-
tani igazságait, Proust varázspálcával idézi meg. De ha nem is csökő -
nyös, ő  is mértéktelen. A lélektan a lélekismeret tudománya, de a lé-
leknemismerő k szenvedélye. Korunk pszichologizáló hajlama a kis-
emberek bosszúja az emberi lelken: a kisember fölfejt egy szálat es  
csodálkozik, holott a sző ttesen kellene csodálkoznia. Mint lélekelem-
ző , Proust is kora gyermeke. A mindennapok pszichopathológiáját  

Ízlésesebben, mert gazdagabban, mint mások. Feltevései sokfélék  
s igy nem olyan egyoldalú. De a rajtakapás, az elemz ő  megfejtés neki is  
szenvedélye, s b ő  magyarázatainak gyakran elengedném a felét.  

Ki adott olyan teljes társadalomképet, mint 6? Egy új szociológia  
megélne biztatásaiból. De nem kell-e itt is félnünk, hogy túlságosan  
bebizonyítja tételeit? Az arisztokráciában éppúgy a tizenhatodik szá-
zadi fő úr szokásait látja viszont, mint a francia parasztban. Egyik a  
céljavesztett, másik a félreértett hagyomány. Két távoli osztályt Saint-
Simon világának elévedt szokásai fűznek össze. Egy rejtett Francia-
országot tár fel ez az egyetlen tétel, de nem volna-e jó, ha nem tárná fel  
annyira, el-elmulasztana egy alkalmat, amikor újra figyelmeztethet  
rá? Nem a legfinomabb észrevételek kívánják-e meg a félhomályt es  a  
mérsékletet?  

Proust nem akar kétségben hagyni szándékai felöl. Furcsa vád egy  
iróval szemben, aki félreismerten halt meg. De Proust nem az egyetlen  
író, akiben egykor túlvilágossá válik, ami a kortársak szemében túl  
homályos volt. A művészetnek, mely magyarázatra szorul, hátránya,  
hogy egyszer csak megértik, míg a magyarázatra nem szoruló nagy 
mű vekben mindig marad egy darab megfoghatatlan. A m űvészet az  
örökkévalóság mérsékletére inti azt, ami a jelenben forró es túlzó.  
Kérdés, hogy Proust, jelenére hivatkozva, nem sértette-e meg ezt a  
mérsékletet, es  nem dobta-e oda magát a túlzásokkal elbánó id ő nek?  
Valéry, a céhnagyság írja, hogy számára a Temps perdu teljesen élvez-
hetetlen.  

209  
208  



VIRGINIA WOOLF: ORLANDO  

lyek Saint-Saturnin fölött ragyognak. Benne lélegZ1k 
Sa ' az erdő ,  irtásai, a vetések közé szorult gyumólcsszi getek  t-Sa tu 

nincs szíve kiirtani; — a cselédség, a normand falu.  Apja  ' a  elYe 
bar igazságos volt vele. Az elernyedés napjaiban gJ  ^aiban ot  t g sohs

yű löli
e  S
;zerett 

te
e

t 
e  elöször s az 6 helyzete lesz legelébb tarthatatlan. Neki fáj l e  • g lég, 

elmenekülni s o vágyik legjobban elmenekülni. Mert ő  is aszk0bban 
középszerű ség aszkétája, Lao-Tse mondatával a homlokán: keta, a 

p meri erejét s belenyugszik a gyöngeségbe, az a világ kOZe e. ^' is. 
A harmadik nemzedék szellemét Gilbert képviseli, Jourdaine  ha  a sebesen él ő , jóvérű  katona, aki Marokkóban hadnagyosk odik 2  

karlövéssel szabadságra ruccan haza. Qt nem köti a szül ő k tisztelete  az ő  erényei a szabad ember erényei. Átszökik a fronton, hogy az  e1- 
lenséges arab törzsfő  fiát kuruzsolja es  Borneóban megáradt folyók on  
szeretne fát úsztatni. Tulajdonképpen az ő  határozottsága menti meg  
Saint-Saturnint, noha semmi köze a „dohos házhoz". Kedvessége 

 

visszatartja a menekül ő  aggastyánt s vadászszenvedélye lefüleli az ag. 
 

gastyán sző ktetoit. De o mutatja meg a saint-saturnini erények fo-
nákját, s ő  lesz az aszkéta honvágy szabad ege Nicolas lelkében, akin  
átcsap néhány hétre unokaöccse szabad vére, de végül mégse megy el  

Borneóba fát úsztatni, hanem otthon marad ő sei munkája mellett,  
önmagához híven s az ifjúságtól megvetetten.  

Eddig a regény. Semmi tüntet ő  újdonság s mégis érezhet ő n más,  
mint  mindaz, amit olvasni szoktunk. Mi benne az új? Els ő sorban halk  
emelkedettsége. A tizenkilencedik században a regényíró arra büszke,  
hogy az emberi  érzések „mélyébe tud nyúlni". Nos, ez a regény az ér-
zelmek magaslatain jár, anélkül, hogy er ő lködő n magas, azaz fellen-
gő s volna. Maga a tárgy már milyen szokatlan magasan välasztott s az  
érzelmi közeg, melyben lefolyik, a gyermekek döbbent tehetetlensége,  
mily nemes! Mit csináltak volna egy múltszázadbeli regény gyermekei  
ezzel a bolond aggastyánnal? Ki lett volna a bolondhoz ilyen fitogta-
tás nélkül lojális? Ábrázolásában ki állt volna ily magasan minden lé-
lekelemzés fölött? Az aszkézis történetében ily távol minden szexuál-
pathologiától? A regény nagy újdonsága, hogy kiváló emberekr ő l  
szól, a kiválóságukat megbecsül ő  es megvédő  emberek nem minden-
napi, de nem is különc érzéseir ő l.  

A hang újdonságát akkor érzi az ember, ha a hozzá legközelebb es ő  
írók hangjához hasonlítja, a Gide-éhez például. A Saint-Saturnin 

 

sokban emlékeztet Gide módszerére; gyakoriak benne a Levelek, a 
 

meditációk. Rokon az elbeszélő stílus majdnem dolgozatszer ű  fegyel-me, színes gondossága is.  A lényeges különbség: egy alig észrevehet ő  
kacér fintor, mely Gide-nél s más úgynevezett neoklasszikusoknál 

 

(inkább pszeudoklasszikusoknál) megvan s Schlumbergernél nincs. 
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Kiig nálunk a regény napról napra szegényedik, merevedik s a for-
mai találékonyságot regényíróink már-már földrajzi találékonysággal  

pótolják, úgyhogy Hajdúmegye után Jász-Nagy-Kun-Szolnokról, a  

Dob-utca után a Kazinczy-utcáról, a nagyvendégl ő  után a kelme-
tisztítóról, a szanatórium után a börtönrő l s a vasutas után a postásról  
írnak regényt, külföldön a m ű faj a zseniális kísérletezés korát éli.  

Üvegházi, de ne felejtsük el, hogy üvegházban készül a legnagyobb  

hozamú borsó es  a legszebb rózsafajta s ez az üvegházi regényfaj, me-
lyet kiadóink kivételesen sem engednek a magyar közönség elé,  
elő bb-utóbb kiszorítja harmaton edzett vadcserjéinket.  

A barbárság nem ismer középfokot s aki nálunk az újat érzékeltetni  

akarja, túloznia kell. A regényírás új irányairól is úgy adhatok képet,  

ha a fels ő fokot, a szélső  esetet veszem s egy olyan külföldi m ű rő l szá-
molok be, melynek a Hajdúmegye es a Lipótváros néprajzához szo-
kott olvasó már a tartalmán is megüt ő dik. Ilyen az Orlando, egy színes  
iróniájú angol írón ő  kis remekmű ve, Ártatlan, nemes ízlésre valló m ű ,  
a képző művészeti kiállítások ordító felt űnési vágya nélkül — olyan  
hő ssel mégis, aki Erzsébet királynő  idejében volt serdül ő  fiú s ma ja-
vakorú asszony, a történelem négy évszázada alatt harminchat évet élt  

s közben minden valószínű ségre rácáfolva fiatalemberb ő l nővé ala-
kult.  

Elismerem, hogy ennek a Lord, illet ő leg Lady Orlandónak a törté-
nete ilyesformán összegezve még akkor is megdöbbent ő , ha a tekinté-
lyek honában hozzáfű zöm, hogy szerzőjét sokan a legkiválóbb angol  
írónak tartják. Zavaromban magam is valami elfogadható legitimá-
ciója után keresgélek ennek a megdöbbent ő  hölgynek s hamarjában az  
öröklés elméletébe kapaszkodom. Nálunk még ismerik ezt az elméle-
tet s tudják, hogy az ő sök visszajárnak az utódokban s egyáltalán nem  
lehetetlen, hogy egy mai angol hölgy tulajdonságai elöször egy Shakes-
peare korabeli fiatalemberben bukkanjanak fel. Minden pillanatunk-
ban igen távoli eredetű  erényeket es hibákat gyakorolhatunk (külö-
nösen, ha a történelmi osztályhoz tartozunk) s ő seink vére Shakes-
peare, Dryden  es  Shelley korát tarthatja ébren jelenünkben. Mi aka-
dályozhat meg hát egy szellemes Írón ő t, hogy saját tulajdonságainak a  



  

 

rajza helyett e tulajdonságok történelmét írja meg. S mivel nemzed 6k, 
rő l nemzedékre szállva a sok keresztel ő  es  esküvő  miatt ez igen huss' 

és unalmas „Forsyte saga" volna, nemzedékeken átszálló, egymá ssal  
szövő dő  tulajdonságait mért ne személyesítse meg egyetlen, magány és 
társaság közt imbolygó alakban, ebben az Orlandóban, aki Shak es, 
peare korában, mint kisfiú vetette papírra a Tölgyfa cím ű  költemény 

 első  sorait s 1928-ban nyeri meg vele a kétezer fontos irodalmi díjat, 
A regény tehát egy egyén története, egy egyéniség történelme helyet t 

 s Orlandónak ez a pedagógiai magyarázata talán nem egészen idegen 
 Virginia Woolf szándékától. Nem idegen, de jóval durvább annál s 
 csak az utolsó oldalakon bizonyítható rá. A mű  goromba igazolása ez 

a magyarázat, a valódi maga a regény: az a finom perspektíva játék, 
mely a lassan pergő  egyéni élet es  a gyorsan pergő  történelem közt 
alakul. Képzeljünk el két közös tengely körül forgó korongot, amilyet 
a luna- es  angol-parkokban látni. A bels ő , az egyén élete, lassabban, a 
külső , a történelem, gyorsabban forog. Az elején Erzsébet királyn ő  
korában csaknem együtt haladnak meg, aztán egyre n ő  a sebességek 
különbsége. A századok egy-két év alatt siklanak el a folyton új ko-
rokhoz alkalmazkodó Orlando körül: a küls ő  körön az egész angol 
történelem elsuhan s belül egy tétova lélek kapkod, mint kisfiú, udva-
ronc, szerelmes nagykövet, cigánylány, a Dryden korabeli irodalom 
védnöke, kalandorn ő , Viktória királynő  szerelmes alattvalója, s mo-
torvezet ő nö a keringő  idő  után. A regény az angol történelem szelle-
mes kis tükre s ugyanakkor a korokon idegenül átvándorló magá-
nyosság költeménye. Egy-egy új történelmi korszak pillanatok alatt 
köszönt rá Orlandóra. A Viktória-korral például beborul az ég, a fal 
nyirkossá válik, a borostyán fölszalad az ablakok köré, a bútorok 
pompázkodóvá puffadnak, a szerelmesek a h ű ségtő l összetapadva 
járnak, s Orlandónak reszketni kezd az ujja a karikagy ű rű  után, anél-
kül, hogy a reszketéssel együtt valóban meg is honosodna az új kor-
ban. 

Virginia Woolf kitű nő  leíró. Apró képei az ironikus képzelet ter-
mékei. Néhány szóval fényes vízfestékszíneket csillogtat meg; ábrázol 
s mindjárt túloz is. Szinte a saját képzelete gazdagságán gúnyolódik, 
ettő l lesz szégyenkező  es  szű kszavú, meseszer ű  s egyben csúfondáros. 
Az egész művecske alig kétszázötven oldal s hány egymásba old ő dó 
felejthetetlen kép, mint a nagy fagy leírása, vagy Orlando vándorlása a 
cigányokkal. A regény elején még valószer ű bbek a képek es  helyzetek, 
a fantasztikum inkább csak az írás ütemén érzik, kés ő bb nő , dagad s 
az író egyre vakmerő bben használja ki képecskéiben a kétféle idö 
perspektívajátékát, anélkül, hogy mérsékletét, önuralmát egy pilla- 
natra is elvesztené. 
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Már Virginia Woolf másik regényében a Mistress Dalloway-ben is 
az ízlés önkénytelen biztonságát becsültem a legtöbbre. Nála az ízlés 
egyben szerkezet is s ha igazán n ő ies vonást keresünk rajta,  ez ,  az. 

regény nem úgy íródott, mint a férfiak regényei, akik terv után épí- 
tenek. Ez a regény azzal a csínnal készült, mellyel a n ő k öltözködnek. 
Itt kihúz egy fodrot, ott átdob ,egy szalagot; csalhatatlan ösztönnel 
igazítja a mese pántlikait es red őit. Egy végrehajtott terv sohasem le-
het ily tökéletesen zilált, ilyen geometriátlanul egész. Játék: talán nem 
is egy nagy szellem játéka, de játéknak páratlan. A mi ragasztott baj-
szú asszonyíróink tanulhatnának t ő le. 

ROGER MARTIN DU GARD: LES THIBAULT 

A kései gyümölcsök nem mindig csenevészek. Lelkesedfink az út-
törő kért s csodálkozunk azokon, akik megel ő zték korukat; de az iro-
dalomban sokszor nagyobb bölcsességre vall hátramaradni s néhány 
verő fényes ő szi nappal korunk mögött érni be. 

Roger Martin du Gard nagy regénye: a Les Thibault ilyen kései 
gyümölcs. A huszadik századi regény mestereire gondolok: ő  szegé-
nyebb náluk egy nyugtalansággal s gazdagabb egy örömmel. A töb-
biekben ott bujkál egy izgatott, csípös íz, valami az új klíma részegsé-
gébő l, amit benne hiába keresek. Viszont kortársai közül  ő  az egyet-
len, akinél a regény önmagáért íródik s a regénycsinálás, a részlet-ala-
kítás boldogsága az elsö. 

Proust, Gide, Schlumberger, Woolf, Huxley, Joyce, Ayala, Ramon 
nem igazi regényírók. A huszadik század írója nagy formaérzéke elle-
nére is mű fajnélküli író. A költöknek házi prozódiájuk van; a regény-
íróknak külön elbeszélö módszerük. Az írót a megváltozott szellemi 
táj a maga erejére utalja, s a m ű  alakja is a tájékozódásnak ezt a magá-
nyosságát érezteti. A regényforma ürügy, a regény álcázott lirai ta-
nulmány. 

Roger Martin du Gard nem fut ki a mű faj biztos mólói mögül es  
nem keresi a nyílt tenger izgalmát. Van benne valami derüs önkorlá-
tozás. Nem a Valéry aszketikus fegyelme ez; a természet mérsékli itt 
magát, nem a szándék a természetet. Az aszkéta megtagad magától 
valamit, ö lemond. Lemond,  inert  elég neki, ami megmaradt. Közép-
szerín vérmérséklet? Ha az is, annál nagyobb m ű vész. 

A huszadik század íróinak különös álszemérme, hogy nem mernek 
a polgársággal foglalkozni. Ha höseik polgári származásúak, akkor 
csak emberek  es  nem polgárok; ha pedig polgárok, akkor nem embe-
rek, csak torz képek. Mintha nem akarnák a pusztuló polgársághoz 
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kötni mondanivalójukat, az örök emberihez fellebbeznek 
polgárok. 	 Thibault Martin du Gard h ő sei azonban olgárok. A härom Thiba 	Ro  

a két fiú e gY  na múltú osztál 
_ 	

törzsa három 	
, 

pro 
 az. n apager 

7,8  gY 	Y 	 lakja. Ez az
töle, hogy a polgársággal m űve is elsöprő dik; regényt csak zár omel  t  eni bercsoportokról lehet írni s 6 kihasználja e szorosan szervezk ede  osztály megállapodott élettörvényeit. tt 

A polgár korlátolt s a mi korunk írója semmit ő l sem fél úgy, mint 
hogy a korlátoltság ügyvédjének tartsák. Du Gard vállalja a korlá 
toltságot es megmenti a szót. Oscar Thibault, az apa, korlátolt emb er~ 
Gyermekjóléti társaságokban elnököl, javító intézetet alapít s M. le 
Fondateure -nek címezteti magát. Maga készíti el gyászjelentését, fel. 
soralja rajta minden címét s megköveteli, hogy a legnagyobb pompá. 
val temessék el. Vakbuzgó ember, de csak a halálos ágyán kerül Isten 
közelébe, Magas fogalmai vannak az apai kötelességr ő l, de fiairól 
annyit sem tud, mint akármelyik kollégiumi barátjuk. Bálvány; - 
zsarnok es  képmutató. A polgárság ellenségei M. Thibault-n szoktak 
gúnyolódni. M. Thibault mégis hatalmas ember, egyéni hiúsága is 
társadalmi erö, képmutatásának is nagy felel ő sségtudat a magja. 
Folyton gondolkozik. Folyton cselekszik. Eszméit le lehet mosolyog-
ni, tetteiért meg lehet gy ű lölni, de ei kell hinnünk, hogy Franciaorszá-
got az ilyenféle emberek emelték fel. Lelke red ő iben váratlan gyön-
gédségre bukkanunk; nem rendkívüli es mégis monumentális. A há-
rom Thibault közül ö a legellenszenvesebb es mégis ő  a legnagyobb. 

A két fiúban az apa bomlik elemeire. Antoine  es  Jacques a két nagy 
francia polgártipus: Voltaire  es  Rousseau, az értelmes es  az érzelmes, 
az egészséges es a beteg, a beilleszked ő  es  a szökevény. Antoine el ő tt a 
világ világos, éles körvonalú, szikrázó; Jacques lelke g ő zkörében bo-
torkál. Antoine-t céltál célig viszi heves, de reális nagyravágyása; 
Jacques egyszerre akarna leszámolni sorsával, kapkodó mozdulatok-
kal keresi, fojtogatja  es  elereszti. Antoine élete eredményes munka-
napokból áll; Jacques-é a szenvedély rohamaiból es  összeomlásokból. 
Antoine figyelme es  lélekjelenléte millió konkrét ponton érintkezik a 
valósággal, a tevékenység öröm neki, a részletfeladatok megkímélik a 
szorongató egésztő l; Jacques az egésznek ugrik neki  es  az egészrő l ha-
nyatlik vissza, ő  nem ismer részletfeladatot. Antoine hitetlen s jólérzi 
magát a hitetlenségben; Jacques kárpótlást keres az elveszett hitért. 
Antoine a szerelemben eszesen érzéki, messzire sodródik, de nem ve-
szíti el a lélekjelenlétét, könnyen gyógyul; Jacques tétova, emészt ő  es 

 akadozó, érzékisége mélyebb és szemérmesebb, a szerelem szellemi 
j " 	 kigyógyulni egy emlékb ő l. Antoine kit ű nd kjn ara született, nem tud i o ulni e 

orvos, Jacques írónak készül s a huszadik század Sturm und Drangján 
küszködik el ő re. Antoine az apa büszkesége, Jacques a család aggo- 

dalma es szégyene. Antoine sem az a teljes-polgár már, aki az öreg 
Thibault volt, de mint harcteret es  környezetet elfogadja a polgárságot 
S fölénye es vagyoni függetlensége vígan viszi a polgári karrier útján. 
jacques-ot fölveszik az Ecole Normale-ba, de megszökik a karrier 
elő l, gyű löli a polgári életet s a svájci forradalmárok körében talál egy 
idő re munkateret s némi boldogságot. Csupa ellentét a két fiú, mégis 
nyilvánvalóan testvérek. Ő k maguk is tudják, hogy senkihez sem fog-
nak úgy hasonlítani, mint egymáshoz. Közös bennük az, amit az egyik 
elfogad  es  a másik elutasít. Ellentett természetüknek egy a gyökere. 
A polgári siker fia es a forradalmár összefonódva, egymást fojtogatva 
éltek hat évtizeden át az öreg Thibault lelkében. 

A regény idáig hat részb ő l (hét kötetb ő l) áll. E hét kötet tárgya: 
Jacques két szökése. Megszökik mint serdül ő  fiú s megszökik, öngyil-
kosság látszatát keltve, mikor az Ecole Normale-ba kellene lépnie. 
A líceumban szenvedélyes barátságba keveredik egy kortársával. Tit-
kos Levelezésüket leleplezik, a nevel ő  félreérti, romlottságra magya-
rázza a levelek zaklatott hangját, melyben egy vad, érzékeny gyermek 
kárpótolta magát a rideg családi életért. Szökésébe magával rántja 
barátját, Afrikába készülnek s Marseille vidékén kóborolnak, amíg  
elfogják ő ket (Le cahier gris) . Elszakítják „megrontójától" a  „huge-
notta" fiútól, apja javítóintézetébe dugják, ahol ő  az egyetlen úri fiú. 
Egy évet tölt ott, ezalatt látszólag sikerül megtörni. Valami fegyenc 
sunyiságot borítanak természete tüzmagjära s Antoine követelésért 
hazaengedik. Bátyja tíz évvel id ő sebb nála s az ö tapintatos irányítása 
mellett tű rhető  tanuló lesz; az Ecole Normale-ba pedig mint harmadi-
kat veszik föl. De szerelem, pályaiszony, apai kegyetlenség megint ki• 
ugrasztják a polgári élet sínéb ő l s egy nap nyoma vész (La belle sai• 
son). Évek múlva árulja ei els ő  álnév alatt megjelent könyvének tar-
talma, hogy él. Lausanne-i barátai közül apja halálos ágyához hozza 
vissza ő t Antoine, kiújítva polgári lénye es  menekülő  ösztőnei közt a 
meghasonlást (La consultation, Sorellina, La »Tort du pere). 

Ez a kivonat persze a vázlat vázlatának is kevés, csak a könyv mo• 
torját a polgárfiú lázadását akartam megberregtetni egy kicsit. De t 
Lázadás a polgárság belügye marad. Jacques a forradalmár is a „po t 

 gárság" nagy szociális tünetcsoportjához tartozik s a fejlett szerveze-
tek menthetetlenül föllép ő  s elhatalmasodó halálösztőnét jelképezi 
A Les Thibault-ban ezt a lázadást meg a polgári élet gazdag vegetá-
ciója szövi. A három Thibauit-t ki nein billent, életrevaló alakok ve-
szik körül (az apa 1913-ban hal meg); a polgári élet finom szokásjoga 
regény minden kis részletében ott rezeg. Ezek a részletek rendkívü : 

gazdagok s mint ha az az öncélú regényírói öröm is, mellyel elmerül 
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méltósága ellenére sem több, mint középszer ű . A középszeríisé 
tedrálisa, ezt gondoltam, amíg olvastam. g ka, 

 

Egy,  pillanatra meghökkenek, nem optikai csalódás ez a kö
z  szerű ség. Ahol minden nagy, ott semmi sem lep meg a nagy ságév  A•  

A Szent Péter-templom els ő  pillantásra középszer ű  templom  al, 
csak egy óriási térrel, óriási oszlopsorral tudom mérni. Nem il yen ert 
zépszerű ség-e a Sigrid Undseté? Tagadhatatlan, hogy vannak k°. 
akik azért nem látszanak nagynak, mert arányosan óriásiak • 
Tolsztoj, ilyen legjobb mű veiben Goethe s ilyen egy-egy novellä jä8; ti  
Móricz Zsigmond.  De elég az ellenpróbát beállítani, hogy ogt 

^ g p gY rögtön  megnyugodjak. A Szent Péter oszlopsorában elég egy oszlop a1a  all. 
nom, Tolsztoj mű vébő l elég kiemelnem Pierre-t, Levine-t vagy akár 

 

egy muzsikot s rögtön látom, mily nagyságot hangolnak itt össZe a  
leplezö arányok. Sigrid Undsetnek ezek a kiemelt alakok ellene valla-
nak. Krisztin, Lavran, az anya, a férj, Erlend barát gondos, sok vo-
nással elmélyített alakok, de nincs külön teremtés a mellükbe zárva,  

A művészet nagy alakjai ismerő s ismeretlenek. Minden vonásukat  
láttam már s mégis megoldhatatlan természeti rejtélybe vesznek. Sig-
rid Undset lapos sémákból indul ki s azokat lágyítja, barázdálja egyéni  
vonásokkal. Tolsztojnál kép, alak, helyzet a magja fele ízesedik, itt a  
héj Ízes s a mag a banalitás.  

Monumentális mű ? A hasonlóság küls ő séges. A forma olykor Her-
kulesre hasonlít, de rögtön meglátod kicsoda, ha a mesék cingár vité-
zével állítod szembe. M űvekre gondolok, melyek nem monumentáli-
sak, ső t vékonypénzű ek s mégis kitű nő ek. Mért kitű nő ek azok s mért  
középszerű  ez? A remekmű  alaki csoda, nemcsak az anyaga egyszer ű ,  
hanem a mértana is. Ha elfelejted a m ű  tartalmát, egyénisége meg-
marad, megő rzi az a rendező  elv, mely anyagába szállt. Azt szokás  
mondani, a mű  tartalma a lélek s formája a test. De fordítva van: a  
forma az egyéni, irányító rész; a telivér nemessége és alakja ugyanaz.  
A művek közt is vannak telivérek és mecklenburgiak s úgy hiszem,  
Krisztin Lavransdatter pedigréje nem a legjobb. Egy szemvillanásig  
kell csak a mai legjobb nyugati regényírókra gondolnom s rögtön ér-
zem a nemesség-különbséget. Ez a regény nemcsak méltóságos, ha-
nem lassúvérű , alacsonyabb fajta. Nem látszik meg rajta a szellemi t ű z  
mindennapi tornája; a teste hatalmas, de az egyénisége homályos.  

S mégis ügy hirdetik, hogy itt a regényírás teteje. Hogy tévedhetnek  
ekkorát? Lélektani tanulmányt lehetne írni Sigrid Undset szerencsé-
jérő l. Kevesen olvassák a könyvet a könyvért, a legtöbben megrögzött  
s visszavárt borzongásaikért. Vannak durva, pornográf, Nick Car-
ter-borzongások, de vannak félirodalmi borzongások: a mi Kriszti-
nünk ezeknek a h ő snő je. Hatalmas regény, mondja az olvasó. Való- 

ban három hatalmas kötet s izgatott kedélyekre az epikai nyugalom is  
megteszi a magáét. Aztán Norvégia, fjeldek, saeterek, fenyő k, csikor-
gó hó, sirályos tenger. Boldog író, aki az itthonmaradt utazókhoz szól. 

 S a középkor, a gótikus középkor! És a kereszténység, keresztény szá-
zadok tömjénfüstje! Ahhoz valóban elég jó Sigrid Undset, hogy ideg-
rendszerünk kísérteteit megidézze. 

A kiadó mindenesetre jót akart. Barokk-Magyarországon is szét-
nézett, de az irodalmi kiadó címére is törekedett. S kiadói viszonyaink 
mellett ez is érdem. Irodalmunkból hiányzik legalább húsz külföldi 
regény, amelyet ki kellene adni. Krisztin Lavransdatter nem ta rtozik 
ezek közé. De tagadhatatlanul nemesebb olvasmány, mint amilyennel 
közönségünk szórakozni szokott. 

A fordítót már nem dicsérhetem meg. Aki norvégb ő l fordít, nem 
számít arra a véletlenre, hogy valaki együtt olvassa könyvét az erede-
tivel. De talán nem árt, ha Hajdú Henriket újabb fordításai érdekében 
figyelmeztetjük erre a lehet ő ségre. A Koszorú fordítása nagyon rossz. 
Nem tudom, oldalakat kellett-e megtakarítania, de minduntalan 
csonkít s áthidaló ás-éses, ság-séges szerkezeteivel legázolja Sigrid 
Undset tárgyilagos, részletez ő  mondatait. Vannak kész, tubusban 
tartott fordítói ízei, ritka szavai s ezeket minduntalan belenyomja az 
idegen szövegbe. Prózája a Nyugat kamaszkorára emlékeztet. Nincs 
helyem, találomra idézem az egyik fejezet végét: „Krisztin hazaszaladt 
s Kortelin kaffogva, ezüstcseng ő sen cibálta körül". Az olvasó gon-
dolkozik, hogyan lehet ezüstcseng ő sen cibálni. A mondat azonban így 
hangzik: Krisztin hazaszaladt s Kortelin ott táncolt a lába k ő rő l, el-
elkapta ruhája szegélyét, kaffogott s rázta kicsi ezüstcsengetty ű it. Azt 
hiszem, lojálisan idéztem, jellemz ő t, de nem a legrosszabbat. 

BONTEMPELLI: LA FAMIGLIA DEL FABBRO  

A La famiglia del fabbro a kisváros regénye. Az ember, amikor egy 
könyvrő l ezt hallja, ásít s megesküszik, hogy nem olvassa el. Vannak 
köztünk, akik három, vannak akik tíz és vannak akik húsz éve nem 
olvasnak el egy könyvet sem, amelyr ő l azt hallják, hogy a kisváros re-
génye. A La famiglia del fabbrónak azonban van egy el ő nye: nem ha-
sonlít egyikhez sem. 

Mint tudjuk, a kisvárosi regénynek nem azok a h ő sei, akiknek az 
örvén a regény íródik. A kisváros regényének a h ő se: maga a kisváros, 
vagy ha ügy tetszik, a kisváros lelke. Így van ez Bontempellinél is. S ő t 
Bontempellinél talán meg inkább mint Flaubert-nél vagy Móricz 
Zsigmondnál. A kisváros lelke itt nem kend ő zi magát, nem búvik 
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a tragikus életérzés es  van a tragikus életérzés göze. Az ember élhet es 
 érezhet tragikusan  es  összecsaphatja teleszítt mellén a tragikus élet-

érzést, mint valami hatásos köpönyeget. Azokon, akik a tizenkilence-
dik század ostoba reményeivel szemben prédikálták a tragédiát, sok-
szor érezni a mozdulatnak ezt a részegségét. Mintha tragikusan érezni 
csak egész népek tudnának; az egyén nagy korok utáni honvágyában 
mindig mozdulattal akarja pótolni az élet mélyére húzódott érzést. 
Nem ez a különbség Nietzsche görögsége es  az igazi görögség közt? 
Épp Spengler hangsúlyozza az ideálok es ideák közti különbséget. Az 
eszményt látjuk es lengetjük, az eszme rajtunk át, észrevétlenül bon-
takozik ki. Valami hasonló különbség van az élt es  hangoztatott tra-
gikus életérzés közt. A tragikum nincs sziklákra kárhoztatva; összefér 
a fölötte sarjadó virágokkal. Spengler úgy érzem, aischylosibban szó-
litott meg, mint szerettem volna. Aischylosnál aischylosibban. 

2. 

Mit tart a tragikus életérzés ű  ember a történelemr ő l? Aki tudja, 
hogy az egyén sorsát es  a történelmet ugyanaz az isten, a „Veszélyek 
istene" csinálja, éppolyan otthonos lesz a történelemben, mint a saját 
sorsában. Akinek sorsa van, azaz vállalta a sors farkasszemét, az vál-
lalta a történelemét is. A tragikus ember történelmi ember is; a maga 
ellen felidézett erő kben a népek végzetét pillantja meg s önmagáért is 
történelmi erő kkel szemben áll helyt. A nap ellen van naperny ő ; a va-
lóság ellen nincs. A valóság átég a gyáva emberek hazug, árnyék-
nyújtó szerkezetein, a történelem el ő l nem lehet ábrándok alá bújni. 
Spengler gyű löli az utópiákat. Az utópiákat gyenge emberek költik, 
hogy lelküket a valóság érintését ő l elpólyázzák. A népek er ő állapotá-
nak, kondíciójának legbiztosabb mértéke, hogy néznek a történelem-
re. Az erő s nép vállalja a játék nehéz föltételeit, tudja, hogy minden 
pillanatban elpusztulhat, küzd  es  mert kihívta a pusztulást, esetleg 
nyer. A gyenge nép enyhébb játékfeltételeket kér, különbékét akar 
kötni a valósággal, történelemfeletti békér ő l álmodik, melyben a nyúl 
az oroszfán farka bojtjával játszik -- és elpusztul. A tragikus ember 
tudja, hogy a háború rettenetes, de azt is tudja, hogy van valami, ami 
még rettenetesebb lehet nála: a béke. A népek erényeiket a történe-
lemtő l kapták s ha a történelem elalszik körülöttük, erényeik is ki-
alusznak. 

Azt hiszem, igaza van Spenglernek abban, hogy a „történelmi rea-
lizmus" veszélyek közt felébredt erö jele s ha az újabb történelem, mint 
a fizika szorosabb fogalmi hálóval keriti a történelmi valóságot, ennek 
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1. 

Spengler a „tragikus életérzés" nevében szól hozzánk. Az élet ve . 
szély s veszélyretermett lelket kíván. Az embernek, mint az atlétának 
„formában kell" lennie; az önfegyelmezés állandó gyakorlatával kell 
fenntartania ezt a „formábanlét"-et. Az emberhez méltó élet: készen, 
lét  es  helytállás. Az életet lehet életbiztosítássá átalakítani. Tragik us 

 életérzésű  emberek állandó erő feszítése családokban, nemzetekbe n 
 néha hatalmas tartalékokat halmoz fel, úgyhogy az utódok elő tt a lát-

szat csábjátéka elfedi az élet valódi természetét; azt hiszik, a végzet t ő r-
vényei megkönyörültek, az élet kisebb er ő feszítések árán lazább disz-
ciplinával is fenntartható, de a tragikus életérzésnek ez a feloldódása 
híg optimizmusba, a sorsnak nyújtott együgy ű  békejobb: a hanyatlás 
jele. A sors mindenkinek fölteszi a kérdést: h ő s akarsz lenni vagy pária 
s a hő sjelöltnek a valóságot es  a szenvedést adja iskolául, a páriáknak 
pedig a hazugságot es a szolgabékét. 

Sehol sem olvastam az együttérzés olyan heves dobbanásaival 
Spengler könyvét, mint ahol közvetlenül erre a tragikus életérzésre hi-
vatkozott. Úgy érzem, az ami a történelemben a legjobb, maga is egy 
Oda  a reménytelenséghez, mely lehordja körülünk a kis célok dom-
bocskáit, de föltárja az emberhez méltó távlatot. Az ember nem bol-
dogságra született,  hacsak nem arra a boldogságra, amelyet boldog-
talanságában talál. A boldogság, ahogy gyenge lelkek elképzelik, lég-
üres tér, a nihilizmus világvége. Természettudósok jósolják, hogy 
egykor minden erő  hő vé alakul, a vílágegyetem, mint egy óra, lejár - 
nos,  a boldogság valami lelki h ő -halál felé hajt bennünket. Az ember-
hez méltó boldogság épp ellenkez ő leg: nem fél a szenvedést ő l, sót 
sokszor épp a legnagyobb szenvedések tövén terem. Az ember hü ma-
rad magához, szenved s szenvedésében gy ő z. Prometheus oldalába az 
Isten keselyű t ültet - de a keselyű k nem rághatják ki májával együtt 
tragikus győzelmét, az egyetlen gy ő zelmet, amely embernek jár. 
A gő rög történelem jó alkalom a tragikus  es  az optimista életérzés 
történelmi szerepének összehasonlítására es  Spengler jól ismerte az 
emberét, amikor Aíschylos es  Sophokles szavaival szólított meg. 

De valamire azért míndjárt itt a megszólításnál fel kellett figyelni. 
Az ember életérzése elárulhatja magát abban, ahogy egy virágra néz s 
abban, ahogy köpenyét h ő si mozdulattal a mellén összecsapja. Épp a 
tragikus életérzésnél nem nagyon szeretem a köpenyösszecsapást. Van 



csak örülhetünk. A történelemnek a szemébe kell nézni; de más sze mbe, 
nézni es  más szentesíteni. A történelem: végzet, de az emberiség legn a.  gyobb alakjai sosem írták alá a végzetet. Ha Spengler ennek a végzetnek  a szívósságára, sajátos természetére figyelmezteti azokat, akik viaszként  gyúrják képzeletük ujjai közt, csak helyeselhetünk. De nem fenyeget_e 

 az ö történelem-szemléletében a másik veszély: a történelmi erő k istení-tése? Ha a tragikumot túlságosan hangoztatjuk, póz lesz, ha a törté net, 
mi erő ket túlságosan tiszteljük, emberi természetünket tagadjuk meg 
Handabandázni a történelem ellen: nevetséges; handabandázni a törté. 
nelemmel együtt még nevetségesebb. A történelem természete es  az em. 
ber természete nem egészen azonosak; az ember alkalmazkodik a tö rté. 
nelemhez, de ellenállva alkalmazkodik. Ezt az ellenállást nem szabad az 

 emberböl kibeszélni; a sorsa erő sebb, mint ő , de 6 több a sorsánál, így 
érezték ezt a görög tragikusok s így is kell érezni. „Ismered Agamem-
vont, akit Zeus folyton bajba kever, míg keblében megvan a lélegzet s 
térde mozdulni tud." Trója alatt virrasztva magáról beszél így Aga-
memnon. Zeus: a temészet (vagy az id ő ben az ember ellen fordult ter-
mészet, a történelem), Agamemnon a tragikus életérzés ű  ember s ez a 
sóhaj a történelmi alkalmazkodásban feszeng ő  emberi vád. Enélkül a 
vád nélkül nincs tragikus érzés es  nincs történet-ismeret. 

Az embert hányja-veti a történelem, de csak a hullák feje volt a víz-
ben, az úszók válluk es  nyakuk kétségbeesett er ő feszítésével tartották 
legalább az orrukat, szemüket es  homlokukat a víz fölött. Mint a fóka, 
az ember is a vízben élt, de a leveg ő t nem a vízb ő l szívta. Spenglernek 
igaza lehet, amikor megvet egyes mai híg utópiákat — de csak azért van 
igaza, mert hígak. Az utópia legmagasabb fogalmazásában azt jelenti, 
hogy az ember nem egészen történelmi lény. Ki van szolgáltatva a tör-
ténelem rángatásának, de ki van szolgáltatva orra fölött a leveg ő nek 
is. A sophoklesi alakok isten-gyű löletében éppúgy ott szorong ez az 
„utópia", mint a keresztény lovagkor h ő seiben, akik egyszerre voltak 
katonái Isten országának es  a maguk hazájának. Ez az utópia nem el-
lenkezik a valóság ismeretével, s ő t mintha kiegészítené. A kett ő  együtt 
sű rű södik meg s együtt hígul fel. Nagy történelmi feladatoknak csak 
az felelhet meg, aki többet is akar, mint történelmet csinálni. Utópia 
nélkül a történelemben csak alámerülni lehet.  

3. 

Mi tartja fenn az erő s népeket a történelem színén? Történelmi eré-
nyeik. Az erő s nép idegeiben, anélkül, hogy számon tartaná, állan-
dóan ott reszket a történelem veszélye es  a zsäkmäny lehető sége. Éb- 

ren néz körül, izmai szemmeltartják a bokrok rezzenését, magatartása 
a  nagy ragadozóé, akit a természet kegyetlensége nevelt természet-
i smeretre. Az er ő s nép tudja, hogy egy szerencsétlen pillanatban min-
den elpártolhat t ő le, mert a történelemben megvan a hajlam, hogy 
egész váratlanul, pörén maradt erényeinket fogja vallatóra. Az er ő s 
nép épp ezért az önnevelés állandó készenléte. Fegyelmezett. 

Ez a fegyelem nem puszta „drill". Inkább összehangoltság, mint 
engedelmesség. Az akarat, amely aláveti magát, fel is horkanhat; az 
igazi fegyelem az akarat alatt fészkel, a szokások es  idegválaszok sző -
Vevényében. A szokásokban ott lappang a tettek természete s a lélek 
mindennapjai készítik el a választ az id ő  ünnepi kihívásaira. Egy nagy 
nép viselkedése történelme nagy pillanataiban a vérébe oltott „eti-
kettbő l" következik. Egy nagy nép fegyelme: „kultúra" s az igazi kul-
túra a történelemre készen álló, testet-lelket átjáró fegyelem. 

A fegyelem alárendeltség, de amelyik fegyelem kultúra is, az az alá-
rendelésnek is magasabb értelmet ad; nem osztályok vannak osztá-
lyok, emberek emberek alá rendelve, hanem mindenki a történelmi 
kötelesség alá; az emberek: szerepek; a nemzet nem személyek, hanem 
szerepek hierarchiája. Uralkodni  es  engedelmeskedni—: természeti 
kényszer; a kultúra feloldja, „spiritualizálja" ezt a természeti kény-
szert; az uralkodás nem önkény, hanem nagyobb kötelesség; a hata-
lom nem csak fizikai erő , hanem szellem is. 

Semmirő l sem ismerhető  fel úgy egy nép történelmi kondíciója, te-
hát a kultúrája, mint arról, hogy mennyire képes átnemesíteni, k ő te-
lességgé változtatni a kiváltságok el őjogait. A vagyon a puszta bírástól 
a szolgálatig sok mindent jelenthet. Az egyiknek jog a habzsolásra, a 
másiknak felhívás a teherviselésre; az egyik lefölözi a javakat, a másik 
hordja ő ket, mint pap a miseruhát. Az igazi „nemes"-nek a vagyon el-
vezése csak részben önkielégítés, jórészt szertartás, melyben az alá-
rendelt munkának es a hatalmába es ő  fiavaknak alkalmat nyújt a tün-
döklésre. Igazi kultúrákban a magánélet örömei is a közösség er ő -
játékai; a fény űzés: a történelmi készenlét hadgyakorlata. 

Spengler többször hivatkozik a tizennyolcadik századra. Az, amit 
Spengler kultúrának nevez, nem is állt soha olyan magasan, mint a ti-
zennyolcadik században, legfeljebb a „történelmi készenlét" ébersége 
van  mar  itt hanyatlóban, mintha a szokások nemessége tovább tarta-
na, mint a ragadozó-ösztönöké. A tizennyolcadik században Nyuga-
ton legszebb érettségét érte el a h ű bérvilág nemessége, a polgárság a 
sznobizmus iskolájában oltja friss, elhasználatlan vérébe a nemesvilág 
etikettjét, míg a parasztság mozdulatlan tömegei a leszivárgott úri ha-
gyománnyal átjárt paraszt-szokásjogban élnek. Vonzó kép s hogy e 
vonzóságot nem csak a mi eszméink vetítik vissza a századra, bizo- 
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nyítják e kor fennmaradt írásm űvei, melyek közül még a jelentékt ele, 
 nebbek is nemes szokásjog illatával kedvesek. 

Furcsa volna, ha épp én szólnék a kultúrának ilyen tizennyolcadik 
századi értelmezése ellen, aki még a mi keleti irodalmunkban is a Ka. 
zinczy es  Csokonai korát szeretem legjobban. Csakhogy a gyanú, a 
tragikus köpönyeg gyanúja mar  föl van keltve s a tizennyolcadik szá. 
zad emlegetése sem szelídítheti meg azt a barbár-kongást, amelyet 
Spengler szájában e kultúr-eszmefuttatások végén a „konzervativ" szó 
kap. Konzervativ az, aki a fegyelem es  a történelem érintése alatt, az 
ösztönökböl fakadt kultúra pártján áll. De hol van ez a fegyelem? Hol 
van meg ez a kultúra? Azon a szigeten, amely a tizennyolcadik szá , 

 zadból még megmaradt? 
Spengler szerint ott. Mindaz, ami nem ez a sziget, az özönvíz mar. 

 taléka. Amikor konzervatívot mond, ő  erre a szigetre menekszik. De 
vajon nem egy süllyed ő  Atlantiszra szám ű zi-e magát? S nem azért-e, 
hogy Atlantisz retorikáját élvezze? 

4.  

Metternich herceg szerint, ha a régi nemesség kiengedi kezéb ő l a 
kormányt, a káosz következik. Spengler beállításában a tizenkilence-
dik század ennek az elhatalmasodó káosznak a kora s mi a végelszá-
molás  hő sei vagy áldozatai. 

Amíg a társadalom egészséges, a kultúra nemcsak gondolkozás, 
hanem ízlés, hajlam, elöitélet, reflex. Az igazi kultúrában a gondola. 
tok csaknem olyan elkerülhetetlenek, mint a tettek; a kultúra inkább 
kötöttsége a gondolkozásnak, mint szabadsága. Az ember nem kö-
vetheti szabadon a gondolatait, mert magát kell követnie; úgy a társa-
dalom is. Ahol a gondolkozás önkormányzatot kap s kiszabadul az 
élet szokástörvényei alól, ott ezeknek a szokástörvényeknek meg kel-
lett gyengülniök. Arra, hogy a tragikus görög kultúra elvesztette 
kötőerejét, Sokrates fellépése volt a bizonyíték. Megyünk amerre a 
gondolkozás szele visz, mondja Sokrates az Államban. Csak a fájuk• 
ról leszakadt lelkeket viszi el a gondolkozás szele, felelhetné Sophok• 
les. 

A racionalizmus, Spengler szerint, a gondolkozás elhatalmasodása 
az életen. Az emberek érzés es  ösztön dolgaiban is gondolkozni kez-
denek, bizonyára mert nincsenek érzéseik es  ösztöneik. A racionaliz-
mus rák; egy elem a többi fölé n ő  s megmérgezi a szervezetet. 
A tizennyolcadik század vége óta eltelt 150 esztend ő  a racionalizmus 
kora. Az emberek életfeltételeik ellenében gondolkoznak s tönkre- 

teszik saját társadalmukat. Egy társadalom annál magasabbrend ű , 
minél tökéletesebben tagozott: a racionalizmus beveti az egyenlöség 
gondolatát, lemorzsolja a régi „becsület"-eszmével összekötött osztá-
lyokat, hogy az egyenl ő ség helyett a „pénz" torz-osztályait teremtse 
meg. A népek élete sokágú s els ő sorban politikai; a racionalizmus ko-
ra ezt az egész bonyolult szenvedéllyel irányított életet a gazdaság 
automatizmusává fakítja; a munka nem hivatás többé. Az angol 
„shopkeeper"-eknek ez az életszemlélete, mint kapitalizmus az egész 
századot megejti, lerombolja a nemesebb munkát s kikezdi a még zárt 
kultúrközösségeket. A vallásosság elapad s a vallás rangjára emelt tu-
domány az egészségtelen munkamegosztás piaca lesz; az irodalom egy 
híg naturalizmus irányába halad, minden ami kultúra, egyéniség, el-
kopik; az élő  szervezet, melyben minden szövetnek  es  sejtnek külön 
hivatása volt, alaktalan sejthalmazzá válik. 

A nyugati civilizáció, míg mammut-méretekre váltja régi min ő sé-
gét, elkápráztatva önmagától egyre inkább csak régi presztízséb ő l él. 
Alatta a világforradalom, körülötte a színes fajok forradalma s ő  sorra 
föladja erő dítményeit. 

Alig van valami, amit Spengler jobban gyű lölne, mint a szocializ-
must. A szocializmus az alsó néposztályok kapitalizmusa; ugyanaz az 
életszemlélet s hozzá a társadalom alulról nyíló perspektívája. Hiva-
tásos forradalmárok csinálták, hogy bosszújokat a magasabb osztá-
lyokon kielégítsék. Kinevezték „munkássággá" a városokba özönl ő  
gyülevészt, hogy az állam gócpontjaiból emelhessék mértéktelen kö-
veteléseiket. Szakszervezeteikkel „politikai munkabérek"-et kénysze-
ritettek a gazdaságra, a világháború alatt bevették a kormányszéke-
ket; a glorifikált munkás nevében, aki lassan a legkevesebbet dolgo-
zott az országban, kiszipolyozták a társadalmat, nyomorba döntötték 
a parasztságot, tervszer ű  vaksággal készítették el ő  az összeroppanást. 
Spengler szerint nem kell a bolsevizmustól félni; Oroszországot kivé-
ve, ahol a volt forradalmárokból a legszigorúbb uralkodók váltak, 
mindenütt bolsevizmus van már; a legalacsonyabb színvonal rém- 
uralma bekövetkezett. 

A színes népek, akik a hódító európaiakat egykor isteneket illet ő  
rémülettel fogadták, felcsillanó szemmel figyelik Európának ezt a ha-
nyatlását. A kapitalizmus megmutatta nekik a Nyugat b űneit s ke-
zükbe nyomta fegyvereit; a szocializmus felkínálta nekik szövetségét. 
A japán—orosz háború óta ez az órjási elnyomott világ, Ázsiában, Af-
rikában, Dél-Amerikában ugrásra készen várja a bosszú pillanatát. 
Egyelő re meglehet ő s mindegy nekik, hogy milyen eszmék alatt szer-
vezik meg nemzeti revánsukat, tanitójuk Oroszország megmutatta, 
hogy a marxista nemzetközi nyelv alatt milyen szépen kitenyészhet egy 
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egész más természet ű  valóság. Felszabadítás? Csak a gyermek hih eti 
 hogy a színes ár, amely fel tudta szabadítani magát, felszabadulásávaj 

beéri. A százados szenvedés a Leszámolás óráját várja s valósz 1n 
 hogy ebben az órában színes es  fehér forradalom egyszerre borítja el a 

„müvelt Nyugatot". 
Spengler e két forradalom morajlása közt, Nyugat „konzervatí v» 

elemeihez szól. A kor nagy kor; de éppen mert nagy: az emberek cs ak 
boldogtalanok lehetnek benne. Aki ma él: vagy szenved ő  vagy cselek. 
vő  áldozata a kornak; eltiportja vagy h ő se. Ez az a kor, amelyben a 

 tragikus életérzésű  ember, a fegyelemmel összetartott marék-nép az 
 idö urává válhat. Az idő  nagy  es  nyitott; bukásra es  győ zelemre sosem 

voltak ilyen korlátlan lehet ő ségek. 
Mondjam-e, hogy Spengler kor-látomásában sok az igazság? 

szen a tizenkilencedik századnak ilyesféle felfogása, néhány év el ő tt 
még vakmerő  újdonság, ma már szinte hírlapi közhely. Spengler téte-
leit én magam is „házifogalmazásban" adhatom, nem az ő  szavaival, 
hanem régibb tanulmányaim formuläival, annyira kész mederbe öm-
lött, amit mondani akart. Hanem a tragikus köpönyeget itt meg job-
ban érzem, mint elébb. Spengler jól érzi magát e kétféle forradalom 
örvénylésében, melle úgy dagad, ahogy a láthatár sötétedik. A tizen-
kilencedik század kétségkívül a bomlás kora; de ez a bomlás mégsem 
annyira egyértelmű , mint Spengler hiszi. Nem tiszta züllés, szétesés; 
kötött erök szabaddá válása, kínálkozása is. A rendezett energia meg-
fogyott, de a szabad felhasználást váró megn ő tt. Hány ember van a 
helyén? Kevesebb, mint százötven év el ő tt. Hány emberben van meg 
egy nagy vállalkozás lélektani lehet ő sége? Többen, mint százötven év 
elő tt. A marxizmusnak nem vagyok barátja, de a marxi nyelv alatt élet 
is tudott keletkezni; szervezetek támadtak; s az idegekig ivódó fegye-
lem, ha kezdetleges is: kultúra. A tizennyolcadik század csak kopott, s 
a káosz itt-ott mégis megmutatta, hogy 6 is ki tud dobni a történelemre 
kész, kultúra-teremt ő  csoportokat. Fegyelem, kultúra, kormányozni 
tudó nemesség kell, mondom én is. Kell, de honnan kell? A hűbérvilág 
maradványaiból kell vagy onnan kell, ahonnan jelentkezik? Tapasz-
talataim es  az utolsó tizenöt év példája alapján én nem tudom más-
honnan várni ezt a nemességet, mint a káosz vállalkozó elemeit föl-
dobó „mozgalom"-ból. Munkásságom célja épp az, hogy e mozgalom 
számára minél „tragikusabb" magatartást alakítsak ki. De Spengler-
nek mások a tapasztalatai. Ő  nem hisz a mozgalmak nemességében, ő  
csak a történelem kész nemességében tud hinni, amelyt ő l a két forra-
dalom zavarában, Európa megmentését s egy világbirodalom meg-
szervezését várja. Akik ísmerik ő t, tudják, hogy ez a nemesség: a po-
roszság. 

5. 

A Die Jahre der Entscheidung már a Hitler-uralom alatt jelent meg; 
de az első  száz oldal már ki volt nyomva, amikor az új rend beköszön-
tött. A könyv fél lábbal a weimari Németországban, fél lábbal a har-
madik birodalomban áll. Spengler becsületére, elég keményen áll 
mind a kett ő ben. Bár nem kétséges, hogy a két rend közül Spenglerhez 
melyik áll közelebb, az el ő szó nem nagyon édesítheti meg a nemzeti 
szocializmus teoretikusai számára az „elsö száz oldalon" lenyelt or-
vosságot. A weimari alkotmány uraiban Spengler nem látott mást, 
mint a nemzet gyengébb felét, amely ellenséges segítséggel sáncolta el 
magát a nemzet erő sebb része fölött; de Hitleréé jelszavai is meglehe-
tő s zavaros elegy neki, poroszság es bolsevizmus habarcsa. A „har-
madik birodalom": álmodozás; a történelem farkasszeme el ő l mene-
külő  németség Wunschtraumja. A fajelmélet sületlenség; a történelem 
nem a pedigrét nézi, hanem a készenlétet, a race-nak a történelemben 
nem élettani, hanem erkölcsi jelentése van. Maga a szocializmus pedig 
veszedelmes játék a szóval, amikor a nemzet történelmi kondícióját 
kell felfokozni. 

De ha ostobák is a jelszavak; a vér jó es  Spengler ehhez a jó vérhez 
szól, melyhez Frigyes Vilmos  es  Nagy Frigyes teremtették meg az ill ő  
magatartást. Ez a vér kiütött már Bebel munkás-szervezkedéseiben s 
ma élet es  fegyelem aranyfedezetét állítja a nemzeti szocia lista frázisok 
mögé. Aki porosz, az tudja, mikor hogy ke ll  viselkedni. Porosznak 
lenni Spengler szemében annyi, mint Krisztus el ő tt kétszáz évvel ró-
mainak lenni. 

A történelem sok jó vért, sok kiválóságot emészt fel;  mindenütt  a 
legkülönbek kockáztatnak; a túl sok történelem elpazarolja a nagy 
szerepet kapott népek emberanyagát. Az angolok, a franciák, spa-
nyolok kifáradt nép, Ame rika elsö gyarmatosító „nemessége" olva-
dóban. A németek történelme csupa vidékies huzavona; de legalább 
megkímélő dtek a nép kiválóságtartalékai; megvan a jó vér es  megvan 
a porosz példa. Ennek a vérnek es  ennek a példának most ütött az 
órája. A világháborúk korába léptünk, ahol a világuralom a tét. 
A Nyugat utolsó reménye a kétféle forradalom összecsapásában: a 
poroszság s a poroszság minden áldozatot megér ő  reménysége: a vi-
láguralom. 

Így szól Spengler a poroszokhoz s csak itt vesszük észre, hogy azért 
csapott meg  mar  elsö szavainál a tragikus köpönyeg szele, mert már 
akkor sem mihozzánk beszélt. Vér beszélt a rokon vérhez, megvetés a 
megvetéshez -- azt hittük, Európáról hallunk s egy nemzeti próféta 
könyvét tesszük le. 
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Spengler minden oldalán éreznem kell a történelmi alapfogal
ak  igazságát s minden oldalán a módosító erő t, amely a tiszta fogalm akat  kongatni kezdi s egy nemes magatartásába patetikus pózt ke 

A legkeményebb történelmi látás mélyén ott ül a Wunschtraum, pó r, 

tosan az, amelyet a nácikban gúnyol. Van valami giccsszerü ebben  ' 
rendkívül okos könyvben s ha Mars-lakó lennék s nem európai és ma gyar, kíváncsian várnám: mi is hát a németség igazi természete, ez a giccs, mely Spengler bölcsességét is el-elkeni vagy az a római fegy elem, 

 amelynek a világbirodalmat kínálja. Mint európainak es magyarnak 
 feinem kell, hogy a valóság a kettő  közt van. 

MARITAIN : PRIMAUTÉ DU SPIRITUEL 

1. 

Ha Spenglerrel szemben arra kellett vigyáznom, hogy retorikája el 
ne sodorja éberségem, a spengleri hangulat mindenest ő l be ne vegyen, 
Maritain, félő s, hogy túlságosan defenzív hangulatban talál s régi 
küzdelmek emléke mint felolvaszthatatlan el ő ítélet húzódik meg az 
olvasóban. Csúnya dolog „csukott szívvel" olvasni. Aki elő re tudja, 
hogy úgysem győ zi meg a könyv, az okosabban teszi, ha ki sem nyitja, 
Viszont lehet-e el ő re nem gyanítani egy szellemi reakció eredményét, 
mely egyszer már lezajlott bennünk, sokkal védtelenebb lélekben, 
sokkal hevesebb tünetek kíséretében, semhogy egy könyv újra kivált-
hatná? 

Pedig Maritain könyve megérdemli, hogy kiújítsuk érte az elinté-
zettnek érzett bels ő  vitát; az eszme, mely minket is kísértett életünkegy 
szakaszában, aligha fejezhet ő  ki szebben, hevesebb meggy ő ző dés su- 
gallatával, mint a Primauté du spirituelben. Vallás vagy egyház; csak 
vallás vagy egyház is: így állt szemben akkor, a tizenkilencedik szá• 
zadból való kiábrándulás éveiben, a két kínálkozó eszme, s én  csak-
nem oly szélső séges híve lettem az el ő ző nek, mint Maritain az  utóbbi. 
nak. Felpuhíthatja-e annyira az élmény magvát ez a tüzes skolasztika, 
hogy ne csak az érvek vonuljanak ki ismét egymás ellen, hanem szívem 
is meg tudjam osztani a kétféle érzés közt? Remélem. Az ember vá-
laszt, de minden választása lappangó meghasonlás s a legy ő zött ér-
vekkel sosem némulnak el a kísértő  hangulatok. 

Maritain könyve: „az egyház dicsérete". Himnusz az egyházhoz, 
amely a hívő nek nem csak egy szervezet kerékrendszere, de Krisztus 
szétoszlott teste s a hit tárgya. A könyv három tanulmánya Maurrasés 
az Action Frangaise kárhoztatása, majd indexre helyezése köré szövő  
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dik: A középs ő  megvédi a pápa kárhoztató ítéletét, az els ő  az egyházi 
hatalom körének a kijelölésével el ő készít rá, a harmadik pedig, anél-
kül, hogy Maurrasékkal vitázna, kiragadja az Egyházat az ő  latin-
koncepciójukból, s visszaajándékozza az egész emberiségnek, latin-
nak, szlávnak, színesnek, mint az egyetlen egyetemességet, amelyben 
önmagukra es  egymásra rátalálhatnak. A könyv a francia katolikus-
sag válságos óráiban jelent meg, amikor Szép Fülöp es  Jeanne d'Arc 
hagyománya, a nemzeti nevében lázadó, s az engedelmességében 
nemzeti közt kellett választania s az egyházeszme teljes fényére volt 
Szükség, hogy a mozgalom  es  a pápa szava közt meghasonlottak túl-
lássanak pillanatnyi döbbent zavarukon. 

Annak, akit sosem járt át (vagy érintett legalább) a katolikus egy-
ház-eszme, az a kellemetlen érzése támadhat Maritain s más új-kato-
likus írók olvasása közben is, hogy ezeket az írókat jobban lelkesíti az 
egyház, mint maga a kereszténység. S ez a benyomás nem is egészen 
hamis! Vallás sok van a világon, de egyház, mely a birodalmak gyám-
jának az évezredes, sokszor érvényesített igényével állhatna a népek 
fölé, csak egy. A katolicizmus ereje ma éppen az, hogy egyháza van, ő  
kínálja a lelkeknek a legtágabb egyetemességet, ő  az egyetlen hatalom, 
amely természeténél fogva nincs alávetve semmiféle nemzeti hata-
lomnak s a nemzetek szakadásában az egy képre teremtett emberiség 
magasabb egységét jelképezi. A Maritaineket a kereszténységnek ez az 
univerzális igénye bűvölte meg es  alaktalannak éreznek minden ke-
reszténységet, mely nem a nemzetek fölött terjeszkedik s a világi ha-
talmak fölött nem képes egy szellemi hatóságot teremteni. 

A kereszténység legnagyobb érdeme az ő  szemükben, hogy a „szel-
lemit" elkülönítette s az id ő be ágyazott, „mulandó" fölé emelte. Az 
ember két irányban él: Istennel szemben  es  az emberek közt. Mint 
polgár boldogulni akar, mint lélek üdvözülni. Mint boldogulni akaró 
az állam tagja, mint üdvözülni akaró az egyházé. Boldogulás es  űdvő -
zülés nem állnak egymással szemben (az élet a katolikusság szemében 
nem „tragikus"), csak egymás alatt; az embernek els ő sorban ű dvő -
zülnie kell s egy alacsonyabb síkban, mint polgárnak boldogulnia is. 
Az egyház nem ellensége a birodalmaknak, hanem ellen ő re; meg-
hagyja szabadságukat a boldogulás ügyeiben; de ellenő rzi, hogy ez a 
boldogulás ne forduljon a polgárokon át a hív ő k lelkiismerete ellen, 
végeredményben az állam se vezesse másfele ő ket, mint az üdvözülés 
küzdelme. Az egyház szellemi hatalom, tehát közvetlenül intézkedik 
az üdvösség es  lelkiismeret ügyeiben; az egyház a szellemieket véd ő  
hatalom, tehát közvetett befolyása van a világi ügyekre is, amennyi-
ben azok a szellemieket fenyegetik. Az ókor nem választotta el a szel-
lemit a mulandótól, ezért az állam felszippantotta az egyházat, a csá- 
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Mindez nem lenne baj, ha a kereszténység könyve  es  egyháza „csak" 
 mulandó idő beli képző dmények volnának; babonás korok maradvá, 

nya, ahogy egy marxista mondaná. Akkor az id ő szerű séggel az élet is kiszivárogna belő le s magától összeesne. Csakhogy a könyv  es  egyház 
 fogva tartanak valamit, ami örök: a vallást. Egy-egy kiváló ember 

vallásos érzése megállhat az egyházon kívül magában, a tömeget a z 
 érzés be-becsalja az egyházba s az egyház szellemi kényszere el-elű zi. 

Könyv  es  egyház szövetsége: a dogma az embereket a megtérés és 
aposztázis sarkai közt ide-oda áramló véglényekké tette. Ez Európ a 

 egyik legnagyobb szerencsétlensége. 
Maritain szerint az egyház serken, terjeszkedik, az egész emberis & 

 get akarja leányaivá fogadni. De várható-e ez olyan anyától, aki a 
maga gyermekei boldogtalanságát sem tudta megel ő zni? Az a baj, 
hogy az egyház a Könyv betű it ő rzi? Nem, hanem hogy nem tudja fe-
lülmúlni. Az egyház miután az id ő  fölé helyezte, a szimbolizmus min_ 
den művészetével szentesítgette az er ő szakolt világképet, de nem volt 
annyi ereje hozzá, hogy e jelképeket történeti hüvelyeib ő l igazán ki-
szabadítsa. Csak egy percig kell gondolkozni s az ember érzi, hogy a 
katolicizmus erre nem is lesz képes. Bet ű  es  egyház szövetsége sokkal 
szorosabb, semhogy felbontható volna. Az egyház, amely örök tar-
talmát ki tudná tépni a dogma gúzsából, már nem is volna katolikus, 
talán egyház sem. 

Az egyház legnagyobb baját én abban látom, hogy lehetetlenné teszi 
az újabb „isteni kijelentés"-eket. Pedig éppen mert a kijelentésben 
mindig ott setteng az agy, melyen átsz ű rő dött, a régiek mellé minden 
kornak új isteni kijelentésekre van szüksége, a vallásos érzés átplántá-
lására érthet ő bb jelképekre, korhoz szólóbb teológiára, új szentekre. 
De a katolicizmus az id ő  felett van s így csak magyarázni lehet; újabb 
szentjei epigon szentek lesznek, a szentség friss sugárzása nélkül. 

Persze, az ember ma is lehet azért katolikus. Lehet katolikus ügy, 
hogy vállalja a hívö kételkedésnek pascali szenvedéseit s lehet úgy, 
hogy az egyházat, mint intézményt, csodálja s azért a magasabb rend-
szerért lelkesedik, melyet a nemzeteknek kínál. Attól tartok, hogy a 
hierarchiáknak ez az öröme: a katolikus formalizmus semmiképp nem 
tekinthető  egy igazi vallásos megújhodás jelének. 

3. 

A vallásosság pótolhatatlan. Rabelais mögött Kálvin, Erasmus 
mögött Melanchton: a mély emberi gyöker ű  enciklopédia nyomán a 
vallás. A műveltség nem helyettesítheti a vallásos érzést, legföllebb  

megtisztíthatja. Ha nem tévesztjük össze a vallást a mesterséges val-
láspótlékokkal, mint amilyen a természetimádás vagy a racionalizmus 
„isten" hite, kétségkívül a hittételek alatt lakozó vallásos érzés az, 
amiben az emberek legjobban hasonlítanak egymáshoz, a vallásos ér-
zésre épült láthatatlan egyház a legegynem ű bb es  legállandóbb gyüle-
kezet. A történelem során igazán problematikussá csak a látható egy-
ház válhat s az új kor elején, a vallásos fellendülés két legnagyobb 
alakjában: az Isten  es  ember szabad érintkezési formáit keres ő  Kál-
vinban s az egyházeszme mellett kardoskodó Loyola Ignácban éppen 
ez a problematikusság ölt testet. 

A tizenkilencedik század végkiárusításával járó szellemi fellendülés 
megint a vallás felé vezet, de azt hiszem, hogy az az egyházeszméért 
lelkesed ő  katolikus formalizmus, amelyet Maritain képvisel, ennek a 
visszatérő  vallásosságnak els ő , elsietett tapogatózása csak a régi ott-
hon körül. A hierarchiák legfő bb szabálya, hogy a hitet ne zavarjuk 
össze a tudománnyal s a nagy szívek titkos hasonlóságát intézmények 
elő írásaival. Egy „néma" vallásra van szükség, amely nem a nyelvet 
szállja meg, hanem sorsunk gyökereit. 

Hogy értik meg a néma szavát? kérdi Maritain. A néma szavát tet-
teibő l értik meg. A szentség új virágzását várja az egyház? Mi is. Em-
berekre van szükség, akik magatartásukkal tesznek bizonyságot 
amellett, ami bennük van, de kivezet az élet kétszerkett őjébő l. Harcot 
es  szenvedést vállalnak, melyet csak az vállalhat, akinek a számára az 
élet nem csak véletlen, hanem megmagyarázhatatlan eredet ű  küldetés. 
A vallásos érzéstő l megszállt embereket várom, s ha lesznek, nem fé-
lek, hogy példájuk es  a szenvedésben talált boldogságuk nem teremt 
gyülekezetet. 

SZTALIN: LES QUESTIONS DU LÉNINISIIZE 

Oroszország érdekel, de az Oroszországról szóló könyvek nem na-
gyon érdekelnek. Nem szeretem a moszkvai utasokat s nem tudok mit 
kezdeni a helyszíni megfigyelésen alapuló kritikákkal. Meghallom, 
hogy mit hozott haza a tanulmány-utas, de nem tudom, hogy mit vitt 
ki. Hol kezdödik a tapasztalat  es  hol végző dik az elő ítélet? Aki Orosz-
országról igazán meg akar tudni valamit, ne a kritikusokat olvassa, 
hanem magukat az oroszokat. A kritikusok még ha igazat aka rnak is 
mondani, ferdíthetnek; ő k maguk, még ha ferdíteni aka rnak is, igazat 
mondanak. Az oroszokat gyakran vádolják azzal, hogy Potemkin-
városokba vezetik a külföldit. Ha úgy is van, Potemkin-könyveket 
nem írhatnak a számukra, inert  Potemkin-könyvek nincsenek. A té- 
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nyeket lehet hamisan csoportosítani, a szellem elárulja magát s aki 
elött a szellem számít, nem a statisztika, annak a számára az önigazo-
lás a legfényesebb önkritika, hisz a magunk mellett felhozott érv ek, 

 nemcsak hadakoznak, hanem akaratuk ellenére vallnak is. Ha egy 
 költörő l meg akarok tudni valamit, nem bírálója kifogásait olvaso m 

 el, hanem magát a mű vet, melyben szépnek és sebezhetetlennek érezt e 
 magát - amelyet „önmaga propagálásá"-ra írt. Ilja Ehrenburgnak a 
 Nouvelle Revue Française-ben megjelent „orosz adalékai", ez a po. 

temkin-gyűjtemény például szándékán túl is megmutatta az új Oros z. 
ország erényeit és hibáit. Sztalin Les questions du léninisme-je me g 

 inkább. Az orosz pápa írásai, a megszemélyesült orosz politika öniga
-zolása mennyivel meggyő ző bb védbeszéd, mint a szerz ő  maga is gon-

dolta s mennyivel ártalmasabb vádbeszéd, mint a kritikusok kifogásai 
és rágalmai. 

A forradalmakban engem a káték és a valóság viszonya izgat a leg-
inkább: mit mondott az elmélet és mit akart az élet; miben állt szövet-
ségük és hol csapták be egymást. Egy forradalom természeti tüne-
mény; az embereket a legtervszer ű bb izgatás sem lázíthatja fel, ha a 
természet fel nem lázította és sorsuk szabadjára nem engedte elébb. De 
ez a természeti tünemény szavakból táplálkozik. Világosan akarja 
látni saját homályos indokait, mint ahogy egy hirtelen indulat néha 
egészen körmönfont érveket keres a maga igazolására. A dadogó ter-
mészet rá van utalva a káté formuláira s az elmélet, mint egy lovatlan 
lovas, lesi a megnyargalásra váró szörnytermészetet. Az igazi forra-
dalmár az, aki önmaga lesz egyszerre lovas és ló; - természet és írás, 
indulat és érv. Akinek a káté végcél, együtt handabandázhat a forra-
dalommal, de nem értheti meg; „intellektuel"-je a forradalomnak, 
még ha elvben antiintellektuális is; aki viszont megveti a kátét s nem 
érzi az eszmei önigazolás szükségét a természet szomjas felhorkanásá-
ban, mi lehet más, mint szörnyeteg. Az igazi forradalmár: politikus 
természet; isme ri  a valóságot és ismeri a szót s ösztöneiben hordja 
összeműködésük szabályait. 

Lenin, azt hiszem, nagy politikus volt. Úgy emlegetik, mint Marx 
mellett a szocializmus másik nagy tanítóját, a marxizmus tovább-
fejlesztő jét az impe rializmus és forradalmak korában. Én inkább po-
litikusnak látom ő t, mint tanítónak, aki azért vezethette gy ő zelemre az 
orosz forradalmat, mert a használt elmélet s Oroszország forradalmi 
valósága benne magában is együtt volt, a marxizmust elfogadta, mint 
alkalmas eszközt, de az esze alatt az orosz valóság ült s feszengett, úgy, 
hogy a tételen nála mindig átsugárzik egy idegeiben hordott helyzet s a 
valóság ellen forduló tétel sosem egész idegen attól a valóságtól, 
melyhez szól. Lenin orosz volt; a cárizmust akarta megdönteni, a cár 

Szolgáit elsöpörni, az orosz milliókat emberi élethez juttatni. A lap-
pangó orosz indulat volt o; mint forradalmár erre az indulatra apellált 
s ezt állította maga mellé. A marxizmus ennek az indulatnak csak a 
fölvett nyelvjárása volt; ebben különbözött ő  a Trotski-féle nemzet-
kOzi forradalmároktól, akik ismerték Marxot, de sosem tudtak volna 
Oroszország nyelvén beszélni. A marxizmus -- felismerte - leghatáso-
sabb eszköz a cárizmus megsemmisítésére s alkalmas diszciplina t ő -
r egek összetartására. De a marxizmus neki nem bölcselet volt, hanem 
politika. Egy-két zseniális módosítás elég volt neki, hogy ezt a nem- 
zetközi irányt az orosz forradalom szolgálatába állítsa s arra a feszen-
gő  valóságra, amelynek ő  maga is inkarnációja volt, szorosan ráillesz-
sze. A marxizmus világforradalomra készült; ennek a forradalomnak 
a  legfejlettebb iparú országokból kellett volna átharapóznia a t ő b-
biekre. Lenin „az imperializmus tanulmányozásából" azt a tételt ve-
zette le, hogy a forradalom nem egyszerre fog bekövetkezni s nem a 
legfejlettebb iparú országokban, hanem ahol a polgárság a leggyen-
gébb. A forradalom nem harapózik el rögtön az egész világon, az els ő  
szocialista államoknak polgári államok közt kell felépülniök, s fel-
épülhetnek a világforradalom támogatása nélkül is. A szocializmus 
egy országban, a szocializmus Oroszországban nem abszurdum, ha-
nem „elméletileg igazolható" lehet ő ség. A másik fontos módosítás: a 
proletárdiktatúra értelmezése volt. Oroszország parasztállam, orosz 
proletárdiktatúra: diktatúra proletariátus nélkül. Orosz forradalom a 
parasztság nélkül nincs; az orosz forradalomnak a parasztokat is be 
kell foglalni az új rendbe: az orosz proletárdiktatúra tehát az orosz 
dolgozó osztályok (parasztok, kézmívesek, intellektuelek, ipari mun-
kások) demokráciája a dolgozók javára, a proletariátus vezetése alatt. 
A nemzetközi forradalmárnak a paraszt „reakciós osztály", a forra-
dalmat nélküle kell csinálni s ellene. Lenin, aki tudja, hogy az orosz 
forradalmi valóság: az orosz parasztság, az osztályharcban helyet en-
ged a „dolgozó osztályok együttm űködésének" s a proletariátus szá-
mára csak a példaalkotás és nevelés jogát tartja fenn. 

Az orosz forradalom Lenin po litikai tehetségének a mű ve. Ő  állí-
totta az orosz nép homályos követeléseit az elenyész ő en kicsiny bol-
seviki párt mögé; ő  tette az orosz népet a kommunista párt „b űntársá-
vá", ő  tartotta fenn a szocializmust a polgárháborúk korában; ő  ala-
kította át a dialektikát a történelmi valóságot szemmel tartó taktiká-
vá, s ő  biztosította a NEP-évek elején, ha visszavonulás árán is, a szo-
cializmus taktikai fölényét az orosz gazdaság kapitalista elemei fölött. 
A leninizmus az ő  fogalmazásában megörzi marxista eredetét és nem-
zetközi érvényességét vagy legalább ennek az érvényességnek az igé-
nyét, de ugyanakkor alkalmazkodik ahhoz a nagy darab élethez, 
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amelyet Oroszországban készen talált s elméletnek es  valóságuk  olyan szimbiózisát teremti meg, amely egyikre sem halálos. 
Sztalin: Lenin tanítványa. Örökli Lenin m ű veit es  örökli Lenin 

 megbízását „Oroszország elektrifikálására", de nem örökli Lenin po, 
litikai fölényét. Nem a politikai képesség hiányzik Sztalinból, hanem a 
politikai zsenialitás. A Trotskihoz szító nyugati marxisták szerint ő  
kisiklatta, eloroszosította az orosz forradalmat. En ezt nem hisze m, 
Az orosz forradalom kezdett ő l fogva orosz volt, legfeljebb nem beszélt 
oroszul, s Sztalin jobban meg ő rizte eredeti vonalát, mint ahogy 
Trotski es  Zinovjev, vagy Bukharin, ha rájuk száll a forradalom veze-
tése. Sztalin érzi az orosz forradalom természetét; a leghívebb tanít-
ványa Leninnek — az a baj, hogy semmivel sem több, mint a leghívebb 
tanítványa. Káténak es  valóságnak a kapcsolata nála is megvan, job-
ban, mint a régi gárda „kevésbé korlátolt" tagjainál; de ez a kapcsolat 
már sokkal merevebb; kevesebb tér jut köztük a politikai leleménynek 
s kevesebb beleszólás az eredeti megfigyelésnek. 

Nem állítom, hogy Lenin nem hitt a marxizmusban, de ez a hit má-
sodlagos volt; mint ahogy a lángész mindig elébb hisz egy szavaknál 
mélyebben bontakozó eszmében, mint az eszme megfogalmazásában. 
Sztalin, a tanítvány es  az örökös első sorban a betű ben, a fogalmazás-
ban hisz. Lenin szavakat talált a történelem számára, Sztalin a sza-
vakkal akarja összhangzásba hozni a történelmet. Mint egy teológus, 
állandóan idéz. Ha támadják, Lenin-idézetekkel védekezik; ha kez-
deményez, Lenin-idézetekkel nyugtatja meg magát. Van az Írás es  van 
Oroszország; az ő  életfeladata, hogy az Irás minél jobban ráilljék 
Oroszországra. De az Írás kétféleképp illeszthet ő  rá az országra: al-
kotásokkal es  fogalmazási mű fogásokkal. Sztalin alkotásai csak rész-
ben alkotások, részben az Írás stilisztikai önmegnyugtatásai. 

Kétségkívül korlátolt ember, de mint ahogy korlátolt emberek közt 
néha kitű nő  orvosdiagnoszták akadnak, neki is biztos a politikai 
helyzetérzése Lenin ebb ő l a helyzetérzésb ő l irányító eszméket: leni-
nizmust csinált. Sztalin rácsap a saját helyzetérzésére, lefüle li , lefogal-
mazza őket; lát  es  mégsem lát, mert csak egy nyelvjáráson át mer látni. 
A valósággal ö csak akkor néz szembe, ha azt a lenini fogalmazás már 
átöltöztette, a tények megjelentek el ő tte, de a nómenklatúra egyen-
ruhájában. Mint a legtöbb makacsfej ű  ember, túlbecsüli az elnevezé-
sek értékét, a segédfogalmakat összekeveri az eseménnyel, a nyelvet a 
világgal. Maritainnél már felt ű nt egy sajátság, amit a „befogalmazás 
eufóriájá"-nak lehetne nevezni. Az írónak van egy szép fogalmazási 
rendszere s e rendszer annyival er ő sebb a kíváncsiságánál, hogy az üj 
jelenségeket nem is kutatja, csak beilleszti. Nem természetükhöz keres 
szavakat, csak azt nézi, hogy rendelheti természetüket a meglev ő  sza-  

jak alá.. Maritain a fogalmazási rendszernek ezt az els őbbségét a va- 
loság fölött: skolasztikának nevezi. Ha így van, Sztalin a legnagyobb 
Skolasztikus. 

Igazi sikereit annak köszönheti, hogy a skolasztika keszty ű i alatt 
Sem vesztette el teljesen a tapintó érzékét; ki tudja tapogatni a történeti 
helyzeteket; de sikereinek nagy része mégis csak álsiker, inkább ,a fo- 
galmazasban vannak meg, mint a valóságban, a bet ű  szentesíti ő ket, 
nem független természetük. Sztalin a leninizmuson át látja a világot s 

fosztja ő t a másféle látásmód ellen ő rzésétő l. Hozzá ez 
 

megfosztja 	 Hozza van kötve 
saját „koordinátái"-hoz; a tünemények „invariáns" lényegét eltakar-
ják elő le fogalmi hálói. ,Az ember egy ellen-Sztalint, egy tanulatlan 
együgyű t szeretne melle adni, akit, noha Oroszországban élt, fel-
mentettek a leninizmus kurzusai alól, semmit sem tud a szocializmus-
ról, de látja, amit lát. A királyok bolondokat tartottak maguk mellett, 
gondolkozásuk es  viselkedésük állandó ellenpróbájául; nem t ű rhetne 
meg Sztalin is egy ílyen bolondot, aki a tudatlanság szavaival nevezné 
meg, amit ő  a tudomány szavaival elkertel? 

Mit csináltok ti? kezdené ez a házibolond felkeléskor. Abbahagyat-
tátok a néppel a háborút, amikor abba akarta hagyni  es  odaadtátok a 
parasztnak a földet, mikor elvette. Aki ellenállt, elpusztítottátok s mi-
kor a nép visszavonult békéjével es  zsákmányával, ti lettetek az állam. 
Valamikor nemesek voltak es  jobbágyok; ti a nemességet pártnak ne-
veztétek, a jobbágyságot dolgozó tömegnek. Mivel éppolyan kevesen 
voltatok, mint a cár nemessége s még jobban féltetek a dolgozó t ő me-
gektöl, mint ő k; szaporítani kezdtétek magatokat s gyárakat építette-
tek, ahol munkásokat csináltatok a parasztok pénzén. Ki építette fel a 
ti iparotokat? A föld népe, amely az alacsony munkabér es  a ti mé-
regdrága ipari termeléstek közé szorult. Most a földb ő l is gyárat 
akartok csinálni. De ki tartja fenn az országot, ha a föld népéb ő l is he-
nyélő ket csináltok? Mert jegyezd meg, kétféle ember van a világon, az 
egyik akkor is kap pénzt, ha lazsál, a másik csak akkor, ha dolgozik. 
Nincs elég hivatalnoktok, hogy a dolgozókból is hivatalnokokat 
akartok faragni? Lehet egy országban mindenki hivatalnok? Nem, 
barátom, ahol mindenki hivatalnok, ott az emberek nagyobb feléb ő l 
rabszolga lesz, a kisebbikb ő l pedig munkavezet ő . 

Az ilyenféle beszéd nem lenne egészen igaz, de egészen felesleges 
sem. A Les questions du léninisme-böl semmi sem hiányzik úgy, mint a 
gondolkozás és fogalmazás ellenpróbái. A könyv „elméleti dolgoza-
tokon" kívül beszédeket, beszámolókat s Sztalinnak a különböz ő  
küldöttségek kérdéseire adott feleleteit tartalmazza. A hang eleinte 
rokonszenves: egyszer ű  ember magyaráz egyszer ű  embereknek; 
mintha a szilasbalhási tudós masinásgazdát hallanám, amint a része- 
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DILTHEY, EGY NEMET TUDÖS seknek felel. A legtöbb marxista könyv kiállhatatlanul „polgárias" 
észjárású, ebben a könyvben csakugyan a nép fia beszél; a nép, aki 
megtanult marxistául. Felteszi magának a kérdést s a válaszban isko-
lásan elismétli, kipontozza mondanivalóját: el ő ször, másodszor, har-
madszor s végül azok számára, akik még kételkednek, Lenin idézet-
pecsétjét üti rá; a mi nagy tanítónk, Lenin is ezt mondta. Néha még 
egy-egy hasonlat is el ő kerül. Láttátok az evez ő söket, amint nem néz-
nek sem jobbra, sem balra, csak eveznek el ő re a folyón? Én sokszor 
elnéztem őket a Jenyiszejen. Mindez szép volna egy száztagú külvárosi 
szakszervezetben, de elgondolni, hogy ez az ember Oroszország fölött 
ül s egy-egy diadalmaskodó vitája végén, melyben ellenfeleir ő l sorra 
bebizonyítja, hogy nem igazi marxisták, az egész Oroszország „üd-
vözli a szónokot". Látszólag csak arról van szó, ki értelmezi helyesen 
Marxot, vagy Lenint; valójában szívós hatalomharc dühöng az érvek 
mélyén. 

Ilja Ehrenburg gyűjteményét említettem az elébb. Van abban egy 
diákleány, akinek a leninizmus kurzusaira kell járni, a férjét elvezény-
lik tő le s 6 maga sem tudja biztosan, hogy marxista dolog-e ezen szo-
morkodni. Másutt diákokról van szó, akik közt csempészáru a görö-
gökre vonatkozó írás, mert Oroszországban a „feudalizmus"-nál kez-
dő dik a történelmi oktatás. Volt valami sivár mélabú ebben a kedv-
gerjesztő  cikksorozatban; nyomás, amely ott ül minden mellen és 
minden pillanatban, amelyben az ember magával négyszemközt ma-
rad. A Les questions du léninisme-b ő l megtanultam e nyomás nevét is: 
Sztalin. Nem egy ember neve, hanem az emberi természet és hagyo-
mány nagy forrásaitól elszakadt konokságé. 
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A németségrő l manap nálunk kétféleképp szokás gondolkodni. 
Az egyik felfogás szerint a német alapos, megbízható, rendszeres 
nép. Aminek egy német tudós utánanézett, annak nem kell még egy-
szer utánanézni; amit egy német gazdasági ember vagy tábornok 
megszervezett, azt nem kell reorganizálni. Ezt a felfogást vallja min-
den volt katona, aki a világháborúban velük harcolt; ezt közoktatás-
ügyünk, amely német iskolába járatná a magyar diákot; ezt tudo-
mányunk, amelyrő l szállóige, hogy ha két testes német könyv páro-
sodni kezd, kilenc hónapon belül itt van a magyar magántanár. 
A másik könnyedébb ellenzéki felfogás, melyet a franciás m űveltség, 
sokszor csak e mű veltséggel való kacérkodás táplál, a németben Ta-
citus germánját látja, aki túllakik a légiók vonalán, amelyen Pannó-
nia még innen esik. A németek lomposak, homályosak, sz ő rszál-
hasogatók. Asszonyaiknak nagy lábuk és nagy problémáik vannak, 
tudományuk az ülep diadala. A német tilt, szabályoz, rendszerez, 
meghatároz ott is, ahol a tilalom senkinek sem érdeke s a rend nem 
szorul rá, hogy rendszerezzük. Ahogy egy kiváló írónk günyiratában 
olvastuk: Németországban nemcsak a tenger felé vezet ő  út nyilai 
mutatják a tengert, hanem a tengerparton is ott áll a tábla s rajta a 
felirat: tenger. 

Melyik felfogásnak van igaza? Természetes, hogy egyiknek sem. Az 
igazság egyik csücskét tartják a markukban s fél ő s, hogy országok 
sorsát akarják kötni-oldani ezzel a csücsökkel. Mégis csak úgy volna 
szép, ha népeket mélyebb ismeret fű zne, vagy választana el s nem re-
pülő -utakon nyélbeütött „orientációk". S nemcsak szép, de fontos is 
ez, ha a kis nép, amelyrő l beszélünk, rokontalan is, ügy, hogy más 
néphez csak „választott rokonság" kötheti. 

Azokban az orientációkban, amelyeket repül ő  országnagyok kő t-
nek, nincs beleszólásom. De a választott rokonság igazi megválasztói 
számára hadd mutatom meg a németséget úgy, ahogy én látom egy 
nagy alakján át. Diltheyr ő l lesz szó, a klasszikus német hagyomány 
öréröl s az új németség úttör őjérő l, Ember, aki elég nagy ahhoz, hogy 
népéért álljon s talán nem annyira nagy, hogy egy népért többé ne áll-
hasson. 

*** 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY  ES  MITOLŐ GIA  

VITA HAMVAS BÉLÁVAL  

Kedves Barátom, köszönöm, hogy megküldted Természettudon z án1,  
es mitológia clmu tanulmányodat. Mindig élvezettel olvasom  hasai-
dat; egyetértésnek es  ellentmondásnak olyan váltóáramát bocsátják  
át rajtam, amely szellemi zanderezésnek is bevälik. Szeretem a moz-
gásban levö gondolatot, különösen ha ismerő s irányba repül. A te  
gondolataid ilyenek. Merészek, gyorsak, feszes parittyából magas cél  
felé szállnak; egy hiányzik bel ő lük: a közeg ellenállása. Mintha eSz-
méid mozgása elöl eltávolítanád a leveg ő t. Akadálytalanul szágulda-
nak elő re az elsúlytalanodott történelmen, tudományon, társadalmo n  
át. Az eszmék kritikusát izgatja ez a légüres térben folyó kísérlet, de a  
valóságban álló ember megkívánja hozzá az eszmén kívül lev ő , ellen-
álló dolgok hibaigazítását.  

Megküldött tanulmányod, azt hiszem, kit ű nő  példája ennek a mes-
terséges térben folyó gondolati kísérletezésnek, amelyet elég találóan  
esszéizmusnak neveztek el. Igazságot fejez ki, s egészében mégsem  
igaz. Nem úgy nem igaz: hogy az igazság keveredik benne a tévedéssel.  
Magában az igazság elröpítésében, gyorsulásában, pályájában lap-
pang ott a hiba — amíg olvasom, egy pillanatra sem hagyhatom abba a  
jelentös felismerésekre válaszoló helyeslést, s egy pillanatra sem sza-
badulhatok attól a kínos feszengést ő l, melyet a meggyő ző  tévedések  
jelenlétében érzünk.  

Sokan látják, hogy a természettudomány körül nincs valami rend-
jén. A „természettudományos alap", amelyen a múlt század polgára,  
mint egyetlen sziklán vetette meg a lábát, kiderült, hogy mállik, mor-
zsolható. Mi volt ez az „alap"? Az a meggy ő ző dés, hogy a természet-
tudós természetétő l, vonzalmaitól, el ő ítéleteitő l, bogaraitól független  
összefüggést ismer fel a természetben. A felismer ő  tudós: személy, de  
amit felismer, fölötte van a tudósnak: személytelen. Nemzedékek szü-
letnek-halnak; művészetben, politikában, divatban, szokásjogban  
mindenik a maga ösztöneit kergeti, feladva, kinevetve az el ő döket, de  
a hajlamoknak ebben a szeszélyes ingadozásában egy abszolút való-
ság épül, gyarapszik évr ő l évre, nemzedékrő l nemzedékre, mint a ko-
rallsziget a vizek hullámjárásában: a természettudomány. Ez a sziget  
volt az újkori ember büszkesége; erre a bels ő  törvényekkel biztosított  
maradandóságra állni, nemcsak a természettudósnak, de a történész-
nek, a filozófusnak, s ő t a költő nek is a legfő bb igyekezete. Ma azt  
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kezdjük látni, hogyha minden más szellemi megnyilatkozás: hab  es  
szubjektivitás, a természettudomány sem sziget  es  abszolútum. Alap-
törvényei nem biztosítják teljes önkormányzatát; a költ ő  „szeszélyes  
hasonlata" s a tudósnak a „realitást fedö elmélete" közt nincs olyan  
óriási különbség, mint hittük. A költészet is tudomány, s a tudomány  
is kacsalábon forog.  

„A természettudományos alapra helyezkedett ember" még kevé-
lyen állt az idő tlennek hitt sziklán, amikor lába alatt már orv repedé-
sek futottak szerteszét. ,Mint a nagy birodalmak bomlásánál általá-
ban, a természettudomány birodalmából is el ő ször az utoljára meg-
hódított, laza szerz ő désekkel odakapcsolt részek szakadtak le. A köl-
tészet természettudományossága: a naturalizmus e llen elébb a mű -
vészgőgijükbe elzárkózó költök keltek fel; aztán a történelem, majd a  
lélektan s a társadalomtudomány vívta ki függetlenségét. Dilthey pá-
lyája szép példája ennek a függetlenségi harcnak. Az utóbbi évtize-
dekben pedig már magukban a törzstartományokban is megkezd ődik  
a bomlás: relativitás- es  quantumelmélet a fizikában, az alkattan a  
biológiában egyre inkább a gondolkodás segédeszközének, a való-
ságra rávetett, könnyen szakadó hálónak mutatják a természettör-
vényt, amely nemrég meg a természet lényege volt.  

Te most továbbmégy a bomlás irányában, s a természettudomány  
teljes bukását jövendölöd. Szerinted a természettudomäny éppoly  
időhöz kötött s az id ő vel múló tolmácsolása volt a valóságnak, mint  
bármely más mitológia. Fennállt, amíg istenségeiben: a nagy fizikai  
alapfogalmakban, a Mozgásban, Erőben es  Atomban hittek, s el-
enyészik, mihelyt ez a hit megszűnik. A természettudomány éppúgy,  
mint bármely más mitológia, nem is tárta fel a valóságot, csak el-
nevezte. Világmagyarázata: a nómenklatúra szemfényvesztése; igaz-
ságai a tudomány papjai által egy nehézkes papi nyelvbe átültetett  
közhelyek  es  koholmányok. A tudomäny, mint a babiloni vagy görög  
mitológia, azt mondja cifrán, amit a hétköznapi ember hétköznapian.  
Magyarázó kiegészítései: a nagy tudományos elméletek éppolyan ön-
kényesen keretezik az ismert dolgokat, mint az Okeanos a görög föld-
tekét vagy a Végzet az isteni hierarchiát.  

Mégis honnan nyerte tekintélyét ez a mitológia? Amikor a régibb  
istenek hitele rohamosan apadt, hogy terpeszkedhettek el a világon az 

 ó vértelen fogalomistenei? Szerinted a természettudomány hitelét a  
technikától kapta. A technika felszabadította az anyagban szunnyadó  
démonokat: elbocsátotta a g ő zt; közénk eresztette az elektromossá-
got; kicsalta a k ő olaj szellemeit. E fausti mágia árán csodálatos es  ve-
szélyes szolgákat kapott az ember. Ok húzták fel a mai városokat, s ók  
tették az alvilághoz hasonlókká. A technika ereje az, hogy nem lépett  
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7.L 

ki a valóságból; feltalált es  nem magyarázott; alkotott, de nem koholt . 
 Ehhez a technikához szegő dött oda magyarázataival a természet, 

tudomány. Az elektromosság húzott, világított, vitte a hangot; a t er. 
mészettudomány csinált hozzá elektronokat, energiaátalakulá st 
étert. A benzin hajtotta a motort; a vegytan csinált hozzá atomláncot 
kat, atomgyű rűket, izomeriét. A találmány valóság volt; a magyaré. 
zat a valóság keskeny alapján billeg ő  légvár. Az emberek azonban 
akik a technika találmányait ott látták a mindennapok legvaskosabb 
realitásai közt, átvitték a csodálatukat a magyarázatra is. Mintha az 
éppolyan valóság lett volna, mint a találmány, s ő t talán több is annál, 
a találmány szülője, feltétele. Ma már látjuk, hogy ez nincs így. 
A magyarázat elfoszlik, s a felidézett ördögök, melyeket a technikától 
joggal rettegő  elő relátóbb korokban tilos volt felidézni, meztelen vi-
gyorognak ránk. A természettudomány eloszló mitológiájából ő k 
maradtak itt egyedül valóságnak. 

Így látod te a természettudomány helyzetét a mítoszbomlás eszten-
deiben, Lukianosa isteneknek, akik valóban nem lehetnek már túl ha-
talmasok, ha ilyen szentségtörő  kéjjel tiporhat valaki rajtuk. En azon-
ban még a legyőzött embert sem szeretem megtaposni, nemhogy a le-
győ zött istent. Tudod a görög mitológiából, hogy Zeus is meghagyta a 
legyő zött titánok életét. A régibb istengeneráció a teremtés aljára 
süllyedt, de ott tovább fortyogtatta természetét. Tanuljunk Zeusztól, 
barátom (amint gy ő zelme delén bizonyára ő  sem ifjú mámorától ta-
nult, hanem egy nagyobb kényszer ű ségtő l, amely nem engedi, hogy a 
legyőzött istenek egészen megsemmisüljenek), s legyünk könyörüle-
tesek a természettudományhoz. Legy ő zni múlt századbeli dölyfe után, 
szép volt s bizonyára egy új isteni rendnek csinált szállást az a sok köl-
tő  es tudós, aki legyő zte; de ne akard a megillet ő  helyet is elvenni t ő le. 
A túlságosan megalázott istenek, fél ő s, hogy túlságosan fognak visz-
szaütni. 

Szerinted minden mítosz: a valóság tolmácsolása, s mivel a termé-
szettudomány is a valóság tolmácsolása, ő  is csak mítosz, nem reälis es 

 nem idő fölötti. Én attól félek, barátom, hogy a kétféle tolmácsolás 
közt mégiscsak van valami különbség, s épp ezen a különbségen bukik 
meg a te mitológiát es természettudományt összekever ő  remeklésed. 
Mit jelent tolmácsolni? Idegen nyelven kifejezéshez segíteni. A görög 
mitológia valóban ezt csinálta: elmondta a természetet a természet 
helyett, átültette a valóságot a vallás szimbólum-nyelvébe, isteni ala-
kokba es  isteni cselekedetekbe s a természet olyan mélyeibe világított, 
amelyekhez a természettudomány hozzá sem fért soha. De a termé-
szettudomány ísm is kifejezni akarta a természetet, hanem faggatni. 
Nem tolmácsa volt, hanem vallatója. Ki akart szedni bel ő le valamit, s 
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ha faggatás közben alakult is ki képe a természetr ő l, az a vallató képe 
volt a vallatottról, kutatás közben keletkezett melléktermék. A ter-
mészettudomány mellett, igaz, ott élt mindig a természettudomán
mitológía.gia. a világ tudományos tolmácsolása, de ez a népszer ű sítő k es  
az öreg korukban elmélkedésre hajló tudósok ügye volt; az igazi tu-
dóst a vallatás izgatta: a kérdés, melyre a természet felelni kényszerült. 
Igazad van, amikor a természettudomány es  technika szövetségét 
hangsúlyozod. Ez a szövetség a természettudomány legfontosabb is-
mertető  jele, de épp ez különbözteti meg a mitológiáktól, melyekkel 
összekevered. Ha a tudomány a vallató, a technika volt mellette a 
Spanyolcsizmával, hüvelykszorítóval dolgozó hóhér. Technika es ter-
mészettudomány szövetsége egy kényszervallatás. Amit te mítosznak 
nevezel: költészet, a természettudomány azonban a máörököse.öse. 

A mítoszok megértették, kifejezték a természetet, olyanformán 
szívták ki lényegét, mint egy hasonlat egy virágét vagy egy emberét. 
A hasonlat szép volt, tökéletes, de új kor jött, új csókváltás dolgok es 
képzelet közt, s az új hasonlat a maga helyén éppolyan jogost öké-
letes,tes, mint az el ő ző . A természettudomány vakabb volt a természet 
iránt, mint a mítosz; nem értette meg, nem fejezte ki, de valahogy 
mégis belécsimpaszkodott, rákullancsoskodott, nem lehetett levá-
lasztani róla többé. Kis realitásra épült nagy magyarázat? Az a reali-
tás mégis szívótárcsájává vált a természettudománynak: a természet 
nem térhetett ki egy közvetlenebb, szívósabb korokat túlél ő  érintkezés 
elő l. 

Éles dialektikájú tanulmányodnak a legmerészállításatása az, ame-
lyikkel a találmányt a hozzá tartozó tudományos magyarázattól el-
nyisszented. Tagadod Ortega .tételét: „Az alkalmazott tudomány, a 
technika: tiszta  es  önzetlen tudományos munkának véletlen lecsapó-
dása." Nem hiszed, hogy a tudomány elméleteket állított fel es a tech-
nika ezekbő l merítette felfedezéseit. „Nem: a technika mindig egyszeri 
es  speciális feladatokat oldott meg, a tudomány ezeket összef űzte, de 
tévesen." Vajon valóban igy van ez? A fizika, biológia története azt 
bizonyítja, hogy Ortegának éppúgy nincs igaza, mint neked. Nem vé-
letlen lecsapódása az elméletnek a technika, s nem tákolt felépitménye 
a technikának az elmélet. A kezdeményezés hol ebb ő l indult ki, hol 
abból. Egy 18. századi tudós felfedezte az elektromos megoszlás tüne-
ményét. Egy másik meg ráépítette az elektromosság két fluidiumos el-
méletét. Ennek az elméletnek az alapján viszont a leydeni palackot fe-
dezték fel. A jelenségek magyarázata, új fogalmak el ő állítása absztra-
hálás útján s az absztrakciók kihasználása új felfedezésekre: a termé-
szettudományban a haladás szabályszer ű  menete. A Mendelejev-tör-
vény alapján új, föl nem fedezett elemek tulajdonságait jósolták meg; 
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a szerves vegytan elvont láncai-gy ű rű i anyagok ezreit hívták a vilá gr 
 a védő oltás sikeréhez megcsinálták az ellenanyagok elméletét, s aZa 

 el• mélet alapján új, sikeres oltószereket készítettek, a pajzsmirigy-k'véte 
tragikus eredményéhez megköltötték a hormon-elméletet s ennek 
elméletnek az alapján találtak rá az inzulinra, amely sokezer c u  

ko
az  
r, beteg életét hosszabbítja meg. Én nem állítom, hogy ezek az elmél etek; 

 „igazak". De van bennük annyi a valóság természetébő l, hogy  egy 
 új valóságot szolgáltatnak ki nekünk. Értéküket nem az adja 

Y 
 da` 

meg> hogy valók, hanem hogy szemmellätható közük van a valóságh oz  
és új megmutatkozásra ingerlik a valóságot. Ezt a „valóság-közeit" ,,ügy 

 természettudománytól elvitatni éppolyan túlzás, mint amilyen túlzás 
 volt az elméletet,  a valósággal azonosítani. Bizonyára jogos kétely az, 

amelyet az ész támaszt önmagával szemben. Az ész a természetet és 
valóságot törvényekben látja; a valóság azonban kibúvik a törvén yek 
alól. Természete különbözik az ész természetét ő l. Esz és valóság kOZt 
mindig ott marad egy gyötrö ellenálló öv, amelyen nem lehet áttörni, 
A tizenhetedik századdal kezd ő dő , úgynevezett természettudomány os 

 gondolkozás nem vett tudomást errő l az áttörhetetlen övr ő l. Az ész 
törvényeit természettörvényeknek nevezte ki, s gyermekes önbizal-
mában sokszor egész önkényesen gázolta le törvényeivel a valóságot. 
Az új tudomány érzi a valóság megközelíthetetlenségét. Az ész van 
olyan fölényes és kritikus, hogy már alázatos is lehet. De ez az alázat: 
nem meghajlás, elernyedés, kitérés. Ez az alázat: mohó gyöngyözés, 
csapongás, ostrom a megközelíthetetlen körül: egy új realizmus törté-
nelemben, élettanban, fizikában, mely a megközelíthetetlen valóságot 
az elmélet tajtékzásával írja körül. A „magyarázat" szerény lett, ön-
magát s nem a valóságot korrigáló — de ugyanakkor hajlékonyabb, 
mohóbb és fáradhatatlanabb. Az, amit természettudományos szel-
lemnek neveztek, valóban sorvad, teret veszít, de amit te a természet-
tudomány bomlásának nézel, ennek az új alázatos és mohó realiz-
musnak a jelentkezése egy tudományban, amely inkább megújhodó-
ban, mint bomlóban van. Vagy hogy igazat is adjak neked: ugyan-
akkor megújhodóban, amikor bomlóban. 

1934 

DÉMONOK, TÖRVÉNYEK, TITKOK 

Újra átnéztem Lévy Bruehl könyvét: a Mentalité primítive-et, 
Végső , leegyszerüsitett fogalmazása ez a vad népek észjárására vonat-
kozó gondolatainak s régibb, túlelemz ő  írásai után van benne valami 
Kolumbusz-tojás egyszerű ség: az ember csak bámul, hogy alig egy-két 

évtizede ez is felfedezésszámba ment. Lévy Bruehl zseniálisan egysze-
rű  találmánya az volt, hogy nem az egyes népszokások értelmét vizs-
gálta, hanem magát az értelmet, amelyb ő l a népszokások következtek. 
Azok a missziós szerzetesek, akikt ő l ő  lépten-nyomon idéz, a maguk 
eszével mérték a föltárult vad világ nézeteit, orvosi és varázs eljárásait, 
s olyan együgyű eknek képzelték a primitíveket, amilyenek ő k lenné-
nek, ha hasonlóképp cselekednének. Ő k csak a tévedést látták babo-
náikban, s nem vették észre a következetességet, mely összef ű zte s a 
bennük élő  elő tt indokolttá tette ő ket. Lévy Bruehl mutatta ki, hogy 
ilyen következetesség van. A primitívek hiedelmei, szokásai is rende-
zettek, csak más koordináták szerint, mint a mieink. 

A világ: változás. Dolgok merülnek föl és t ű nnek el, s jelenség nyom 
ki jelenséget az ember figyelméb ő l. Mi megszoktuk, hogy e jelenség-
sort „legato" nézzük: egyiket a másikból folyónak. Okok és okozatok 
mint egy irányban áramló tömeg tuszkolják egymást az id ő ben. Min-
den hiedelmünk elő tt ott ül egy rendez ő  hiedelem: a jelenségek egy-
másból következnek s egy ok, amely kívül van a jelenségek láncán, te-
hát nem okozat is, eszünk számára felfoghatatlan. A vad nem „legato" 
gondolkozik, hanem „staccato"; a jelenségeket nem bogozza össze 
szorosan egymással, s ha elég fontosak ahhoz, hogy az okukat keresse, 
akkor sosem a szomszédos jelenségekben keresi, hanem a jelenségek 
mögött rejtő ző  démon világban, melynek a láthatón hatalma van. Az 
ő  okai egy hozzáférhetetlen világból jönnek; a környez ő  tünemény-
világ csak nyelv, melyen szellemek szólnak az ő  szelleméhez. Mivel 
minden tette mögött akaratát tudja, a világban is minden tettszer ű , je-
lentő s változás mögött akaratot gyanít; halottak, ő sök elköltözött 
akaratát vagy továbbítható akaratát a varázslónak. A változás mö-
gött szándék áll, s a szándék: személy. A természet nem kileshet ő , 
egymásból következ ő  jelenségek sora, hanem a jelenségeken át beszé-
lő  személyek szózata. A közvetít ő  jelenségeket figyelni a rajtuk át szó-
ló szándékok helyett éppoly ostoba figyelmetlenség az ó szemében, 
mint a mienkben a szavakkal játszadozni, ahelyett, hogy az ember a 
mondat értelmét ragadná meg. Az észjárásnak ez a szellemre irányuló 
elfogultsága a primitívnél egész rendkívüli: a legtolakodóbb jelensé-
gektöl is elvitatja, hogy változások okai, ha nem szellemek. Ha vala-
kire ráesik a fa: nem a fa ölte meg, hanem a halottak lelke vagy más, 
természetes szellemek, akik a fát rádöntötték. A fa magától éppúgy 
nem esik az emberre, ahogy a krokodil sem harapja szét, ha egy bo-
szorkány ki nem szolgáltatja a krokodilnak. A tett bennünk kezd ő dik 
és belő lünk pattan ki. Nem természetesebb hát, hogy a természetet is 
ily személyiségekbő l kiugró változások mozgassák, mint hogy  magi- 
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ból es  magától folyjék, csont- s izomként, amely mozog, noha nem 
 mozgatják. 

A gyakorlati tudomány mindig az okokat puhítja, hogy a  követ 
 kezményeket a maga javára fordíthassa. A mi tudományunk: az ok. 

jelenségeket igyekszik befogni, a vadaké: az ok-szellemeket. Elhárít a. 
ni  a rosszakat, kényszeríteni a jókat: ez a tudás. Akárhol jársz, széllé. 
mek figyelnek, cselekvésre készen, s nem lehetsz elég éber velük szem. 
ben. Mint zizzen ő  bokorra, antilopugrásra az érzék: éppoly éber a 
szellemvilág jeladasaira; az intelligencia. Tudósnak lenni: annyi, mint 
érteni a szellemek jeleit, s tudni a feleletet rájuk. A tudós átnyúlik a 
démonvilágba, ereje van a szellemeken. Ez az er ő : elő ny és veszély. 
Tudós, tehát köteles erejével a törzs javára élni; tudós, tehát ha valami 
baj történt, lehet, hogy ő  fő zte ki. Tisztelik  es  széttépik, mint mi is, ha 
lehet a nagy szellemet. Tudása: els ő sorban a benne levő  erö. Rendelé. 
seit végrehajtják, de nem azért, mert e szertartásokban, mint ön-
magukban hasznos mű veletekben, gyógyeljárásokban hisznek, ha-
nem mert általuk szól a jóakaró szellem a rosszakaróhoz. Európai or-
vosok ezért láthatták bosszankodva, hogy kötözéseiknél es  gyógysze-
reiknél mennyire fontosabbnak tartják a bennszülöttek a puszta tényt, 
hogy a fehér ember hadat üzent érdekükben a démonoknak. A va-
daknál a gyógyszer: jel, szimbólum; beszélnek vele a betegséghez, es 

 nem gyógyítják. Az, amit mi gyógy- vagy méreghatásnak nevezünk: 
járulék. Az istenítélet mérge: a mvai megöli a b ű nöst, es  életben tartja 
az ártatlant. Hogy hánytat-e vagy öl, nem a mvai hatása, hanem a 
szellem válasza. 

Mosolygunk ezen a démonos észjáráson, de nem vagyunk t ő le tá-
vol. Európa a tizenhatodik—tizenhetedik századig démonokban gon-
dolkozott. A görög tudomány csak pillanatokra s csak a legnagyob-
bakban gyözte le a démonokat. A legmélyebb vallásosság, legmaga-
sabb erkölcs  es  legtisztább ízlés megfértek a démonok szomszédságá-
ban. Jézus disznókba ű zte az epilepsziást megszálló ördögöt, s II. Szil-
veszter pápa szolgáinak, akik varázsló könyvébe beleolvastak, nehe-
zen visszaparancsolható démonok jelentek meg, a tizenegyedik század 
egyik pamfletista-bíbornoka szerint, a Lateránba jövet. A rene-
szánszban a vad tudásszomjjal együtt lobogott fel: a démonkénysze-
rítés tudománya, jeléül, hogy az emberek az okokat meg mindig in-
kább a dolgok mögött, mint a dolgok el ő tt szimatolták. Hogy magá-
ban a természettudományban is milyen otthonosan járnak-kelnek a 
démonok, Paracelsus lehet rá a bizonyság. Az ő  gyógyeljárásai is rész-
ben mvaik még: szellemekkel beszélnek s a szervezetre hatnak, ha 
hatnak. Galilei új fizikája volt észjárásunk igazi kemény iskolája: a 
természet rendje itt törte meg a régi el ő hiedelmet, mely a jelenségek  

n1őgött önkényeket — vagy legalább egy cseléd-önkényekkel kiszolgált 
fóónkényt — gyanított. Az ember eddig is tudta, hogy bizonyos dol-
goknak -- a csillagoknak -- pályájuk van; de ezek a pályák csak addig 
voltak változhatatlanok, amíg valaki a démonvilágból beléjük nem 
nyúlt. Most maradt el ő ször magára a lélek e földi  es  égi pályákkal, 
ivelyek képletekre voltak kifeszítve, s a dolgokat mint megállithatat-
lan óraműveket csúsztatták. A matematika leírt bizonyos változáso-
kat: szabadesést, a föld pályáját, es  ezek a leírások olyanok voltak, 
mint egy elő írás: örökre meghatározták a dolgok  es  csillagok menetét. 
A pálya mint szoros legato vonal kötötte össze az egymásból el ő írás-
szerű en folyó tüneményeket. A pályáknak megsérthetetlen törvényük 
volt, s a törvények szemléletébe veszett ember egyszer csak azt vette 
észre, hogy megváltozott az agya; a démonok helyett egy új el őhiede-
lem szállta meg: a törvény. Bármerre emelte tekintetét a fizikai világ-
ról: mindenütt törvényt látott, ahogy a rubrikákat néz ő  ember a falon 
is rubrikákat lát. Hogy az okok a jelenségekben vannak, éppoly ma-
gától értető dő  volt, mint előbb, hogy mögöttük. A kileshet ő  törvény 
éppolyan természetes, mint régen a rábeszélhet ő  önkény. A démon-
tudomány most lett igazán törvénytudomány, s a szenvedélyes f ő -
démonról most kezdtek, mint fogatlan Világharmóniáról, érzelegni. 

Hogy ennek az új törvény-keres ő  észjárásnak mit köszönhet az em-
beriség: bizonyság rá a Föld arca, mely háromszáz év alatt nagyobbat 
változott, mint egy-egy geológiai korszak folyamán. Az ember sokat 
spekulált addig is. Életszükség es  lelemény urává tette a természet 
egy-egy darabjának, de maga a kutatás csak akkor válhatott rendsze-
ressé, mikor elő hiedelmünkben a világ is egy rendszerré lett, melynek 
szövete, a törvények szövete, felfejthet ő  es  megérthető . A törvények, 
épp a vallásháborúk esztelen vérontásaiban, megszállták az ember 
agyát, s ajándékaik oly nyilvánvalók voltak, hogy a démonok pápák 
es  királyok támogatásával sem szerezhették vissza többé uralmukat. 
De ha el is vesztették az eget, mint a görög mithológia els ő  isten nem-
zedéke: Hyperion  es  titánjai, életben maradtak. A világ nagyobb  es 

 elemibb fele, ha nem is a magasabb, még mindig az övék. Gyerme-
keink úgy jönnek a világra, hogy démonokat látnak a változás mö-
gött. Honnan jönnek a szelek? kérdezik leánykáim ő sszel óvodából 
jövet. A hegy mögül, ott fekszik az apjuk betegen, s ő k levelet horda-
nak alá, hogy puhán feküdjék. Ezt megértik. De ha azt mondom: a le-
vegő  onnan, ahol nagyobb nyomás alatt áll, oda megy, ahol kisebb a 
nyomás, úgy érzik, nem feleltem semmit, hiszen nem mondtam meg, ki 
nyomja hát a levegő t ott, ahol nyomódik. Hogy a nép legföllebb ké-
telkedni tud a démonokban, de hinni a természettörvényben bajosan: 
mindennapi tapasztalat. Aki a jég el ő tt nem imádkozik, az átkozódik. 
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Akit nem gyógyít meg az orvos, meggyógyít a javas vagy a sarlatán . 
 Köztudomású, hogy neves orvosprofesszorok jártak haláluk elő tt 

 kuruzslókhoz. A démonok a legkeményebb logikai fegyelem tövén is 
ott ülnek, s egy szerencsétlenség órák alatt kiugraszthatja ő ket. Tanina 

 voltam egy ízben egy fiatal mérnök megörülésének. A rendő rszobán 
 ahová első  rohama után bevitték, meg csak dinamók zúgtak biztatón' 

s zúgásuktól érezte er ő snek magát. A szanatóriumban már a villany. 
kályhát is kommunisták állították fel, hogy azzal Moszkvába delejez, 
zék. S a költök? Az irodalomtörténet kutatói nem vettek észre vala. 
mit, ami a természettörvény uralomra jutását a költészetben is kor-
határrá (persze, századokra elmosódó korhatárrá) teszi. A költ ő  ré. 
gen, amikor folyóba, fába, viharba belenézett: valóban személyeket 
érzett a suhogó-csattogó játékban. Zeus nem metafora volt s a költ ő i 
nyelv megszemélyesítései: személyek. A szél csakugyan toporzékolt, s 
a nap csakugyan mosolygott. A természettörvény megölte a démono-
kat, s a világegyetem egy forgó temet ő  lett, melynek lelke: a rend: 
mozdulatlan. Az új költők, ha olyan tárgyilagosak akartak volna len-
ni, mint a régiek: a toporzékoló szél helyett gyorsan betóduló lég-
tömegekrő l beszélhettek volna. De nem lett volna a „betódulás" me-
gint demonológia? Az emberek azt mondták hát: mi igenis a régi dé-
monjainkat követeljük a költ őkön. A költő  csak játszik a természettel, 
s ha játszik, hadd beszéljen arról, ami tulajdonképpen nincs, de ne-
künk hiányzik. A költészetb ő l igy lett: többek közt az emberben lap-
pangó demonológia boszorkánybálja is. A felvilágosodott tizennyol-
cadik század több zefírt és ámort énekelt, mint a görögök, s a tizen-
kilencedik század a természet átemberítését legalább annyira szerette 
a költészetben, amennyire utálta a tudományban. A természettudo-
mány volt az aszkézis; a költészet: az onánia. Az, amit Levy Bruehl 
misztikának és prelogikának nevez, ott maradt okság és logika alatt, s 
engedményt követel a törvénnyel megfegyelmezett ő l. 

A démonok többnyire vérszopó fickók voltak, vigyázni kellett rä-
juk, kielégítésük rengeteg áldozatba került. A törvények nem ijeszt-
getnek és nem szorongatnak. S ő t optimizmust sugallnak. Az emberi-
ség sosem volt bizakodóbb hangulatban, mint amikor mindenfel ő l új 
és új törvények tolakodtak felé. A világ egy nagy motor, mi megtaní-
tunk dugattyúi és csavarjai csínja-bínjára, kezedre játsszuk az egész 
világgépet: isten lehetsz benne, s a jelenségek szolgálatodra állnak. 
Ilyen derék, biztató szellemek voltak a törvények. S az ember mégsem 
tudta igazán megszeretni ő ket. Talán azért, mert nem hasonlítottak rá. 
Vagy mert nagyon is hasonlítottak? Még a démonok uralmának sincs 
igazán vége — nincsenek-e egyházaink? --, s egy csomó ember  mar  új 
Olympost lát az eunuch-törvények után sötétebb, fallikusabb iste- 
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uekkel fölénk emelkedni. Nem mintha a törvények hirtelen érvényte- 
lenné válnának, vagy új törvények ajándékát az ember többé el nem 
fogadná. A törvények nem halnak meg, csak lejjebb szorulnak az is-
tenavarban, s a retina, melybe a Kepler- és Galilei-pályák koordinátái 
ivódtak, új elő hiedelemmel telik meg. 

Mi szerzett tekintélyt az emberben a törvénynek? Az a meggy ő ző -
dés , hogy a természet valóban alájuk van vetve. Filozófus aggályok, 
perSZe, voltak ezzel a meggy ő ző déssel szemben (Kant kriticizmusa 
például); mithológiaiak nem voltak. A törvények leleplezték, kiszol-
gáltatták a természetet; az atomokból épült, gravitációval összetartott 
világ olyan egyszerű  volt, mint a törvény. Kikutathatatlan tömegében 
és szerkezetében, de egyszer ű  és determinált alapjában és elvében. Az 
egész természet játékszere volt csak a törvénynek; tulajdonképp a t ő r-
vény volt a természet s a törvény: papírra vethet ő  képlet. Ez a vakhit a 
törvényekben, az utolsó harminc évben, ott is alávájódott, ahonnan 
kiindult: a fizikában. „Gondolkozásunk természetesen azokhoz a 
törvényekhez igazodik, amelyeket elménk természete ráparancsol; de 
valószínű -e, hogy a természet ugyanezeknek a törvényeknek engedel-
meskedik?" Nem német filozófus, hanem amerikai fi zikus vetette fel 
ezt a kérdést, s felelete rá (els ő sorban a kvantumfizika eredményei 
alapján): nagyon is a „nem" felé hajlik. A máig felállított természet-
törvények csak korlátolt terjedelemben alkalmazhatók. A gravitációs 
törvény nem ültethet ő  át kis testekre, s elektromos törvényeink igazát 
sem mutattuk ki kozmikus viszonyok közt. A világ természete a túl 
nagy, de még inkább a túl kicsi felé elhajlik törvényeink alól. Uj fogal-
makra van szükségünk, hogy egy darabon még kő vetni tudjuk. Ter- 
mészet és törvény úgy valahogy viszonylanak egymáshoz, mint kör és 
a köré írt sokszög: bármennyire megközelítjük a természetet, még 
mindig megközelíthetetlen marad. „Kétségtelen kísérleti tény, hogy a 
világ minden véges területen általában egyre bonyolultabbnak bizo-
nyul, s a látszólagos egyszer ű ség birodalma egyre inkább visszahúzó-
dik." De a világ egyszerű ségével együtt mállik a determinizmus hite is. 
„A determinizmus az a hit, hogy a világ vagy egy világ-részlet jöv ője 
mai állapotának teljes meghatározásával adva van. De ha egy kicsiny 
világ-részletben végtelenül bonyolult struktúrákra bukkanunk: egy 
helyzet teljes meghatározása lehetetlen." Minél mélyebbre hatolunk 
egy világ-részlet struktúrájába, a bizonytalanság öve annál nagyobb, a 
jóslás annál értelmetlenebb. A determinizmus fizikusagyvel ő  heurisz-
tikus elve tehát, s nem a valóság természete. 

Nem a kérdés tudományos állását akarom jellemezni (nem is tud-
nám), csak a törvénycsináló ember új érzését a világgal és törvényeivel 
szemben. Az agy leválasztja a világból a törvényt, s a törvényen túl 
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visszamarad az átjárhatatlan valóság: így valahogy érzi ezt az új flzj, 
kus. A törvény tehát leírás csak. Nem a világ-szellemet fogja meg, ha. 
nem csak a világot magyarázgatja a mi szellemünknek. Minél ponto. 
sabb a magyarázat, annál jobban kiviláglik, hogy csak magyarázat ez, 
a lényeg sötét övein kicsorbuló. Kikutathatatlan övek a törvény. 
korában is voltak, de nem voltak a törvény természetéb ő l következő n 
— kikutathatatlanok. Ma ez a sötét öv: a törvénynél nagyobb fizikai 
valóság. A természetbe néz ő  elő tt: ott a törvény, s a törvényen túl Ott 

 van az erő sebb titok. 
Démonok, törvények, titkok: így jutottunk el a harmadik isten-

nemzedékhez, amelyr ő l Ady a Minden titkok verseiben dalolt. Nern-
rég a létezés magasabb fokain: biológiában es  kultúrtörténetben ke-
ringtem körül az okság circulusain ezeket a hozzáférhetetlen titkokat, 
Minél gondosabban követi az orvos egy jelenség következményeit, 
egész addig, amíg a közbees ő  állomásokon át önmagára hat vissza: 
annál erő sebb az a benyomás, hogy a magyarázat itt körüljárt ugyan 
valamit, s így-úgy jellemzett is egy élet- vagy halállökést. De ugyanaz a 
jelenség más okság-vonalakon is körüljárható; a magyarázat csak le-
írás, s az ésszer ű  beavatkozás, a gyógyszer például, végül is két titok 
bizonyos fokig elörelátható, de végül is kifürkészhetetlen összeütkö-
zése marad. Ugyanezt figyelhettük meg a kultúrák életében is. Ma-
gyarázataink körülfuthatják a görög vagy középkori kultúra kibon-
takozását, a tények valósághoz tapadó, de mégis önkényesen össze-
fűzött körén; maga a jelenség túlesik az okokon s éppolyan titok, mint 
az állattest vagy a spirálködök. 

A világ nagy kibontakozó es  eloszló tényekbő l á11, amelyeket csáp 
törvényeinkkel mi megtapogatunk, de lényegükbe nem hatolhatunk, 
Én magam is ilyen nagy bontakozó-eloszló világtény vagyok: amit tu-
datom bevilágít magamból, alig több, mint amit érzékeim leharapnak 
a világból. A lelkünk az agyunk, az agyunk a szervezetünk, s a szerve-
zetünk a világ. A tudat egy sötétségb ő l készült világító torony tetején 
ég, anélkül, hogy a torony lépcs őjébe levilágíthatna. Észak fok, titok, 
idegenség: az ember önmagának is. Egy különbséggel: önmagunk 
mélységeib ő l közvetlen üzeneteket kapunk. Míg a kívülünk lev ő  titkok 
csak érzékeinken át szólnak hozzánk: az ember elárasztja, kényszeríti, 
táplálja az ént. Ha a világ burka a tudatnak, az ember: köldökzsinórja. 
A vért, amelyet hoz, nem ismerjük, de sugallatával átitatódunk. Olyan 
az én, mint a marokba fogott hüvelyk hegye. A többi ujjat csak érzi: a 
hüvelyk az, amin át a tenyérrel összefügg. 

A démonoknak hasznukat láttuk. Amíg ő ket szimatoltuk, dolgok 
illatára jöttünk rá; ő ket kenyereztük le, s megteremtettük a kultúrát. 
Hasznosak voltak a törvények is: ígéretükkel kutatódühöt öntöttek az 

emberiségbe, új eszközök tömték meg szertárainkat, s lecsapódott a 
babona. De mire jók a titkok? Összeszorítani a szívet es  lelohasztani a 
kíváncsiságot? Minden titkok közt élni: elviselhet ő -e ez egyáltalán? 

Az új istenek negatív érdemét már látom: az emberiségnek nincs 
nagyobb ellensége, mint az optimizmus. Ez az a meleg fürd ő , melyben 
izmai szétlöttyednek. A titkok láncán járó törvény nem taníthat olcsó 
optimizmusra. Azontúl: a természet is veszt sivárságából. Démonokat 
látni a természetben antropomorfizmus volt; de az is az, ha törvények 
tehetetlen anyagának látjuk a természetet. A démonhit embe ri  akara-
tot látott bele a természetbe; a törvényhit: emberi bénaságot. De a vi-
lág-lényeg nem béna, csak ismeretlen. Nem tudjuk: micsoda, de nem 
kell azt hinnünk, hogy az ellentéte annak, ami mi vagyunk. Leibniz 
monádjai jutnak az eszembe, s az öntudat különböz ő  foka az ato-
moktól az emberig. Öntudat, megint emberszabású szó. De úgy, 
ahogy 6 értette, kissé emlékeztethet a mi „titkainkra". Az ember nem 
ismeri  a dolgokat, de bízhat bennük. Önmagán keresztül közvetlen 
üzenetet kap a világtól: egy titokzatos növéstervb ő l azt, ami rá tarto-
zik. Ennek engedelmeskedni: ez a vallásosság. Individualista vallá-
sosság? De hisz az ember társas es  kozmikus ösztönét is önmaga mé-
lyeibő l s nem a világból kapja. Az individuum úgy, ahogy ma értik azt, 
a világtól félretaposott, élettervét ő l elszakadt, szeszélyes ember. Az 
igazi, önmagához hű : kollektív es  kozmikus is. 
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VALLÁSOK 

A csemegekukoricát töltögettem a kertben, amikor Kaszás Imre 
megérkezett. Nem tudom, mióta figyelt kintr ő l. Amikor odapillan-
tottam, az árnyéka mozdulatlanul nyúlt be a kapulécen a bokrok közt, 
s idöbe került, amíg megtaláltam a hozzá tartozó, nullásra nyírt fejet. 
Egy pillanatig mindketten haboztunk; én is, hogy kiegyenesedjem, ő  
is, hogy benyisson-e. De amikor a kapát leállítottam, s fejemet a ku-
koricabajszok közül kiütöttem, 6 is lecsapta a kilincset, sarkig rúgta a 
kaput, s végigkongatta sarkát a házhoz viv ő  aszfaltjárdán. Amióta 
nem láttam, a kabátja vállban szélesebb lett, a járása erélyesebb, a tar-
tása dacosabb. Fekete pápaszemre tett szert, hogy szeme gyermekes 
kékje s a világ közé valami komoly dolgot dugjon, megsemmisitse ezt 
az érzékeny szemet a borostás arcában. Ügy tett, mintha nem vett vol-
na észre, s a verandaajtónak tartott. 

Ismertem már az ő  ellenörző  látogatását, es  sajnálkozó mosollyal 
néztem szét a megdölt borsón, az óriäsi kelfejeken es  az utolsó fony- 
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nyadt fürtjeit rejteget ő  ribizlibokron. Nem tudom pontosan, mi hona ki hozzám Kaszás Imrét minden nyáron egyszer-kétszer. Valami 
kos érdeklő dés volna-e a kispolgár örömei felé? Vagy elhagyatott si gáért akarta megbosszulni magát rajtam s növényeimen? Akármi 

 hozta ki, az eredmény mindig ugyanaz volt: végigzsörtölő dött egy 
 délutánt, s amikorra elment, a nyaralótelep alatt bányák tárnái sz a, 

ladtak keresztül-kasul, a domboldal jegenyéi mögül dinamók zúgá sát 
 hozta a szél, az alkony kohójában izzadó munkások csapkodták a vo, 

rös vasat, s a hárs szagába kórházszobák és orvosságok szaga kevergi. 
dett. Ez a fény és fák aranyzöldjében úszó telep egy kis paradicso m 

 volt ilyenkor júliusban. Kaszás Imre azért jött, hogy kibontsa ennek a 
paradicsomnak a falát. 

Üdvözöllek tuszkulanumodban, kezdte a gúnyolódást, amikor há-
tulról a vállára tettem a kezem, s kissé magamhoz húztam, hogy tes-
tem érintésén át levezessem a Pestr ő l kihozott ellenséges villanyossá-
got. Ez aztán a költ őnek való foglalatosság. Harminc cs ő  kukorica, 
negyven bokor krumpli, tizenöt fej karalábé, másfél kiló zöldbab. 
A piacon  a sző di tótok három peng ő ért varrják az egészet a nyakadba, 
s kezitcsókolomot köszönnek érte. De a költ ő  olvasta a Georgikont, s 
személyes kapacsapásaival óhajt gondoskodni róla, hogy a solanum 
nigrum kellő  nedvességhez jusson. Persze a költ ő  nem pénzért kapál, ö 
az élményért kapál; a versért, amely az élmény visszfénye a papíron. 
Amint látom, meggyarapodtál tavaly óta egy lugassal. Ez alatt bizo-
nyára kedves Tibullusodat olvasod. Vagy Tibulliust kell mondani? 
A vonatom elgázolt egy cselédlányt. 

Amerikában háromszáz munkás veszett oda egy bányat ű znél, fe-
leltem letorkolásra elszántan. Tele van ez a világ földomlásokkal, 
skalpoló átviteli szíjakkal, bombákkal és merényletekkel. Szegény kis 
Dollfusst is megölték, tudod? A kukorica töltögetésben épp az a nagy-
szerű , hogy amíg az ember odavág a hanthoz, a világon legalább tíz-
ezer ágyon sárga haldoklók kapkodnak utolsó légvételért, elkesere-
dett férfiak néznek a pisztoly csövébe, kancellárok ellen merényletet 
készítenek el ő , s ki tudja, nem ugyanabban a pillanatban röpül-e 
százfelé valamelyik népbiztos. Milyen kísérteties dolog ennyi izgalom, 
ő rültség, indulat fölött egy nyugodt kapavágás. Mintha gyanútlan 
gyermek futna át egy elfű részelt hídon. Igazán szép, hogy kijöttél hoz-
zám. Remélem, hoztál fürd ő ruhát. 

Barátom nem hozott fürd ő ruhát, de ez nem rendítette meg az én el-
határozásomat, hogy kivigyem ő t a Dunára. Nem tudott úszni, vi-
szont szégyellte bevallani, hogy kényelmetlenül érzi magát a vízen. 
Kényelmetlenségében-e, vagy mert zavarta tulajdon meztelensége s az 
alatta hullámzó felh ő , a vízen -- tapasztalatból tudtam — szelídebb volt.  

épp a kapu alatt kopogott el a parti szálloda fedeles kocsija. Hó, 
Gyuri, kiabáltam a ló után, s felvonszoltam barátomat a bakra ma-
gam mellé. 

A víz olajos türelemmel vette körül a csónakot; csak a lefelé sodró-
dó gallyról lehetett észrevenni, hogy folyik. Kaszás Imre derekába 
odaakasztottam a kormánykötelet, én pedig hanyatt-hanyatt nyúltam 
a hab alól ki-kibukó evez ő k közt. Tudtam, hogy a kötél izgatja Imrét, 
a szabadság és rabság kínos komplexumát vetettem oda vele a dereka 
köré. Örülök, hogy kijöttél, mopdtam neki, veled az ember az elemek 
közé menekül, csak ott érzi biztonságban magát. Sohasem tudom úgy 
szeretni a Dunát, a Pilist, az eget, mint mikor veled vagyok. Nézd csak 
azt a bronz n ő t, hogy fuvarozza a hétvégre kijött férjét. Mi a vélemé-
nyed egy ilyen bronz b ő rrő l? Hogy nézed? A n ő  formáival együtt, 

 vagy külön tő le, mint egy vérrel lüktet ő  pecsenyeszínű  ruganyos 
óceánt? A bő r is egy szövetséges elem ellened. Az ott  különben  Vác. 
Fegyház és templom, hogy a tárgyra térjünk. 

A stílusod egyre fejl ő dik, gugyorodott össze a kötél fő lő tt barátom. 
A csónakbérlettel költ ő i gondolatok járnak. Nincs semmi olyan szép, 
mint egy csónak és a benne ringó költ ő i gondolat. Honnan jönnek és 
hová mennek a habok? Ki írta beléjük üzenetét? A végzet, a sors — a 
sors, aki Istennek is neveztetik. Pesten azt beszélik, hogy megtaláltad 
az Istent. A Színházi Élet ki készül hozzád küldeni munkatársát. Az 
egyik oldalon Sértö Kálmán meztelen mellkasa, atlétának olajozva, a 
másikon te: amint Milton karosszékében a bibliát olvasod. „Dávid 
János, a magyar Tolsztoj, aki visszatalált a természethez és ő sei egy-
szerű  Istenéhez." 

A víz kevés, gyere, átadlak Polytroposnak, mondtam, s meghúztam 
a bal evező t, úgyhogy a csónak éles horzsolódással futott rá a parti, 
kavicsos homokra. Ne ijedj meg a névt ő l, Polytropos álnév. Emlékszel 
az Odysseia első  sorára, Polytroposnak, hányatottnak mondja Ho-
meros a hő sét, és így nevezték el diákjai Villányit is, a görögtanárt. 
Télen egy pesti gimnáziumban tanít sok ablativus absolutust és kevés 
aoristost, de nyáron itt pogánykodik a szentendrei szigeten. Az a zöld 
a háza; céllövő  bódé volt a népligetben; száz peng ő ért vette, s ezerért 
szállította ki ide. De a pitvara délre néz, s szép szinü zöldes-aranyos 
borai vannak, metszett pohárban dél fele tartja, miel ő tt meginná. 
Halló, Villányi úr, zörgettem be a bódé ablakán. 

Nem felelt senki. Villányi nem volt otthon; de a bódé túlsó oldalán 
egy szerzetes feküdt hanyatt a rossz szagú ecetfa alatt. Göndör sza-
kálla volt, a feje körülnyírt és hatalmas testének, amint feküdt, a köl-
dök volt legmagasabb pontja. Úgy látszik, nem aludt, mert a kiáltá-
somra elébb a fejét fordította félre, aztán félkönyökre emelkedett. 
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A sógorom keresik?, kérdezte, elment a csónakon, a tanítványai jöt te  ki hozzá Pestrő l.  Amikor látta, hogy nem tágítunk, fölállt s összecs ap; 
ta alsóruhája fölött barna posztó köpönyegét. A barátai? Tessék, itt 
megvárhatják, mondta s nagy, meleg kezébe fogta az enyémet, aztán a 
barátomét. 

Engem egy tuskóra ültetett, barátomnak széket hozott, ő maga pe, 
dig belesüllyedt a nyugágyába, melynek hátán a reverendája lógott, 
Nagy barna szemeivel megvizsgált bennünket s szakállán átütött a 
szája körül pirosló engedékeny mosoly. Eljöttem megnézni a sógoro. 
mat, mondja, itt bolondoskodik ebben a céllövöldében. Kérem cso. 
dálatos az az ember, egész kis könyvtárat hozott ki ide, hajnalban má r 

 olvas ezen a tönkön egyszál fürdő nadrágban; belekóstol a könyvbe, 
megmártja magát a vízben, megiszik egy pohár bort, járkál egyet s azt 
mondja, úgy él itt mint valami görög. Engem is próbára tett, hogy ér. 
tek-e még görögül, a „Munkák  es  napok"-at nyomta a kezembe, min. 
denáron meg akar barátkoztatni az isteneivel. A tanítványai délben 
jöttek s átmentek a másik partra, Apollónak áldozni. Szavalnak s va-
lami himnuszt vagy mit olvasnak közerő vel. Ahol jönnek. Tisztára 
megbolondította ő ket. 

A Dunán a sző di sziget fel ő l sebesen nyilallt erre egy csónak; nyolc 
barna váll szemben velünk, s a csónak orrában háttal egy ösztövér 
ember, kezében könyv, úgy állt ott, mint aki az Odysseiából szavalja 
Odysseus hazavitelét a tengeren. Lehet persze, hogy egészen mást sza-
valt. Amikor a céllövölde alá értek, nem engedte a csónakot kiszalad-
ni, kiugrott, ott maradt térdig a vízben, búcsúzóul el ő renyújtotta a 
karját. Ahogy a csónak továb szaladt, meg egyszer-kétszer utána in-
tett, aztán kiugrott a partra s már mosolyogva jött felénk s ösztövér 
teste elő tt jött kék tekintete. 

Ezt értesse meg valaki a tanárokkal, folytatta üdvözlés es  bemutat-
kozás után a csónakkirándulás ruganyos örömével a szavaiban, hogy 
evezés es filológia egyáltalán nem összeférhetetlenek. Látták volna 
ezeket a fiúkat! Hogy vitte a görög szöveg az evez ő iket s hogy támo-
gatta az evezés az  en  szövegmagyarázatomat. Mindenhez megraga-
dottság kell, a szép evezéshez éppúgy, mint a homerosi himnuszokhoz. 
Fő l kell tolni a tanítványok lelkét legalább annyira, hogy visszakíván-
kozzanak a megkóstolt magasba. A test lelkesedése es  a szellem, ha 
csak együtt érhetik el a kell ő  magasságot, hadd támogassák egymást. 
A mai ember a lelkesedésében is specializálta magát. Az izmok vak 
örömébe merül bele, a vita gő zébe, a hangversenytermek zenezuha- 
naga. y' 	Nem tudjuk, mi az: az egész érzéki világ segítségével lendülni 
az érzékfelettibe, oda, ahol a lélek saját ő sképébe talál vissza egy pilla- 
natra, mintha halálát es  halhatatlanságát érné meg egyszerre. A sz ő di 
386 

szigetre vittem át ő ket s Apollo születését mondtam  el  nekik Delos 
szigetén s azt, hogy mi is egy Apollót újjászület ő  szigeten vagyunk, 
barátok. Nem képzelitek el, hogy ez a három sziget a lábuk alatt lev ő , 
a versben emlegetett s a metafora-sziget, mely közösségünket jelenti, 
hogy emelte ezeket a gyerekeket föllebb es  föllebb ... Parancsoljatok, 
muskotály, a színe a délre emlékeztet. Nézze, milyen nemes színe van. 

Ezt Kaszás Imrének mondta, aki ügy fikszírozta Villányit, mint egy 
félő rültet. Szemében ott láttam a freudi elemzés sötét képletét; egy 
nyakmozdulata, amely a kanyarban eltű nő  csónakot barátunk lelke-
sedésével kötötte össze, nekem, aki ismertem ő t, elárulta, mire gondol. 
Nincs érzékem a borok iránt, mondta szárazon, antialkoholista va-
gyok. Villányi most nézte csak meg ő t s mint aki mámorával valami 
idegenbe üt ő dik, elkomolyodott. Egy pillanatig idegenül bámultunk 
össze négyen a céllövölde alatt; éreztem, hogy kettönknek, a g őndör 
szakállú szerzetesnek s nekem kell megmentenünk a helyzetet. Tiszte-
lendő  úr szép kis istentiszteletnek lett tanúja a sógoránál, fordultam 
hozzá. Nem gondolja, hogy az ilyen szektariánust ki kellene az iskolá-
ból tiltani? 

A szerzetes megsimogatta körülnyírt fejét s szakálla mélyén egy ár-
nyalattal pirosabb lett a mosoly. Maradjunk meg Dezs ő  tételénél 
(Dezső  Villányi keresztneve volt), a léleknek minél magasabbra kell 
emelkedni es  sosem tudni, miféle szárny eme li  a fiatalembert a kell ő  
helyre. Ezek a gyerekek meg gyengék, most csak addig a pogány lel-
kesedésig jutnak, ameddig az en tökéletlen sógorom viszi ő ket, de 
mégis csak lelkesednek, emelkednek s a Gondviselés segítségével egy-
szer majd megteszik azt a szárnycsapást is, amelyre Homerosuk és 
mesterük nem volt képes. A mester büntetése az lesz, hogy onnan szá-
nakoznak le rá, ahova ő , azt hitte, lenézhet. Végül is egy Isten, egy 
egyház van s görög, zsidó es  kínai, ha elég messze jut a maga útján, 
mihozzánk ér. 

Ez mär igaz, kacagott föl ingerülten Kaszás Imre, en is azt mondom, 
hogy csak egy Isten van a világon, az, amelyiknek a nevében ... Egy 
pillanatra körülnézett, hogy nem ugranak-e rá, de a szerzetes kissé 
halványabban ugyan, de meg mindig mosolygott, Villányi közönyös 
arccal kotorta a harasztot, en  pedig a térdemet néztem. — Eh, tiszte-
lendö úrral most találkozom s nem akarom kényelmetlen helyzetbe 
hozni. Aki csak egyféle feleletet adhat, azt fölösleges megkérdezni. 
Veszedelmesebbek az önkéntes szolgák s itt rám nézett -- akik úgy be-
szélnek a vallásosságukról, mint a lábukról vagy a gyomorbajukról. 
Valami hihetetlen öszinteség-hiányt, szellemi pestist látok ebben. Hi-
szen en is értek annyit a szellemi hókusz-pókuszhoz, hogy ilyen meg 
ilyen definícióval, behelyettesítéssel, megszemélyesítéssel Isten van s 
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talán üdvösség is van, istenországa es  szeplő telen fogantatás is van, De 
itt nem errő l a metaforából fújt istenr ő l van szó, hanem arról az e gy 

 ről, • rr r r r r i ^ rő l, akirő l a tisztelend ő  ur szólt. S David Janos barátommal szemb e,' 
 is nagyon örülök a klasszikus fogalmazásnak; hogy ilyen Isten csak 

egy van. Aki Istenrol beszél, akár zsidó, görög, protestáns, mind erre 
gondol  es  ehhez igyekszik. S r ha egyszer kiejtette a nevét, végül is azt 

ni köteles  elhinni róla, amit errő l az egy Istenrol a Szentírás, az egyhá z, 
atyák s a Rómában ebédel ő  csalhatatlanság tanít. 

Az Istenrő l, helyesebben az istenekr ő l senki sem köteles elhinni 
 semmit, szólt közbe Villányi, akinek közönyös arcába az elhivés sZó 

megint visszahozta az elevenséget, úgyhogy szürke szeme kék lett a 
 csillogó pedagógiától. Az elhivés babonákat teremt s nem isteneket. 

 Az istenek fölötte állnak az elhivésnek; ő k az élet nagy realitásai, 
megragadni lehet ő ket, hinni vagy el nem hinni: méltatlan hozzájuk. 
Az elhivést a keresztyénség keverte össze a vallással. A görögök istenei 
nem tették próbára az ember hiszékenységét; a világ olyan övében él-
tek, ahol a valóság mell ő l elmarad a kétségbevonás értelme. Mi va-
lóbb, mint ami csak alak s mivel szemben értelmetlenebb a kérdés: 
hogy hátha nincs is, mint egy „alak"-kal szemben, amely azáltal, hogy 
felfogtam, már van. Elhinni Szent Erzsébet rózsáit kell; a delphii isten 
a kuruzslók csodazsírjainak engedi át az elhivést. 

De kérem, ez szimbolizmus, legyintett türelmetlenül Kaszás Imre. 
Amiben nem kételkedhetem, az nincs. Ami csak alak, az nem üt le, 
nem bosszul meg, nem szagolgatja az ürü áldozatom. Ezek az idea-tan 
peremére kitolt istenek, ártatlan vagy ártalmas álmodozások. Egy Is-
tentő l, akit komolyan veszek, elvárom, hogy szétválassza a Vörös-
tengert. 

— Ön túlságosan keresztény, Kaszás úr, mosolyodott  el  Polytropos, 
s fejünk fölött a lombok felé elnéz ő  tekintetében Artemis vagy Aph-
rodité árnyéka csillogott. Most abba lehetett volna hagyni a vitát; 
Villányi nem látta értelmét, hogy Apollo valóságfokáról vitatkozzék. 
Kihült érdekl ő dése eszébe juttatta h ű lő  testét, a nap már a Pilisen állt s 
6 egy kend ő t terített vállára. A szerzetes is cihel ő dött, cipőjét fű zte ha-
talmas es  engedékeny kezeivel. Itt lett volna az alkalom, hogy mi is el-
köszönjünk s beüljünk csónakunkba, a Mátrába, melyet egy nagy 
hajóhullám az elébb hajított ki a partra, s ha egy vadevez ő s-hölgy el 
nem kapja, oda a bordája. Csakhogy bennem, aki elébb csak az illend ő  
hangra vigyáztam, attól amit Polytropos barátunk s Kaszás Imre 
mondott, már begyújtott a gondolkozás motorja s nem állhattam meg, 
hogy felfogásommal elő  ne álljak. Ű gy éreztem, hogy mindkett őjüknél 
mélyebben fogtam meg a vallás problémáját. 

Attól félek, hogy én is túlságosan keresztény leszek önnek, kapcso- 

lodtam a nagykendő s Polytropos megjegyzésébe, annak ellenére,  
hogy elhivés es  vallás közt én sem látok lényeges összefüggést. Hogy az 
ember mit hisz el, az az esze szerkezetétel, környezete felfogásától es  
pillanatnyi ismereteitő l függ. Az, amit elhiszek (a tudományos nép- 
szerű sítő k világképe) olyan kortól függ ő  s véletlen dolog, hogy azt a  
vallásossággal összehazasitani, egyiket a másikkal megkötni: méltat-
lan dolog. Az elhivésben az embernek csak két kötelessége lehet: azt 

 hinni el, amit el tud hinni s belátni, hogy abban, amit elhitt, inkább a 
gondolkozás hű sége fontos, mint maguk a múlékony, foszló tételek. 
AZ elhivés s a világkép a vallásos élmény mellett harmadlagos dolog. 
Aki összekeveri ő ket, múló italt mulandóval elegyít. Idáig azt hiszem, 
együtt vagyunk, fordultam Polytropos felé. Körülbelül, mondta ő . 
Mindebben csak az vall keresztényre, hogy err ő l beszélnie kell. 

Igen, folytattam, de ha az elhivés után az ön istenalakjaihoz érek — 
ezekhez a középlényekhez érzéki természet es  elvont ideák kő zt, be 
kell vallanom, hogy hiába rohanok ki feléjük, szememben, fülemen, 
érzékiségem kapuján. Megtalálom, felismerem ő ket, de eközben in-
kább csak valami elragadott világmámor habzik fel bennem, melynek 
alig van köze ahhoz, amit én vallásosságnak nevezek. A vallásosság 
nekem nem szemlélet, theoria, ahogy a görög mondta, hanem gyökér, 
a lelkemen rajtfeledt köldökzsinór, mely azon a bennünk lev ő  „mő -
göttünk"-ön át a sötétségbe visz. Sötétségbe visz s mégis vért hoz on-
nét, minden táplálék közt a legfontosabbat. A vallásosság egy különös 
neme a hű ségnek — állapot, hangulat. A legokosabb volna meg sem 
nevezni; hiszen már puszta megnevezés is megfert ő zi, mint Isten nevét 
bizonyos népeknél a kiejtés. A tudat tájékozódik, szorong, irányít, 
csábul látszólag mindig a világgal foglalkozik, s akitő l igazán fél, 
akitő l szű köl, akiért küzd, mégsem el ő tte van, hanem mögötte, abban 
az irányban, amelybe az üdvössége esik. A vallás nekem nem isten-
látás, hanem üdvösségügy. Nincs köze az elhivéshez es  a hitvalláshoz; 
a világképtő l megtisztított religio minél er ő sebb, annál némább. 

A szerzetes, aki idáig a nyugágyba süppedt, Villányi pogányságát 
elnéző en hallgatta, s Kaszás el ő tt is elrejtette feszengését; most felállt, 
egyszer megkerülte a nyugágyat, aztán elém állt, úgyhogy testem  es  a 
tuskó, melyen ültem, az alkonyatba hatalmasan megnyúlt árnyékká 
veszett. Eretnekség, mondotta komolyan. A misztika kiforgatása. Az 
a hangulat, melyrő l ön beszél, az Istent  es  embert összeköt ő  közeg: az 
amor Dei. Ezen át szól az ember hozzá s ezen át szól ő  hozzám. Ha ön 
érzi, hogy az fontos, ami ezen a lelkünkben lev ő  köldökzsinóron át 
jön, hogy követelhet önkormányzatot az eszének, mért akarja kivonni 
az isteni hű ség hataskörébol s mért tartja meg magának a konfessziót, 
ha a religióban alávetette magát. Azt mondja, hogy a világkép ma- 
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fölött, mintha bíbornoki sapka lett volna a haj. Ez Európa betegsége, 
mondta, a közvetlen szó Isten és ember közt; a személyiségek fogsá-
gába ejtett Isten. Isten, a bordák rácsa mögött. Nem az Isten a fontos, 
hanem mi. Minden embernek egy külön Isten kell a maga házi hasz-
nálatára. Mondjuk ki nyersen, mindenki a maga Istene akar lenni. 
Ahogy a maguk Adyja mondja az ő  Istenének: „Az én ügyem a te 
ügyed ... En s az Isten egyek vagyunk." Arra, hogy a nyelv szét ne sza-
kadjon, nyelvművelő  akadémiákat állítanak; de a va llás nyelvét: a 
konfessziót, nemhogy a helyi szokásoktól, de még az egyéniség ón-
kényétő l sem féltik. Legyen a mindenki konca, rothadjon meg mil lió 
egyéni nyelvre szakadottan. Nyelvében él a nemzet, mondják, de az 
egyházat, mely a legfontosabb nyelvtisztaság ő re; akadémiája annak a 
nyelvnek, melyben az egész ember-nemzet él, gy ű lölik. Következetes-
ség ez? Burkolt anarchia. Az isteni kijelentéssel szemben antikrisztusi 
kijelentés. 

Nem hittem, hogy ebb ő l a barátságos szerzetesb ő l, aki úgy vette 
bemutatkozáskor kezébe a kezem, mint egy madarat, ennyi hév kitel-
hetik. De éreztem igazam, s én sem hagytam magam. Csakhogy itt va-
gyunk, kiáltottam. Én elmentem a végs ő kig, de önnek is el kell men-
nie. Honnan eredt a vallás? Én azt állitom, a lélek sz űkségébő l. 
A lélek Isten szomja: ez az els ő  örök s állandó kijelentés. Minden 
betűkijelentés másodlagos, korszer ű  és korral múló, érvényében vi-
szonylagos. On  megfordítja a sorrendet: elsö a bet ű , aztán jón az em-
ber. A szó a forrás és nem az érzés. Miért? Hogy a szó tulajdonosa az 
egyház, zsarnoka lehessen az érzésnek. — Kezdetben vala az Ige, felelte 
ridegen a szerzetes. Az Ige ő re az egyház, és az ember joga az alázat. 

Kaszás Imre, aki egypár pillanatra lement a csónakhoz, hogy a 
kormánypad alá gyúrt kabátját magára vegye, most szembefordult 
velem. — Te persze azt hiszed, hogy igazad van és lenézed a papot, aki 
az ő  mesekönyvét a szétvált Vörös-tengerr ő l s a borrá vált vízrő l 
többre becsüli, mint a te lélekbe impregnált isteni törvényedet vagy 
kategorikus imperativusod vagy midet. Csakhogy nincs igazad. Arra a 
kijelentésre mégis csak egyház épült, tömegek közös akla, meleg a hi-
degben, védelem a barbárságban. A ti kijelentéstek egyetlen érdeme, 
hogy azt az aklot, amikor szűk lett, kényelmetlen, egészségtelen, le-
bontotta. Szerinted vallásra van szükség és egyházra nincs. Fordítva: 
vallásra nincs és egyházra van. Individualista polgárcsemeték engem 
gyakran gúnyolnak, hogy a marxista anyaszentegyházhoz tartozom. 
Nem tudják, hogy milyen büszkén vállalom, amit ő k gúnynak szán-
tak. 

Vallás és egyház nem tartoznak föltétlen össze, talált rést görögjei 
részére Villányi. Ső t merném mondani, hogy csak kezdetleges vagy 
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sodlagos s éppen mert az, sorsára kell hagyni. Ismerjük ezt: alázatnak 
látszik s gő g. A racionalizmus megtört feje emelkedik fel ebben a z 

 alakban újból a porból. Aki a szÍvét alávetette az Istennek, vesse aláaz 
 eszét is. S ha nem tudja, a szívében is eretnek. Tudták az atyák, mért 

követeltek elhivést az élett ő l. Az elhivés a vallás próbája, itt d ő l el 
hogy igazán alávetetted-e magad; van-e olyan bizonyosság benned a2 
Istenrő l, hogy értelmed gő gös elő ítéleteihez ne ragaszkodj vele szem, 
ben. Ha Pascal vagy, aláveted magad a kételkedés önostorozásainak, 
ha lelkiszegény, egy alázatos ámennek. De alá kell vetned magad, kú. 
lönben eretnek vagy. 

Igen! Igaza van a páternek, kiáltott közbe Kaszás Imre, föl-alá lót. 
va  a céllövölde árnyékában. Vagy elhiszel mindent válogatás nélkül s 
anatómus létedre egy állati állkapocsra rámondod, hogy ez egy szent 
lábszär csontja volt, ha az egyház azt követeli — vagy elveted az egészet 
s nem fecsegsz vallásról. Ez a te szétválasztásod langyos utálatosság, 
Vagy ő rültje vagy a te Istenednek, vagy pedig régi szavakkal új fon. 
dorkodó. 

Lawrence jut az eszembe, kacagott fel Villányi, ö mondta, hogy a 
kommunizmus a keresztyénség egyenes leszármazottja. A mi két pap-
barátunk egyetértése arra vall, hogy igaza van. Igen, feleltem én is a 
szokottnál hevesebben. Ő k, mind a ketten valamiféle kijelentés alap-
ján állnak; megszokták, hogy az eszüket alávessék. Csakhogy sántít a 
tisztelend ő  úr okoskodása. Az a hű ség, amellyel én a gondolataimhoz 
ragaszkodom, ugyanaz a h ű ség, amellyel az üdvösségemhez, vagy ha 
úgy tetszik, az Istenhez ragaszkodom, csak egy alacsonyabb, bizony-
talanabb körön, ahol a hibaforrások s így az ingadozások is nagyob-
bak, mint a vallásos élmény közegében. — Ez nem rossz érv, Xavér, 
kacagott fel Villányi, akit szemmel láthatóan mulattatott a kereszté-
nyek hitvitája. — Protestáns-érv, válaszolt indulatosan a szerzetes s le-
fejtette a válláról Polytropos fölényesked ő  ölelését. — Ha protestáns 
az, aki közvetlenül beszél, tolmácsok nélkül, a lelke aljáról beszél ő vel, 
feleltem keményen, akkor protestáns-érv. 

A Pilis gerincén már csak egy sárga sáv jelezte a lebukott napot s a 
gödi partról megindult az égre a csillagok bevándorlása. Vácon ki-
gyúlt a parti lámpasor s alább a fák közt egy magányos fény emlékez-
tetett, hogy a várostól távol, magányos épületekben egy asztal köré 
bújt családi kört kerít be az éjszaka. A vízen két csónak siklott le egy-
más mellett; az egyiken valami gitárfélét cincogattak s egy n ő  visítva 
azt mondta: jó pofa. Villányi csak most bújt bele a nadrágjába; énrám 
a felöltő jét tukmálta. A víz idegenül suhogott űj fények alatt; a szerze-
tes is egész más embernek t ű nt fel, amint a sötétben föl s alá járt köz-
tünk; a mosolya elt űnt a szakáll tömegében s nyírt fején, a nagy palást 



ot és  nosztalgiát, ahonnan elillan. A tömeg azé, akié. A legjobbak öt  
g .k. ezen nem változtat se Róma, se Moszkva. - A  legjobbak?  De 
^a0-e szükség legjobbakra, morgott rá Kaszás. Kenyérre van szükség 
é5 igazságra. - S egy csónaklámpára, szóltam en, ha nem akarunk  

összeütközni.  
A felső gödi szálloda teraszáról áthallatszott a hangszóró cigány-

zenéje s az átsz ű rő dő  zene alatt csendes, alig kivehet ő  nesszel mozdult  
a  víz. Amíg a parton hagyott csónakok, evez ő k közt a Dunához le-
botorkáltunk, nekem egy  Ady-vers  motoszkált a fejemben: „Én északi  
ember vagyok ... 61 a fény ... 61 a szó ..." Hogy is van, t űnő dtem, de  
nem tudtam kiegészíteni.  

1934  

egészségtelen kultúrákban vannak összeláncolva. A keresztyénsé
gatk

be 
 p 	görög nagy fölénye 	 éppen abban mut például. A örä na fölén e vallásos téren é 	 ll o,  

zott meg, hogy nem volt szüksége egyházra. Az o egyháza: a kö2ö
s görög természet volt. Mivel a világban mutatkozó isteni rendet a g 

 rőg nem elhitte, hanem megtalálta, fölösleges volt, hogy a nyilv4, 4, 
valót a törvény parancsolja rá. A vallás náluk: a ,  lélek ünnepe s a pap 

 ennek az ünnepnek a dramaturgja, játékrendezője. Ahol Sophokles 
 drámái a misék, ott nincs szükség pápára. A keresztények es  azok a 

 sivár keresztények, akik, mint a barátunk is mondta, az egyházról úgy 
 választották el a vallást, hogy a dióból a héját: a keresztyénségbő l a 

 pápát hagyták meg: ezt nem értik meg soha a görögségben. 
Azt vártam, hogy Kaszás Imre kitör, vagy fölkacag, de 6 csak le-

gyintett, mint aki bolonddal vitatkozik. Mogorván ültünk a sötétben, 
mintha nem is egy üresen maradt nyugágy s néhány öl homok lett vol-
na köztünk, melyen Villányi a távolugrást szokta gyakorolni, hanem 
Európa örvényei. Xavér atya a céllövölde pitvarpárkányára kapasz-
kodott s a Pilis fölött nézte a Vénust es  a nyugati eget. Villányi a Dunát 
követte  es  a Hold ezüst útját a Duna közepén. Kaszás a szerzetessel 
szemben a tuskón cigarettázott, a cigarettavég fénykörében keser ű  
szája; en  Villányival ültem átellenben s két egymást keresztez ő  vonalat 
írtam a homokba a szembenül ő k közé. - A kereszt jelét írod-e elém?, 
kérdezte tréfásan Villányi. - Nem, csak az égtájakat, Európa égtájait. 
Ahogy itt együtt ülünk, mintha a négyféle Európa tartana zsinatot. 
Véletlenül mind a négyünk a maga égtája fele néz, te délre, Xavér atya 
nyugatra, Kaszás keletre s en  amerre a Göncöl rúdja. - Európai 
bridzs-parti, szólt közbe Kaszás Imre. - Olyasféle, feleltem - a szem-
beülők egymást licitálják ki. A görög  es  protestáns, katolikus  es  kom-
munista, az a benyomásom, nemcsak hogy kiegészítik egymást, de 
valahogy össze is játszanak. - Ha így van, akkor a parti kelet-nyugaté. 
Ti frázisaitokat es  az egyéniség ő rületét szorongatjátok. Xavér atya és 
en  a tömeget tartjuk a kezünkben. S legalább a biblia alapján állunk: a 
ti beszédetek legyen ügy-úgy vagy nem-nem.  

Xavér atya az el ő ző  kitörés óta méltóságteljesen hallgatott. Most  

gyufát kért s indult, hogy a céllövöldében esti ájtatosságát elvégezze. 
Búcsúzóban még felém fordult: A barátja gúnyolódik, de igaza van. 
dk legalább nemet mondanak.  

Ha hármójukat hallgatom, fordult Kaszás Villányi felé, minden  
csodálatom a papé. Minden csodálatom es  gyű löletem. Magukat csak 
szánni tudom. Nézze ezt a diszciplínát, s bemutatott a kigyúlt ablakon,  
amely mögött a pap nagy árnyéka a kis könyvvel föl-le járt. Ha vele  
leszámolunk, maguk ketten elillannak, mint az ibolyaszag. - Apollo  
szeret elillanni, felelt mosolyogva Villänyi, de épp azért hagy sivársá- 
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drámai egyéniség, melyet idáig Erdély javára, vagy legalább ország a 
 kalandokra fogtak be erő s kezek, „szegény együgyű  fejedelem" A S 

Mihály alatt magát kezdi emészteni s le is ő rli alig egy nemzedék apa: 
t A tizennyolcadik század abszolutizmusában ennek az erdélyi ko 

mányzó rendnek nincs többé helye, kivész, mint egy fauna, mel yee 
elmúltak létfeltételei, a túlél ő  családok átalakulnak, farkasfogukat k 
vetik s füvet legelnek. el ' 

A bukás csúfos, az utolsó szereplés komikusan siralmas; de a zért 
 talán mégis épp itt a vége felé mutatkozott meg legtisztábban ennek az 
 Erdélyt kormányzó rétegnek életformája s természete, a Rákóczi 

György alatt legényke, s Apafi alatt országló nemzedékben. Mi az ő  
Erdélyük? Tarka nemzetiség ű , tarka felekezetű , ellenségt ő l körülm o, 
sott világ, amelyet nem az alkotmánya tesz egy nemzetté, hanem a 
nyakába ült, uralkodáshoz ért ő  úrirend. Ez az egész úrirend néhán y 

 tucat család, úgyhogy egy nő sülő  fiatalember üggyel-bajjal talál csak 
benne magához ill ő , atyafiság gátlása nélkül elvehet ő  leányt. Inkább 
vérségi szövetkezet, mint osztály; mely nemcsak azt szokta meg, hogy 
az övé az ország, hanem azt is, hogy ő  az ország. Egy banda tulajdon-
képpen, amely ért hozzá, vagy legalább egy századon át értett hozzá, 
hogy kell Erdély politikai arcát viselni s annyiféle népséget durva ke-
délyességgel elkormányozni. Egy részük tanult ember, de ez a tanult-
ság jól összefér a valóság ujjait a bordáján érz ő  ember nyerseségével. 
Országos dolgokat családiasan intéznek el; a fejedelem földhöz csapja 
az urak kondícióit, s Teleki azzal veti vissza a császár diplomáját, hogy 
nem leszek vazallusa, jobbágya az ilyen-amolyan fiának. A rend a nép 
számára készült; ő k a rend fölött vannak, uraságuknak nincsen céh-
mestere, hacsak nem az Isten. Fenntartják Erdélyt, de jobbágyból lett 
ítélőmestereik nem tudják a törvényt hova tenni, hamis pénzt vernek, 
a lopott adót csak addig keresik, amíg lehet, a görögökön patrónus-
pénzt szednek s a vízhordó fiából lett gazdag embert úgy engedik ma-
guk közé, ha a bolond valamelyiküket örökbefogadja. Az alsóbb nép-
nek szigorú bírái, de köztük az olimpuszi istenek névlegesen szabá-
lyozott anarchiája. Ligákba ver ő dnek, aláírásokat gyűjtenek egymás 
ellen, s elvesztik, mint Bánfi Dénest vagy kiugrasztják az országból, 
mint Béldi Pált. Melegen tartott haraggal, hol udvarolva, hol rosszra 
fakadva ülnek egymás mellett a tanácsban és a fejedelem asztalánál. 
Egy nevet visel ő k jobbágyokat cirkáltatnak egymás háza körül, hogy 
tudják mi történik a szomszéd kiskirályságban. S gyanakvásnak, kí-
gyókő fúvásnak, egymás háza bontásának ebben a pokol id ő  malmá-
ban, mely Apafi gyenge keze alatt mínden szemérmet elhányt, mégis 
mennyi nagyság és vitalizmus, fölényes vér, bölcsesség, s ő t vallásos-
sag! Bethlen Miklós, aki ennek a „királydrámás" korszaknak a han- 

Tatát a leghívebben ő rizte meg, számunkra nemcsak mell ő zhetetlen 
történeti kútfő , de a magyarság önismeretének is egyik legfontosabb 

forrása ' Hetvenöt esztend ő t élt; tízzel többet, mint azokban a hányatott 
idő kben akármelyik atyjafia. Attól fogva, hogy mint kisdeák Rákóczi 
György színe el ő tt versenyez a fejérvári kollégiumban, élete fonala 
be lesodródik Erdély történelmébe s nem is válik ki, amíg Rabutin a 
Rákóczi Ferenc kurucaitól biztos pécsvárad—varasd—gráci úton Bécs-
be nem szállíttatja. Apáczai János keze alatt tanul, amikor a tatár-kán 
lovasai elfutják Erdélyt s a fő vezér behozza Barcsait. Bethlen Miklós 
apja Barcsaival tart, de a vagyona, családja Rákóczi kezébe kerül; fe-
leseget agyagolyon készül bel ő ni hozzá, ha Fogarast fel nem adja; Se-
gesvárott a gyerek ott bujkál a szász strázsák közt s egyszer fel is kere-
kedik, hogy megszökik. Európai kóborlásai s els ő  házasságának épít-
kezésében, birtokgyarapításban, pereskedésben eltelt öt kezdeti éve a 
legboldogabb korszaka. Mint az udvarhelyi székelyek kapitányát 
beleugratják a Bánfi Dénes elleni hajtóvadászatba; látja, hogy nótáz-
zák meg s prédálják még életében a vagyonát; de hamarosan a saját 
bő rén tanulja meg, mi az erdélyi politika, Béldi Pál els ő  fogsága idején 
vele együtt raboskodik Fogarasban, öt hónapot alszik vasban, azzal 
vádolják, hogy a kocsárdi erdő n lovasokkal leste a vadászó Apafit, s 
utólag hallja, hogy csak a fejedelemné, Bornemisza Anna örizte meg 
életüket a gyenge fejedelem félelmét ő l. Amikor a kiszabadult Béldi 
Pált Bánfi Dénes példája most már igazán összeesküvésbe kergeti, 
Bethlen Miklósnak van gondja-baja, hogy ártatlansága , színét fenn-
tartsa. Az erdélyiek nem szeretik a sokat okoskodó, fejtegetések árán 
voksoló urat. Alig szabadult meg a ligák kezéb ő l, Erdély igazi urának, 
Teleki Mihálynak lesz ellensége, Hol kibékülnek színre, hol össze-
marakodnak. Teleki veréssel fenyegeti Bethlen Miklóst, az meg sz ő ges 
botot visz magával a tanácsba. A nyolcvanas évek háborúiban ott 
kullog az erdélyi sereg is, a török s Thököly oldalán, maga Bethlen 
Miklós hétszáz ember, köztük harmincöt cigány generálisa. A vereség 
után Lipót diplomájának elfogadását sürgeti, de a francia szél s Teleki 
haragja elfújja az els ő  diplomát .  Akkor bejön a Lotharingiai s maga 
prezentálja. Egymást váltják a Rákóczi-felkelésig az osztrák táborno-
kok, úgy jönnek ide, mint valami francia gyarmati sereg parancsnoka 
a mórok vagy szíriaiak közé, folyik az intrika, az urak jobban félnek 
egymástól, mint az idegent ő l s versenyezve adnak meg mindent, ne-
hogy a másik fölülkerüljön. Az elkapatott Caraffa csaknem az életét 
oltja Bethlennek némi vonakodásáért. Bethlen hol követ, hol élelme-
zési biztos, Teleki halála után gróf és majdnem gubernátor lesz a gye-
rek-Apafi mellett,  mar  el is kevélykedik, emeletes házat építtet Sze- 
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benben, de a Rákóczi-felkelés kezdetén Rabutin el ő tt kurucgyanüb  
kerül s elfogják. Meztelen karddal áll ágyánál az ő r s hangos „ab a 
lest"-tel zavarja meg óránként az álmát. Végre Bécsbe hurcol' ge ' 

írja meg önigazolásul életrajzát s tizenöt évi rabság után idegenben  ' °tt hal  
el. Hetvenöt esztendeje egy élethalálharc; körülötte az élet hihet etlen 

 romlékonysága; hadban, vesztő helyen elpusztult kortársak, elfutt a  tott ország, himlő , vérhas, szárazbetegség; els ő  felesége meghal, ti
- zenhét gyermekéb ő l talán öt marad meg, rokonsága javát eltemeti 

 

hóhér állandóan ott áll a háta mögött. Milyen szíjból van kötve  

alti  
ennyi szenvedésnek a végén rabságában emlékiratot szerkeszt, nehogy 

 

ő t tartsák gyermekei Erdély leglatrabb emberének?  

„Derekam vékony, csukahasú, kezem-lábam száraz, mint a szar-
vasnak, mondani csak b ő r, csont; nagy temérdek vastag erek, inakból 

 

állott a testem, mégis az orcám, nyakam, torkom, combjaim, tomp o
-raim szép húsosak, teljesek voltanak." Ezt írja magáról egy rendkívül 

 

részletes es  tárgyilagos önleírásban, ahol a sólyomszemen es  ritka,  
magyar hajnak meglehet ő s hajon, az aquilinus nasus orron kívül a  

lábra is sor kerül, „melynek ujjai rút, ocsmány tekercsek, másként  

járni, futni, ugrani es minden láb tisztire jók, kivéve a táncot es  
úszást." A temérdek, vastag erek, inak az egész emberre jellemzök.  

Örökölte ezeket az inakat, de a körülmények is gyakorlották ő ket. Az  
ösztönök inas-eres váza nem veszett el a húsos-teljes takaró alatt. In-
dulatos ember; a szitok kész nála, ha pálca volt a kezében, hamar ve-
rekedésre fakadt. Ebben a tobzódó nemzetben es legközelebb ebben  

az életet borral megrövidít ő  Bethlen-famíliában, a nemzetség minden  

szilajsága ott kísért jó erkölcsei alatt. A bortól részeg-ember-utáló  

anyja tartja vissza, a paráznaságtól „Isten csodálatos kegyelme". Ifjú-
kori szüzessége „nem szüzesség, hanem szüntelenül folyó fertelmesség  

volt". Nehéz, férfi természet, aki „bánatában pénzen is megvette volna  

a sírást", de gyakorlatban vagy „torkával nyelte, vagy orrán fújta ki  

vagy mély, keserves sóhajtásokkal nyegte el". Ónmagáról adott al-
katrajzában „sanguinico melancholicus"-nak nevezi magát; emberek  

közt csendes, nehézkes, belül vulkán. Ereje  es  vére hozzáidomult a  
pusztuláshoz; szakadatlan tevékenységgel es  tizenhét gyerekkel ellen-
súlyozza körülményeit. F ő rend létére a szénát is keményen takarta if-
janta; gonoszakarói azt mondták, hogy kiforr a kalmárvér bel ő le  
(anyai nagyapja keresked ő  volt), mert rossz szüret el ő tt összevette a  
bort, s ha az egér a mez ő n szaporodni kezdett, a búzát. Szenvedélyes  

építkező  volt, nagy szerz ő , igazi gyakorlati-politikus, s ha „az els ő  fe-
lesége olyan egészséges es  tenyésző  lett volna, amint a második es  ha az  
első tő l a fogarasi rabság esztendeig, a másodiktól a bécsi rabság mar  
négy esztendeig el nem választotta volna, a gyerekekben talán kalon- 

gya számig" szaporodtak volna. A csonkjáig nyesett akácfa vitalitása 
eZ, az idő  fölé erő szakoskodó emberé, akinek rabság, ország-égés, ti-
zenöt koporsó sem veheti el a kedvét t ő le, hogy karjával, eszével, 
ágyékával igent mondjon. 

A lélek inai-erei vastagok  es  temérdekek, mint egy ösemberé s az 
egész lélek mégis húsos es  teljes; a szilaj körvonalakat elsimítja m ű -
veltség es  diszciplína. Apja maga is tudós ember volt, történetíró, aki 
,,hamuból, szemétb ő l csodálatos módon emelte fel az enyedi kollé-
giumot". Száz év viharával összeszokott, kemény erdélyi protestan-
tizmus volt a nevel ője, anyja példája es  keresked ő  vére a csiggatója. Az  
a kis kultúra, amit az erdélyi fejedelmek hajlamból vagy illend ő ségbő l  
takargattak, olyan tanítöt adhatott mellé, mint Keresztúri Pál, akinek  

a pedagógiai módszerét ő  maga örökítette meg s olyan ritka elmét,  
mint Apáczai, aki el ő ször bizonyította be Erdélyben, hogy nem ke ll  
ahhoz német plundrát viselni, a magyar is megérdemli s elviselheti a  

professzori nevet, s ő t a drága pénzen tartott Bisterfeld vagy Basirius  

„tudománnyal infinite alsóbb" is lehet nála. Apáczai, „akit az Isten  

idö elő tt kivett ebb ő l az ostoba, háládatlan magyar világból, mely ő  rá  
méltatlan volt", úgy megszerettette vele a tudományt es könyvek oh 
vasását, hogy azt senki  es  semmi ki nem vehette kezéb ő l s elméjébő l". 
Tizenkilenc éves korában kétszáz arannyal s azzal az instrukcióval in-
dult útnak, hogy inkább házasodjon meg, hogysem valami tisztátlan 
életre vetemedjék. Részt vesz Laxemburgban a császári komédián, 
Szelepcsényi, a kés ő bbi érsek ebédjére hívogatta (ahoi ő  maga minden 
nap megrészegedett), Heidelbergben Károly Lajos választóval vadá-
szott s az elfelejtettet pótolta s Grotius háború es  béke jogát tanulta. 
Utrechtben es  „Lejdá"-ban kipróbálja a hollandiai diák-életet; meg-
ismeri Coccejust es  Goroviust s tankönyvei közt, a szokásokon kívül 
ott van a geometria, hadi építészet, a francia nyelv, melyet derekasan 
tanul, a vívás, csillagászat, építészet, perspektíva, söt az arab nyelvre is 
odavesztegetett néhány hetet  es  tallért. Calaisban, mint hugenottát 
bele akarják vetni a tengerbe, Londonban, miután csaknem elsik-
kasztották a doveri úton, Jászberényinek, régi tanulótársának a ven-
dége, aki Keresztúri mellett szerzett tudását itt kinn, mint hi res gyer-
mektanító kamatoztatta s „ha lejöhet Erdélybe, bezzeg feltámasztja 
vala Keresztúri Pált es  Apáczai Jánost". II. Károllyal franciául beszél, 
Oxfordban a professzorok deák-beszédét kicsinyli, Párizsban be-
mutatják „Turenne fejedelem"-nek, látja a királyt, amint a Tuilleries 
nevű  kertben nagypénteken a golyvásokat kezével illeti s a pompa 
nélkül hatalmas Colbertt ő l száz aranyat  es  egy levelet kap, melyet Er-
délybe kell vinni; Bruxelles, Hamburg, Berlin, Boroszlón át tér haza s 
annyi esztend ő  után kiöltözik päntlikás köntösb ő l magyar ruhába. 
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Második útján Lippai érsek asztalánál „szép csendesen" arról vitá Z1 k  
hogy elkárhoznak-e mind a pápisták, megnézi a szentgotthárdi har

c  r 	• 	ördögökrő l . 	►r r 	r 	rr 	r r helyét, meghallgatja az ördógökrol es szegény emberr ő l szóló fabulát : tanúja lesz Zrínyi Miklós halálának, akihez hasonló virtusos es  hires magyar ember az ö „vékony ítélete szerint Bethlen Gábor óta neji 
volt. Akkor járja meg Velencét, a Londonnál es  Párizsnál szebb, de 
bűnnel s kivált paráznákkal felette teljes várost, amelyben azért igaz, 
ságnak es bölcs igazgatásnak is kell lenni, hogy Isten mar tizenharn la, 
dik száz esztendeig tartja, szabadság es  világi boldogságban. Háza s, 
saga es  Erdély elszakítják az európai forrásoktól, de megtalálja a 

 módját, hogy műveltségét haláláig gyarapítsa. Erdély legkülö nb 
„Iocistá"-ja, azaz idézet-tudója, a Bibliát évente egyszer elolvass a, 

 műve tele van Tacitus, Platón, Cicero, Seneca idézetekkel, figyelem, 
mel kíséri a Cartesianusok háborúságát, Caraffával, aki gyenge deák 
volt, olaszul s egyéb nyelveken beszéli ki magát, folyékonyan ir fran. 
ciául s önéletrajza elkészítésénél Agostonra, Petrarcára, s ő t De Thou-
ra hivatkozik. 

Van valami különösen férfías es  vonzó ebben a ritka m ű veltségben, 
melyet sors  es  természetesség nem engedett eltávolodni az ösztönök-
tő l. Ez a műveltség nem csínnal, m űvészettel hordott ruha, a palléro-
zott szellemi es  fizikai szokások ápolt szövete; az ő sember es  a mű velt 
ember itt barbár egymásrautaltságban élnek; a fej, melyet huszonöt 
éve nem mosott, összetartozik az aggyal, mely hazájában a legeuró-
paibb volt. Ismeret  es  érzék csak oly harci eszközök, mint testierö vagy 
furfang; a betű képzettség egy nyersebb, mélyebbröl egyetemes testi-
lelki képzettségbe illeszkedik. Ez az ember darabosabb, mint francia 
kortársai, de nem tudatlanabb, életének cseng ő bb a hitele. Ha kellett, 
tudott képmutató is lenní, de hiányzott bel ő le a míveltek egyoldalú 
képmutatása. A m űveltség felfrissül, megújhodik az ő  nyers-naivi-
tásában, mely mögött az átlagemberi szenvedély éppoly komoly, mint 
az istenemberi erkölcs, mert indulat, erkölcs itt nem szavak, hanem 
élettani valóságok s az öszinteség nem kacér kitakarózás, hanem a 
magamagát meghamisítani képtelen élet nyíltsága. Bethlen Miklós 
füllenthetett ebben, abban, de nem hazudhatott egészben, a modorá-
ban. Csak az beszélhet ilyen hangon magáról, aki az eszével figyeli 
ugyan magát, de nem csinálja. Megrettenéseir ő l homerosi hő sök  
módjára szól, gyengeségeir ő l azoknak a humorával, akik tudják, hogy  
az embertermészet egészében nem esik hatalmunk alá. Olvassuk el le-
írását a tengeri viharról s a maga szerepét oldalfélt, a hajólyukban lév ő  
ágyában: egy Tamási-h ő s méltóságán csorbát nem ejt ő  iróniáját hall-
juk. Nehezen megy neki a tánc, cigányt fogad s elvonul vele egy titkos  

helyre, „ott ugrik s megy elé s hátra egymaga, mint Noé részeg csapja".  

...^ •
^.l^:^sJ..L..(:4 :ir.w..^.i._^...^_.. 	 - 

K
zn , 
ét  leányt ajánlanak neki ; az egyik tetszik, de a másikat is meg akarja 

né 
1  • útközben találkozik egy kér ő vel, aki arra megy, ahonnan ő  jön, 

egijed, hogy hoppon marad s keze beadásával gyorsan visszaizen, 
hogy a leányt o elveszi. Melyik mai fiatalember tudna úgy beszélni if- 

r bű neirő l, árnyékszéken el ő kapott s bujaságukban halványodó 

tfraJ
usa inmerekrő l, vagy a londoni bordélyról, mint 6; a tárgyilagos 

rész letezésbenrrannyi ő szinte hálával, hogy a tizenöt esztend ő s felesé- 
geve 1mégis szű zen fekhetett le els ő  éjszaka. Err ő l a nyers emberr ő l, aki 

inegverlek
obbágy tiszttartóját azzal kergette el „Eredj ki Márton atyámfia, me rt 

 majd", s a nagyenyedi kollégium romlását úgy megsiratja, 
/pint legkedvesebb gyermekéét, elhisszük, hogy az erkölcs nemcsak 
máz volt rajt, hanem komoly küzdelem, hogy Isten képét magában s 
másban megbecsülje. Második feleségével való nászéjszakáját igy ígya  
le : „Rhédei Istvánné, Pernyeiné az én üveges hintómon a szállásomra  
hozzák Júliát s tevék ugyan ő k fejibe a kontyot, szokott stílussal élvén:  
tedd fel a kontyot, vedd fel a gondot. De hogy az estére térjek, mint-
hogy a fő renden lévő  menyasszonyok az asztalnál enni nem szoktak,  
enni adaték; osztón a két asszony elmenvén, térden állva imádkozánk  
az Istennek, amint tudánk es  úgy fekvénk s kelénk fel".  

Bethlen Miklós vallásos ember volt. Vallásossága kin ő tt a protes-
tantizmusból s még nem foszlott szét egy mondvacsinált ész-vallásban.  
„Isten vicéje", a lelkiismeret ébren van benne s életrajza elé írt vallás-
bölcseleti elő szavában, mely a vanitatum vanitas szokványos bizo-
nyításával indul, meg-megüt egy mélyr ő l jövő  hangsúly, elmélkedésre  
valló gondolat. „Elhitetés-e a vallás", kérdi. „Hiszen, ha az elhihet ő k-
nek, szabad volt mondani, így van!, ezeknek többnek szabad volt azt  
felelni, nem úgy van! Ha er ő vel fogott volna hozzá, egy ellen százezer s  
több is lett volna." A hitet ő nek nem elég hitetni, hivatkozni kell vala-
mire, ami mindegyikben ott van. Máshelyütt azt írja, hogy a religio (a  
vallásos érzés) a fa, a confessio (a hitvallás) a virág s az a baj, hogy az  
emberek a virágot elébehelyezik a fának. A vallási háborúk azt kere-
sik, melyik vallás ismeri jobban az Istent s nem azt, hogy melyik szereti  
inkább. O a hű  kálvinista, a felekezetek fölött áll. „A jámborságnak  
nem volt külön papja, temploma" írja s alább: Üljön ő ssze a keresz-
tény világ, vetköztesse ki akíeligiót abból a ficamás, kend ő zött, péz-
mázott, maga találmányú köntöséb ő l, azaz vegye el töle, amit maga  
hozzáadott s viszont adja vissza azt neki, amit róla levont, az igaz sze-
retetnek es  alázatosságnak fejér candida köntösét: mindjárt feltalálja  
a Krisztus mátkáját, az elsö ecclesia religióját. El kell a keresztény vi-
l

ví-
lágbólápista, luther, kálvinista, görög, vagy ariánus szerzetet ven-
ni, keresztények legyünk mindnyájan".  

Méltatlan volt az erdélyi nemesség Bethlen Miklósra? Nem hiszem.  
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szélcsendrő l. A halál utáni dicső ség „holt lónak patkó", a szitok: „a 
megharagutt, felgyulladott kormos kéménynek, a szívnek kigyúlása". 
Elbeszélése drámai, inkább jellemző  es  ízes, mint sima, de ahol idő t 
hágy a puszta fogalmazói remeklése, ott ez a stiliszta b ő rbe bújt farkas 
bizony rápirít kés ő  utódjaira. Hallgassuk csak ezt a részletet: „Csak a 
rni a sas, ráró-sólyom fészke a k ő sziklában s nagy fákon, az a cinege 
vagy ökörszem fészke a mustár vagy egyéb kórón, csak fészek minde-
nik, csak lakik s tojik benne. Az oroszlán barlangja s az egér lyuka 
mindegy, lakik, nyugszik, fajzik benne mindenik, kiki a magájéban; a 
király palotája, aranyos ágya csak annyi, mint a disznópásztor huru-
bája, szalmaágya; nem nyugszik, nem fázik feleségével es  gyermekivel 
amaz jobban oda fel, mint ez itt alatt, s ő t sokszor még rosszabbul; nem 
esik a királynak jobb ízű n a zsemlye, tokaji bor, tengerekböl es  egyéb 
hegyek, erd ő k levegőjébő l százak vagy ezer embereknek munkájával 
szerzett hal, vadmadár, hizlalt marhákból nagy mesterséggel, talán 
százféle csemegéb ő l összecsinált pástétom vagy alaputréta, mint en-
nek a málé s a szilva vagy kökény cibre s a forrásvíz; s ő t ennek erő s 
egészségesen megfejéredik a szakála, amaz a nagy konyha s patika 
mellett idő  elő tt elhervad, elfonnyad, élve hal. A napfény úgy világol a 
pokulárnak, mint a királynak; a setéiben mindenik egyaránt vak. 
A százezerb ő l álló virágos kert sem szebb, sem szagosabb a király sze-
mének orrának, mint a mez ő  a kaszásnak." 

S így tovább még egyszer ennyi. Féligazságok, de teljes nyelv. És ta-
lán az élet osztályok fölötti vagy alatti azonossága is igazibb volt ab-
ban a pálcás, kalafás világban, mint ma. Nekem legalább, ha azt kere-
sem, hol találom meg Bethlen Miklós természetét, az 6 rendjének mo-
dorát könyvén kívül, falusi atyámfiaira kell gondolnom, a jómódú 
parasztcsaládra, mintha az a régi úri élet a kis nemességen át ide-
szivárgott volna le a helyükbe növ ő  jobbágyságba, elvesztve ragadozó 
mozgékonyságát; paraszt-etiketté merevítve az úri hagyományt. Ha 
nagybátyáim János-napon összekaptak, nemcsak vitatkozásuk módja 
emlékeztetett jobban a Teleki Mihály es  Bethlen Miklós párbajaira, 
mint ma országló virzsiniás utódaiké, de a használt nyelv s szemben-
álló bölcsesség is. 

1934 

Ű  ugyan eleget szenvedett t ő lük, szidja is az egész fajzatot (jaj ann a 
 nemzetnek, ahol annyi gond van a köznépre, mint Erdélyben a k a 

idömben), de mindig érezni, hogy fai tatabeliek közt mozog. M ű veltn ségben sem volt szakadék közte s rendtársai közt. Egyhelyütt pa ng   
kodik ugyan, hogy egész Erdélyben nincs egy középaránt való latin 2. 

sem; „beadták a vadszamár fiát az iskolába, tizenkét esztend ő  raúlvs 
kijött egy mindenfele ordito, visito, nyerito nagy vadszamár, se a  
Isten, sem a hazája törvényét, sem a históriákat, meg csak a mag a 

 
vl_ 

seit eleinek dolgait sem tudta, mégis országot, ecclesiát, politikát, tör, 
vényt es  országos hadakat, szövetséges tractákat igazgasson"; de ma_ 
sutt már azt hányja fel, hogy akik többezer verset tudtak Propertius. 
ból, vagy Tibullusból, a Bibliát alig ismerik s odább pedig az is kiderül, 
hogy egy Angliából jött tudós még a fejedelmet  es  fejedelemnét is meg 
tudta osztani a presbiteriánus vallás, vagy a descartes-i filozófia kér-
désében. Nemcsak vér es  erő , volt tudás es  erkölcs is ezekben a Bar-
csaiakban, Béldiekben, Bethlen Farkasokban. Legnagyobb ellensé-
gérő l, Teleki Mihályról is mit mond, amikor Zernyestnél a csetepaté-
ban  elesik: „noha mint ember sok fogyatékozásokkal volt, de bizony 
sok szép virtusok, Isten házához való buzgóság, liberalitás, magnifica 
generositas, elme  es  indefessa activitas, candor voltak benne". Latinul 
ugyan, de az a jellemrajz, melyet róla magáról adunk. 

Kiveszett-e teljesen a magyarságból ez a b űneiben alámerül ő , de 
bű neiben es  erényeiben mégis sorsunkat s fajtánkat tükröz ő  erdélyi 
fő rend? Bethlen Miklós könyve megvan s a könyv, ha nem is élet, de 
spóra, mindig föléledhet, mihelyt van, akinek fontos a benne alvó ha-
gyomány. Minap olvastam el egy új magyar irodalomtörténetet, 
Bethlen Miklósnak a neve sincs benne. De régi dolog, hogy a magyar 
irodalmi múlt az a sző lő shegy, amelynek a vincellérei kizárólag kút-
vízen élnek. Bethlen Miklós könyve, irodalmi értékre egyenetlen. 
A bevezető ben maga is kertel, hogy kéziratnak szánta-e vagy nyomda-
prés alá írói alkotásnak. Ágoston es  Petrarca példája arra vall, hogy 
az utóbbi igaz. Mint mondja, latinul jobban megírta volna s csak a 
felesége kedvéért választotta a magyart. A latin, csakugyan könnyeb-
ben is folyik a tollából; a könyv második felében össze is csap fölötte; 
itt úgy látszik, már a türelme is elhagyta. Az els ő  részben annál szebb a 
magyar prózaírói igyekezet. Bethlen, ha vigyáz rá, kit ű nő  prózaíró, 
nem hagynám ki a legkülönbek közül. Könyvében van kétszáz össze-
függő , élvezetes oldal s hátrább is néhány szépírói sziget (felesége ha-
lála, Caraffa). Ezt diákjaink is szívesen olvasnák s nyelvérzékük csak 
edző dne tő le. Amit elmond, nemcsakhogy megéled, de s ű rű  vérrel éled 
meg. Képei szemléltet ő k „jeget akar gyémánt helyett viselni" írja a 
földi hírvágyról; „egy szálnyi szél sem fú, csak helyben lóg a hajó", a 
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ARANY JÁNOS 

Epp mi magyarok vagyunk példa rá, hogy egy nép erényei önma-
gukban nem biztosítják történelmi sikerét. A legszebb képesség is 
elátkozott kincs, amíg ébreszt őjét meg nem találja. A nép fölé, a ké-
pességek osztálya fölé kell egy másik osztály, az akaraté, mely a ké-
pességet szervezi s az erények számára történelmi szerepet teremt. 
A népre hangolt nemesség nélkül níncs a néphez méltó történelem. 

Mint a nemzet, az ígazi alkotó is vállalkozás s szellemének a struk-
túrája a nemzetekére emlékeztet. A tehetségnek is van egy széles alap-
rétege s a fölött a vállalkozást irányító er ő : a képességek fölött szerep-
teremtö akarat. Poeta nascitur; de az író mégsem a természet nyers 
ajándéka; nemcsak az, amit kapott, hanem az is, amire felhasználta. 
A felhasználás képessége képességei közt a legnagyobb s ahogy nem-
zeteket gyakran a szervez ő  vagy a tápláló osztályok aránytalansága 
visz pusztító kalandba, vagy akaszt el a fejl ő dés alacsony fokán, úgy 
vannak írók, akiket eléget a képességeiket meghaladó szerep s vannak, 
akik képességeik javát sosem dobhatják egy hozzájuk méltó vállalko-
zásba. 

Arany János, a legmagyarabb költ ő , talán épp képességnek és sze-
repteremtő  erőnek ebben az aránytalanságában a legmagyarabb. 
Nincs irodalmunknak nagyobb költ ő i erökészlete nála. Sosem álltunk 
kőzelebb ahhoz, hogy egy els ő rangú összegez ő t, egy Cervantest, 
Shakespeare-t, Aristophanest adjunk a világnak, mint mikor a kvie-
tált színészfiú tollat fogott. S egy magyar író sorsa sem példázza úgy 
népünk gyógyíthatatlan alkati betegségét, mint az a hosszú szenvedés, 
mely alatt ez az órjás erö Arany ismert munkásságába szorult. 

*** 
Aki Arany költészetét élete adataival, levelezésével hasonlitgatja, 

megdöbben. Az a benyomása, hogy elvarázsolt embert lát; aki, ha 
enyhül fölötte a varázslat, egy Lope de Vega termékenységével dolgo-
zik, aztán mintegy pálcaütésre elernyed s visszaroskad a tehetetlen 
elégedetlenségbe. Nincs lehetetlen az akarata számára, csak az akara-
ta bénul el hónapokra, évekre, évtizedekre. Ha felbuzdul, minden a 
rendelkezésére áll, nincs olyan vállalkozás, melyben készletei kime-
rülnének; csak épp a felbuzdulás képessége akadozik. „Nem dolgo- 

zom, csak ha valami hajt. / Egyébkor lusta mélabú temet, / Mely ele-
fántnak néz szunyognyi bajt." 

Mi ez a mélabú, melyre Arany se talál magyarázatot anyagi és testi 
bajokon, a „sors szemverésén" kívül. Ha a mesterség nehézségei fel ő l 
nézem: a kísértetek könny ű ségével dolgozik, mintha a kakasszót 
érezné a háta mögött; ha a lelke fel ő l: csodálatos nehezen, bels ő  gátlá-
sok éjfele és hajnala közt. Amikor meglódul, régi építészre emlékeztet, 
aki munkászászlóaljakat mozgat a márványbánya és a dóm közt; 
amikor elernyed, van benne valami a keleti fejedelemb ő l, aki bánato-
san gubbaszt palotájában s szinte nem is tudja, micsoda országnak, 
micsoda kincsnek az ura. Megértettünk valamit Aranyból, amig ezt 
nem értjük? Gazdagság és mélabú, úgy érezzük, valahogy rokonok 
benne. De ki magyarázza meg, hogyan? 

Öntudatos költő nek tartjuk öt. S ha öntudatosság alatt azt értjük, 
hogy konok-éberen figyeli a mesterséget és önmagát: igaz. Arany 
pontosan érzi a m ű  magzatmozgásait s míg szenvedi, számlálja is a 
méhfájásokat. Olyan tanulmányok, mint Zrínyi és Tasso, nagyszer ű  
bizonyítékai ennek az éberségnek. Azonban ha Aranynak, a m ű  gaz-
dájának öntudatosságát a mű be szabaduló tehetség munkájához ha-
sonlítom, az a benyomásom, hogy Arany tudatossága vékony szi-
lárd-réteg lelke olvadt vulkán-magva fölött s talán a tudatossága is 
csak arra való, hogy védekezni próbáljon erök ellen, melyek a kiszol-
gáltatottság érzését keltik benne. Nem ő  írta-e Dantéról: „örvényeibe 
nem hatott le a szem, melyeket csupán ő , talán ő  sem ismert". Talán ő  
sem; talán Arany  sem!  

A vers lényünknek nagyon különböz ő  mélyeibő l táplálkozhat. 
Olykor a lélek színén fut szét gyökere, mint a feny ő é; értelem, akarat, 
képzelet legfels ő  rétegéb ő l szökik fel. Másoknál mélyebbre terjed a 
világos észnél, le a be nem vallott asszociációk bozótjába, az érzék-
szervek titkos sugalmáig s szinte a sejtek mítoszában gyökeredzik. Az 
úgynevezett „spontán" költ ő k nagyon gyakran tartoznak az els ő  cso-
portba, az úgynevezett „öntudatosak" gyakran az utóbbiba. Pet ő fi 
kétségkívül kevesebbet töprengett a mesterségen és önmagán, tehet-
ségének mégis jobban ura; a versébe tóduló elemek magasabbra sz ő k-
nek, de nem jönnek olyan mélyr ő l, nem abból a vegetatív homályból, 
mint Aranynál. Pet ő fit nem nyugtalanítja a saját tehetsége, Aranyt 
igen. 

Olvasóit persze megtéveszti az ő  csodálatos intelligenciája. Mestere 
a szerkesztésnek, hatalmas a m ű faji alakító ereje. Erdennét a régibb 
írókkal szemben ő  maga is a „belsö forma" készségében látta. Testet 
adott a mű nek és a testnek megvolt a biológiai hitele, az alaknak a ter-
mészeti igazsága. Pszichológusnak is következetesebb el ődeinél. 
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Alakjai egy biztos belső  terv szerint n ő nek s ő  minden mozdulatukb a  érvényesíti egyéniségük logikáját. Mindez igaz, tehetsége mégis 
ínté l ligencia-alatti, kiömlését az értelem fékezheti, de forrásait nem éri nt1 

 Arany tehetsége féktelenebb, hatalmasabb, zavarosabb, azt merném 
 mondani, anarchikusabb, mint az értelme. Felejtsük el egy pillanatrag  

tankönyvek s a versekbe rejtett önarckép Aranyát, figyeljünk  kit 
 természete önkéntelen vallomásaira es egyszerre igen messze vető ' 

dünk az Arany—Gyulai iskola, az Akadémia s a Szent István-r end 
 Aranyától. 

Arany sokkal inkább „outcast", mint „akadémikus". Értelméb en 
 az idegenek elő zékenységével vállalta a társadalom konvencióit, ő sz.  

töneiben azonban sohasem vállalhatta ő ket, mert nem hitt bennük, Ot  
nem a lázadás, hanem a világrahozott reménytelenség zárta ki a társa. 
dalomból. Ez a reménytelenség egyforma messze áll a tüd ő vészes köl-
tők elvi pesszimizmusától s a valóságrágalmazó naturalizmustól. Az ő  
pesszimizmusa nem értelmi, hanem szemléleti. Egy nagyobb gravitá. 
ciójú föld a lelke, mely felé a dolgok reménytelenségük súlyával esnek. 
Arany derűje alatt ólmos testvériségben él a valósággal s mély meg-
hasonlásban az emberek reményeivel. Ahogy a békekongresszusra ír-
ta: „Hiú szándék! vesztett erő  / Ily küzdelemre szállni, / Megáradott 
nemes lelkek / Sziklába vert hullámi ! / A megkövült gonoszságból, / 
Melynek tövén kihaltok, / Nem érdemes, ha mit talán / Századokig le-
nyaltok." 

Orjás ő , aki kinő tt az emberek reményei közül. Nehéz, brutális, 
erejében zavart, lelke láthatatlan földrengéseivel vívódó. Minden ol-
vasója megfigyelhette, hogy verseinek az atmoszférája mennyivel s ű -
rűbb, nyugtalanabb, mint a versek gondolatai, érzelmei. Nem kell 
legjobb balladáira, V. Lászlóra, Agnes asszonyra hivatkoznom, me-
lyek nem tárgyuktól, hanem hangulatuktól oly sötétek, megrendít ő k; 
legszebb urai darabjaira még inkább áll ez. A magyar jobbágy vagy Az 
elhagyott lak mutatja, hogy Arany rémtörténetek nélkül is tudott bal-
ladát írni. Olyan az 6 költészete, mint egy vérig keserített ország sajtó-
ja, a hatalom (nála a szellem lojalitása) megszelídíti a tárgyat, de a so-
rok közül sötét szemek villognak. A történelem, a lélek sötét er ő i nem 
törhetik át az értelem kordonjait, de zúgásuk besötétíti az eget a vers 
ünnepélye felett. 

Kevesen figyelték meg a humorát. Összetévesztik vele öreguras, 
szelídmosolyú reflexióit. Arany humora nehézkes, szögletes, durva, de 
van benne valami nyers igazság, társadalmon kívüli, mondhatnám, 
társadalomalatti erő . Testi fogyatkozásukban, eltorzulásukban tá-
madja még a dolgokat s hallgatagon magát is belevonja ebbe a torzu-
lásba. Gondoljunk Hábor leírására mindjárt els ő  mű ve elején. Bolond 

Istókban a mester, amikor siratni kezd, „félvállra csapja száját", a ci-
ga.nylány mellén úgy csügg fehér képével a magyar gyerek „mint a 
szemétdomb nyirkos tetején Fehérl ő  gomba avagy pöfeteg"; az El-
veszett alkotmányban pedig „lapos a telehold, mint a tányér s rátere-
gette Dávid kapcáit szikkadni az éjjeli szélben". Nem mondom, hogy 
Arany humorának virága ez a kép, de onnan szakadt, ahonnan a leg-
igazibb humora. A legalacsonyabb érzékleteket kavarja a legfino-
mabbakba, állati es  költő i egymásnak dörgölő zik s villózásuk a hu-
mor. Jöka ördögében, A bajuszban ez a humor ragad magával. Ké-
ső bb nagy gonddal fejlesztette magát a rezignált bölcsesség ész-der űje 
felé, de kisimított szemléletébe akkor is fel-feltör egy-egy mélyr ő l jövő  
metán-buborék, jelezve a mélység t ő zeg-talaját. 

Képzelete is félhomályban dolgozik. Pet ő finél a hasonlat: ugrás s a 
költő  tudja, hová ugrik. Arany megálmodja a képeit s van bennük va-
lami logikával meg nem fogható, amelyhez maga sem tudja, hogy ju-
tott. Megvádolták képzavarral; csakhogy az ő  „képzavara" nem két 
egymást ütő  kép közt támad, hanem egy-egy képnek az aljába húzó-
dik; olyan zavar ez, mint amely a forgóba tekint ő t fogja el. „A széles 
völgy egy lábnyom: a Súlyos had óriás nyoma." Ráfogható egy csepp 
értelmi zavar, de hány verset kell elolvasnom, amíg ilyen gyönyör ű  
képet találok. „Egy moraj begörgi a csendes vidéket, / Mint mikor a 
vihar álmában beszélget." Vagy: „Szeretem látni a szép hajnal tövét, / 
Hol a kerek földhöz t ű zi bársony övét." Ez az a kép, melyet Erdélyi 
János kifogásolt; en, megvallom, kitű nő nek tartom. Még a fehér gu-
lyákról is szívesen hallom, hogy ő k a puszták havasa s a kaján hitr ő l is, 
hogy egy törött nádszálon ül. Arany legszebb képeiben a szellem el-
lenő rző  rétegeinek pillanatnyi bénulását érzem a mélyben lefolyó fel-
fedezéssel szemben. Benne is, mint Shakespeare-ben, van egy jó adag 
szürrealizmus. 

Ugyanennek a pillanatnyi bénulásnak köszönheti nyelve fogalma-
zási meglepetéseit is. Arany szentenciái nem goethei bölcsmondások, 
nem a formulázó er ő k remekei; egy buja nyelvi képzelet veti fel ő ket 
szinte a szándék alól, az önkéntelen asszociációk világából, ahonnan 
az élcek is jönnek. A legegyszer ű bb kifejezésnek is évszázados szólá-
sok erejét tudja adni. „Utját arra vette, amerre nincsen út." „Út nélkül 
bolyong egy magányos lábnyom." Vagy az ilyen: „Hogy nevetni meg-
tanultam, / Sírni immár jól tudék." Valami írásel ő tti van Arany nyel-
vében; tömörség, melyre az írástalan dikció szorul, a népköltészet és 
népmondások tömörsége, hol a mondatot nem az írás tartja össze, 
hanem az emlékezetben erre-arra ráncigált szavak görcsös egymásba-
kapaszkodása. Ezért is ragaszkodik a népi kifejezésekhez. Kés ő bb 
másolja ő ket, eleinte inkább teremti. Népi kifejezéseinek a jórészét ő  
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maga csinálta a félöntudatnak ugyanazzal az alakító erejével, mi 
nép. A nyelv, éppúgy, mint a vers, nála nem folyamatos, mint V6 1.6̀ 
martynál, hanem örvényes; nem ömlik, hanem a mélyben lév ő  gos` pontok körül kavarog; nem sima, hanem csomós, szaggatott. Cs a 
hogy ez a szaggatottság költ ő i, lökései a mélyrétegek lökéseinek fel k. 
nek meg, s köztük a hézag is: szépség. Aranyban a szándékos fog;  
mazó alatt ott m űködik a másik fogalmazó, aki szinte készen dobja 

 a legértékesebbet, amit neki csak össze kell illeszteni. 	fei 
Ha Arany verset kezd írni, szellemeket idéz. Szellemeket, kikn ek 

 egy részét meg maga sem ismeri. Nem csoda, hogy óvatos velük szem, 
ben s vissza-visszalökdösi ő ket. A fogadatlan zsoldosok azonban erő , 
szakosak es  türelmetlenek. Foglalkoztatni kell ő ket, különben ben. 
nő nket szaggatnak szét. S Arany tragédiája talán épp az volt, hog y  e 
türelmetlen hordákat nem tudta katalaunumi mez ő kre elvezetni. 

*** 

Gyakran halljuk, hogy a legnagyobb tehetségek sosem írtak egy 
sort  sem, mert belepusztultak a tehetségükbe, meg miel ő tt kibonta-
kozhattak volna. Nem tudom, afféle szólás-e ez vagy igazság, de 
Arannyal foglalkozva, hinni kezdek benne. Ő  valóban „olyan nagy" 
volt, hogy az írás es  hallgatás határvonalán élt s véletlenek csodája, 
hogy nemzeti klasszikus lett bel ő le. A negyvenes évek lendülete, Pet ő fi 
barátsága, a gyors siker, páratlan tekintély éppen csakhogy innét tud-
ták tartani azon a határvonalon s azok is csak ideig-óráig. Aranynak a 
kor minden íngerére szüksége volt, hogy írni tudjon, talán, mert eleve 
érezte, hogy ennek az országnak minden ingere kevés az ő  kibontako-
zásához. Arany nehézkessége a korlátok el ő érzete. 

Képzeljük el a szerény es  szegény nagyszalontai jegyző t, aki egyszer 
nekiment már a világnak s kudarca után végképp nem tudja, hánya-
dán áll magával —, másrészt mégis csak Arany János 6, aki a harminc 
fele jár s valamit kezdenie kell a tetterejével. Hiszen ha akkor nem kell 
hazajönnie az Iza partjáról s nem házasodik meg, talán kicsikar az 
élettő l egy magához méltó szerepet. De a nagyszalontai jegyz ő  tudja, 
hogy ő  a világban csak tévelyeghet. Itt gubbaszt hát Nagyszalontán es 

 olvas, fordít. „Mit Írjak e darázsfészekrő l? Pöff és puff; civódás, mint 
quondam, kannibalizmus, mint quondam." Innen már igazán csak a 
csoda ragadhatja ki az embert. A szellemi élet csodája: a felszabadító 
példa s az élet csodája: az írói siker. 

A fiatal Arany el ő tt két nagy példa állt; az egyik Byron volt, a másik 
Pető fi. Egy világnagy középszer ű ség s egy isteni helyi nagyság. S 
Arany megírja Az elveszett alkotmányt Byron jeligéjével s megírja 
Toldit a János vitéz ellendarabjául. Valamerre el kellett indítani a lá- 

Zadó hordákat s ő  ráhajtotta ő ket Byron csapására s aztán rá a Petö-
fére. 

Láttuk Arany költő i természetét s ügy érezzük, Byron nyoma job-
ban megfelelt neki, mint a Pet ő fié. Byron anarchiát mímel ő  szellem, 
Arany anarchikus. Amit az vall, Arany a természetében hordja; ami 
annál mutatott póz, Aranynál rejtett valóság. Aranynak nemes valu-
tája volt arra, amire Byronnak papírbankója. Egy sikerült „byroni" 
műben Arany a lelke alját kavarhatta volna fő l, míg Pető fi csak a lelke 
tükrét fodrozgatta. De Byrontól elidegenítette ő t első  műve: Az el-
vesztett alkotmány, melynek hexametereiben a zárt sorokra, robbanó 
rímekre utalt költ ő  nehezen mozgott, úgyhogy külső  sikerét maga egy 
pillanatig sem tekintette igazi írói sikernek. A negyvenes évek hangula-
ta is szembefut az 6 természetével; a világ egy megtisztító forradalom fe-
lé sodródott s Arany nem mert ellentmondani. Pet ő fi gyorsan oszló fel-
hő it kibírta ez a kor, de az Arany felh ő i másképp dörögtek volna. 

Első  művével elégedetlenül, Arany otthagyja Byront es  Pető fihez 
pártol. Ezt annál inkább megtehette, mert Pet ő fi az első  pillanattól el-
bű völte ő t. Arany csodálata Pet ő fi iránt jellemének talán legszebb vo-
nása. „Lelket írsz, nem cifra szókat ... Ez az, amiben te az én bálvá-
nyom vagy . .. azaz voltál, míg még csak imádtalak" — , írja később Pe-
tő finek. Azonban nemcsak ez! Pet ő fiben az volt hatalmas, ami  belő le 
hiányzott: a szerepteremt ő  erő , a hódítás szívbe írt jogcíme, a szabad 
ifjúság. Ez a két ellentét-ember szinte szellemi nászra született s ennek 
az eredménye: Toldi. 

A Toldi remekmű . Buda halála, Toldi szerelme technikában talán 
különbek (bár ezt sem látom), bels ő  igazságra, szimbolikus eröre meg 
sem közelítik. Arany a János vitézre sandított, még a strófaszámot is 
méricskélte, hogy lesz-e kötetben akkora, mint a János vitéz; de ha 
János vitézre nézett is, a maga szerencséjét látta meg. A „kannibálok» 
közt élő  jegyző -zseni s a parasztnak nevelt Toldi közt nyilvánvaló a 
párhuzam. Toldival Arany megy Budára, a gyilkossá lett indulat ve-
zeklésében az 6 roppant ereje keresi — a májat-e vagy Lajos kardját? 
Egyetlen egyszer a Toldiban tudta Arany összeszedni az ő  megkésett 
es gyorsan emészt ő  ifjúságát. A szorongó nagyrahivatottság egy pilla-
natra megtalálja páncélját es  sisaktollát; nehéz lábú, éjfélszem ű  János 
vitéz áll elő ttünk, a teste ormótlan, az útja rövidebb s rövid útján a va-
lóság valóbb. 

Toldit Arany ereje fő iébő l írta. A csehet legyő zni egy kézszorítás 
volt. Nos, Toldi után úgy látszott, hogy minden új viadal a költészettel 
csak egy erő s kézszorítás lesz. Arany egy rövid id ő re elhihette, hogy 
kezdő dik a dalia-élet; Toldi oly tökéletesen sikerül, hogy örök lakásá-
nak tekinthette ezt a világos színezés ű  világot. A költészet vigasztalás 
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az életért; ennek az árnyékvilágnak a fény-árnyéka. A költés zet 
 kannibalizmus közepén is felépíti Toldi Lő rincné házát s megtalal
ja Pesten a dics ő ségosztó Lajost. Száz arany a költészet egy  kalács .-J4 

 ban. 
De a dicső ségnél nagyobb kincset is hozott Aranynak a Toldi :  pe  

töfi barátságát. „Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom." Arany 
 nem túlzott. A Pető fi-Arany barátság nem a világ es nem az irodalom, 

történet részére csinált kirakatbarátság. Aranynak az a rövid pár é^ 
volt a legboldogabb ideje, mely Toldi sikere  es  Pető fi halála közt telt 
el. János vitéz írója volt az egyetlen, aki értett az órjások nyelvén s 
akitő l Arany is felvette a beszédet. 0, az öregebb bátya, kezdett ő l alá. 
vetette magát ennek a tüneménynek, akihez boldogságát f ű zte. Gon. 
dosan kerüli még a versenyzés látszatät is s elt ű ri Pető fi rendreutasitá. 
salt. „Ha többször úgy komiszkodol... hát megint elnyelem, mint 
most" - irja Pet ő finek s e mögött nincsen hátsó gondolat. 

Pető fi barátsága persze irodalmi program is és. Arany, a népies 
triumvirätus tagja, nem mer Pet ő fi nélkül még csak egy ajánlást is  
megszerkeszteni, ha mindjárt Wesselényi is az, akinek ajánlani akar.  
Arany ragaszkodik Pet ő fihez s érte még a programjához is. „Szeretem  
a nemzeti költészetet a népiesség köntösében még most, kés ő bb majd  
pusztán", írja Szilágyi Istvánnak, mintegy önmaga el ő tt menteget ő z-
ve. Halad a Pet ő fi elvén s tartja a magáét is, amely az „individualizá-
lódásé". Murányvár ostromában, melyet Pet ő fi elragadtatva olvas, az  
a „még most"  es  az a „kés ő bb majd" nem egyszer összefelesel.  

Toldi sikere es  Pető fi barátsága csak ideig-óráig némíthatja el az  
erőket, melyek sem a Toldiban, sem ebben a barátságban nem vettek  
részt. Arany ismerte Pet ő fit, de Pető fi, aki olyan jól eltalálta a hangot  
vele szemben, ismerte-e ő t? „Toldi estéjét, ha a lelked kinyögöd is belé,  
elkészítsd október 10-ig", írja Pet ő fi. Ez a hang jólesik, de felelni rá  
csak a Pető fi nyelvén lehet. Kedves fa-Jankóm, írja Pet ő fi s neki is ki  
kell találnia valami hasonló bolondot. Ha Shakespeare-t fordítod,  
meg kell tanulnod Shakespeare nyelvét, ha Pet ő fi a barátod, az övét.  
Azonban a maga bajairól a maga nyelvén kivel beszéljen? S költésze-
tében a maga nyelvén beszél-e? Már amikor Murányvár ostromát írja,  
elfogja öt a csüggedés, kételkedik tehetségében, Pet ő finek kell a szó  
szoros értelmében felrugdosni. De meggyógyítja-e a baráti rugdosás  
ezt a szörnyű  kételyt?  

Arany szereti Pet ő fit, de mellette is magányos marad. Van valami  
jelképes abban, hogy az ifjú Toldi mögött oly hamar föllép az öreg  
Toldi, a rettenetes er ő  most már rozsdás páncélban, pajkos énekekt ő l  
bő szítetten. Az ifjúság mögött a világfájdalmas, meghasonlott mo-
gorvaság. Arany mélabúja betör a Pet ő fi világába, a sötét, kveruláns  

erő k ott dohognak a világos színek alatt. Toldi estéje es  nem az Ő szi-
kék Arany „öregkori" lírája. öregkor es  ifjúság nála egymás sarkát  
taposták, legszebb kifejezésük nem véletlen, hogy egymás mellé ke-
rült.  

A forradalom megbukik s az összeomlás megnyitja e kveruláns er ő k  
számára a zsilipeket. Vörösmarty bele ő rült a veszteségbe, Arany egy  
idegen légkörbő l saját televényébe került. A negyvenes évek tündér-
tavasza az volt neki, ami mai, mogorva magyaroknak a párizsi utazás.  
Most itthon van. A jobbágy írót a sors visszaverte ő sei fájdalma mellé,  
Pető fi, aki mint egy ifjú isten emelte ő t a maga kristály egébe, elvesze tt  
s az idő  azzal a szereppel kínálja Aranyt, amelyre teremtetett. Itt az  
örök éjszaka, a teljes vakság, de ennek a rövidlátó órjásnak (milyen  
jellemző  testi fogyatkozás Arany tehetségéhez) a teljes vakság: a teljes  
látás. A reménytelenség sötétjébe vetíti ki legigazabb vízióit. Arany-
nak a forradalmat követő  négy-öt év a legtermékenyebb korszaka.  
Pető fi meghalt  es  Byron feltámadt. De micsoda Byron ez! Hol találom  
meg Byronban a Bolond Istók els ő  énekét? Az évtizedek múlva hoz-
zátoldott második ének nem akadályozhat meg, hogy az elvesze tt  
fattyúgyerek útját magunk ne folytassuk a megtört Arany helyett. Hol  
van az életfájdalomnak még egy költeménye, amely ilyen nyitányt ka-
pott? A nemes olasz stanzát szétnyomja a vakul támolygó hév; az el-
kallódó gyerek, aki a halál mellett kéretlen születik s akit keresztel ő rő l  
jövet az árokban felejtenek. Már az els ő  énekben nagyobb tömegek,  
mélyebb sors hő se, mint a csehen gy ő zedelmeskedő  Toldi. Arany leg-
teljesebb természete szakad fel ebben az egy énekben, még a kínrímek  
is valódi kín hördülései.  

Bolond Istókot Arany nem folytatta. Mintha az órjás megijedt vol-
na egész teste mozdulásától; úgy érezte, hogy neki csak az ujjait sza-
bad mozgatnia, a nyakát emelgetni; ha kiegyenesedik, beszakítja az  
eget, ha lép, eltapossa az emberek vetését. Bolond Istók, a máig is le g

-hiányzóbb magyar költemény, töredék maradt, de e féllírai mű  
csonkja mellett gyors hajtásokban burjánzik ki ugy anaz a szenvedély:  
az ötvenes évek versei, Arany legszebb lírája: Dante, a Visszatekintés,  
Az elhagyott lak; az elbeszélések közt Jöka ördöge es Katalin, a sorok  
közt írásnak ez a remeke, melyben a képek indulatok s az igazi történet  
a történet mögött villódzik futó felhök hézagaiban. Arany most van a  
legközelebb önmagához s most írja meg azt a m űvet, melyet a leg-
többször hánytak a szemére: A nagyidai cigányokat.  

A nagyidai cigányok nem mozgósítja talán Arany egész er ő készle-
tét, a népies hang szű rő t állit az iszapos ár elé (melyben épp az iszap  
hozza az aranyat), de nagyobb eposzai közt, Toldi mellett, mégis ez a  
legteljesebb. A mű  szimbolikus sugárzása, mint a Toldié, tökéletes, a  
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magyar léleknek egy ,  mélyebb rétege mond ítt kritikát a felülete set
, fölött, a tehetetlen er ő  kacag a satnya akaratra, a magyar öngúny 

teménye ez, Don Kihóte kicsiben. „Oly küzdelemre, mely világcsod a  °l ' 
Kétségbeesett kacaj l ő n Nagy-Ida" Írja évek múlva. Azonban ez a 

 sor már a jövendő  tankönyvek számára mentegeti Arany lei kit 
Y g gázi bb költeményét. Nem a kétségbeesés tévedése volt az a kacaj, hanem Jo- gos es  ő rök kacaj, mellyel a magyarság felel történelmére. 

Bolond Istók elakad, Nagy-Idát szentségtörésnek tekintik. mi nt  minden mű vész, aki inkább áldozata, mint ura a tehetségének, Arany 
is rendkívül érzékeny a vélemények iránt. Ha érzi is, hogy igazságf a, 
Ian, az idegen vélemény mint világító sugár esik az 6 bels ő  félhorná, 
lyába, a látott képt ő l nem bír szabadulni, ki van szolgáltatva a ro ssz 

 véleményeknek, éppúgy mint a jóknak. Mint Pető fi barátja, csodált új 
csillag, felhördül egy zuglap csipkel ő désére. Hogy érinthette öt a 

 A nagyidai cigányok ellen sű rű södő  vád? Húsz év alatt sem heverte 
„Nos, a cigányok ... Au! Isten csapása! / Hogy velök annyi mindig a 
bajom! / Nem volt talán elég a forró kása, / Mid ő n keresztül buktame 
fajon? / Mid ő n megrontott Ida nagy romlása? ... / Bár ehhez is fér meg 
egy-két vajon,  I  Elolvasták-e vagy föl sem szelék? I  Korcs volt, üres 
volt, aljas volt: elég!" Mennyi keser ű ség ebben a félpalínodiában s 
mily jellemző  az utolsó két sor. Igazságtalanok voltak, de oldalából 
kiáll a kétely betört nyila. 

Arany legtermékenyebb korszakában a szemünk el ő tt szorul ki az 
összes mű fajokból; lassan csak a m ű ballada marad, ez a hamis mű faj, 
melyben az 6 szenvedélye, szaggatottsága, növ ő  félhomálya egy id ő re 
mégis otthont talál. Arany egyre kevésbé tud  es  mer érzéseir ő l, véle-
ményeirő l beszélni, de hangulatai számára itt a menedékm ű faj. Arany 
balladája: állapot-líra. Amilyen távoli a tárgy, olyan mély, ő szinte az 
állapot. Agnes asszony, V. László, Bor vitéz nem a tárgyukért nagy-
szerű ek, hanem a hangulatukért s ha elhagyod a történetet, még min-
dig  megmarad a léleknek az a gyötr ő dő  homálya, melynek, mint az 
Elhagyott lak-ban látjuk, egy lakatlan ház leírása is elég, hogy a balla-
da hangulatát árassza. 

Csakhogy a ballada tárgyi változatossága ellenére is gyorsan kime-
rülő  mű faj. Arany egy-kettő re feltör a mű faj csúcsira, ahonnan nincs 
föllebb út, viszont lefelé sem ízlik menni az elbeszélés szélesebb, élet-
revalóbb fajába, amilyen például a Jóka ördöge volt. A  nagy mű fajo-
kat elzárta maga el ő l, a kicsinyeket pedig kimerítette. S háta mögött az 
az érzés, mintha meg semmit sem csinált volna. Beteg, de els ő sorban 
tehetségének betege. Valami bels ő  toporzékolás gyötri ezt az embert. 
A félmegoldások kínja, az elmulasztott fájdalma. Ahogy a Visszate-
kintésbenírta: „Vágytam a függetlenségre, /Mégis hordám láncomat: 

Ne hogy a küzdés elvégre / Súlyosbítsa sorsomat: / Mint a vadnak, 
I elY hálóit / El ugyan nem tépheti, / De magát, míg hánykolódik, / 

bban 

 
behömpölygeti."  

J°jisebb költeményeir ő l Erdélyi János nagyon alapos kritikát ír, mely 
SZellerrltörténeti helye fel ő l igazán megnyugtathatta volna. Arany el- 
ismeri, hogy a kritika jóhiszemű  es találó. De belecsúszott néhány tu- 
dós.kicsinyesség, mesterségbeli tévedés, melyen Arany, a költ ő fejede-
lem mosolyoghat. De Arany nem mosolyog. Mennyire félreértettem! 
kiáltja, mintha csak ezeket a félreértéseket látná. Hagyjanak nekem b e-
ken,  tör ki levele végén, mint aki elrejt ő zni vagy meghalni akar. 

Mi ez? Tenger, melynek a színe csendes, de a mélye hullámzik, s rej-
tett mozgalmai egy-egy felkiáltásban örvénylenek fel. A kifakadás 
nem  jogos, de hogy mennyire ő szinte, bizonyítja Arany elhallgatása, 
jelybol Arany, a költ ő , mint Arany, a literátor támad fel. 

*** 

Arany János nagyk ő rösi tanár nincs híjával a barátoknak. Kated-
ráját Szász Károly engedte át neki, aki csak hogy Arany János kollé-
gája lehessen, a magyart a matematikával cserélte fel. Gyulai Pál, a 
temperamentumos fiatal kritikus is fel-felkeresi ő t (neki vitéz csatáro-
zásaiban Arany a zászlója), úgyhogy a példa-poéta csakhamar pa-
naszkodik is: Pali az egész ország költ ő it rámszabaditja. Aranyhoz 
szegő dik Csengery Antal is, aki nemsokára az ő sszes akadémiai es 

 Kisfaludy-társaságbeli állások fő  helyszerzője lesz. Csupa lelkes barát, 
akiket a csodálat terel Arany köré. A magányos, ellenségeket szima-
toló Arany bizonyára hálás is irántuk, de minden bizonnyal tehetetlen 
velük szemben. 

Idáig két barátja volt. Az egyik Szilágyi István, az atyai jóakaró, aki 
rávezette ő t az írásra, nagy üggyel-bajjal, vásári árusokkal Sophoklest 
es  Platót szállított neki s elolvasta az 6 padláson szétázott forditásait. 
A másik barát: Pet ő fi. Barát, ideál, ösztönz ő , akinek az örökébe csak a 
századok különös kegyelméb ő l léphetett volna valaki. Az új barátok 

O  nem Szilágyiak es  nem Pető fiek. k tisztel ő k. Az ő  számukra Arany 
ereklye; ereklye, amely pappá avatja gondozóit. Arany magányos 
marad köztük, de azt nem akadályozhatja meg, hogy egy  külön  kis 
vallás középpontjába ne állítsák öt, melynek a tételeit épp e vallás is-
tenének sehogy sem illene szétszaggatni. Épp amikor költ ő i elégedet-
lensége torkára forrasztja a szót, egy költ ő i iskola feje lesz; a nemzet 
klasszikusa, akit sokan mar Vörösmarty, s ő t Pető fi fölé helyeznek. 
Befele pedig egy önnön hüvelyét ő l is idegen lélek, akinek egyre fogy a 
reménye, hogy magányosságából még kitörhessen. Romok, romok - 
panaszkodik Toldy Ferencnek s miután saját szerepéhez nincs többé 
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primer művet. Miben hisz a költ ő ? A hinni ige a legfontosabb esetek-
ben  nem kíván tárgyat. Minden közelebbi meghatározás megcsonkítja  
a  hitet. Hisz önmagában es  a kifejezésben. Hiszi, hogy m ű vében meg-
fejti magát s örök jelképet talál egy állapot számára, amely ő t mű re  
ingerelte. Hit nélkül éppúgy nincs els ő rangú alkotás, mint ahogy igaz  
Szerelem sincs.  

Azonban van ars  es  van a szerelem sokágú m ű vészete. Aki nem hisz  
a kedvesében, még hihet a kisujjában vagy a nyaka hajlatában.  
A hiteszegett költö meg hihet a nyelvben, a ritka szavakban, a neme-
sebb versformákban, a készültségben s ha olyan óriás, mint Arany, a  
részleteknek ez a szerelme éppolyan megdöbbent ő  méreteket ölthet,  
mint egy-egy kétségbeesett, hite el ő l menekül ő  szerelmes kicsinyes  
kultusza a kedves teste  körül. 

Arany nem literátornak született, nem a Buda halála es  nem a Toldi  
szerelme írójának. E m ű vek elő tt én, részletszépségük, hatalmas ma-
gyar es  muzeális értékük el ő tt sosem szabadulhatok a felbomlás be-
nyomásától. Arany egyre jobban magába roskad s egyre idegenebb  
lesz tulajdon mű veiben is, melyekhez már csak a munka, a részlet-
munka vigaszáért fordul, fel-felvéve ő ket, „mint öregasszony a letett  
kötést".  

***  

Mennyire vág, hogy, épp ennek a költönek köszönhetjük Aristo- 
phanes-fordításunkat. Oregkorának ez a fordítás es  nem Toldi szerel- „ 	.. 	.. me a fő mű ve; gyengülö szemmel, emberek közül kikopva végzi, nyil- 
ván csak a munka öröméért. Öröméért-e vagy fájdalmáért?  

Hajdan János király, Hamlet, a Szentivánéji álom s most a tizenegy  
Aristophanes-darab: Aranyt szinte könnyebb volna a m ű fordításaival  
jellemezni, mint a mű veivel. Hamlet, Zuboly, Peisthetairos Aranyhoz  
illő bb hő sök, mint Attila, Bence vagy akár Toldi.  

Az elmúlt nyáron szinte sorról sorra vetettem egybe Arany Aris-
tophanes-fordítását az eredetivel. Nem állítom, hogy a fordítás any-
nyira mintaszerű , mint mondani szokás. Több annál, izgató! Az em-
ber egész különös viszonyt gyanít meg író es  fordító közt, ellenállha-
tatlan vonzalmat, mely önmaga el ő tt is restelli magát. Csodálat ez a  
természeti tünemény iránt, ugyanaz, ami Pet ő fihez is vonzotta, de  
azontúl egy vonzó, szinte édes szédülés Aristophanes költ ő i féktelen-
sége fölött. Visszahúzódik ett ő l a démoni embert ő i es  elsodródik vele.  
Egy-egy ilyen elsodródásban, egy-egy groteszk karénekben mintha azt  
az Aranyt hallanám, akit sohasem sikerült még hallanom.  

Arany lelke nehéz, Aristophanesé, mint a borszesz-láng. De van  
valami közös korláttalanság, embermegvetés, költ ő i bujaság bennük.  

ereje s reménye, kezd beletör ő dni a rászabott szerepbe, melybe  
mégis csak hajt valami hasznot. 	 falán 

Ebben az állapotban formálódik át költ ő bő l literátorrá. Az iro 
 lom, mely eddig alkotásra ingerelte, problémákat vet elé. Mint a  k.a' 

tő -mesterségben els ő  tekintély, nyilatkozik a mesterség kérdés ei,`,:',* 
A A  problémák, melyek eddig a készül ő  verssorok közt forrtak,  pro  1, 
mák lesznek önmagukban s az írodalom elmélete pillanatok ra  1^' 
némítja költ ő i elégedetlenségét. Magában a költ ő ben csalódott s  e1` 
komolyan kezdi venni céhmesteri hatáskörét. Annyira  komo^OSt  

. .. .. . ,, y lYalj 
hogy amikor  Nagykoroson is  szorongatni kezdi ot a „kannibalizm us'''  
maga jelentkezik Csengerynél, hogy folyóiratot ,szeretne alapítani ' 
Hiába inti Tompa, felköltözik Pestre, hogy élete végéig hatalmas fi sz,  
telő inek a foglya legyen.  

Arany János, mint minden magával mélységesen elfoglalt  ember,  
tájékozatlan volt. Az embereket jól meg tudta nézni, ha akarta, de a  
maga helyét nem ismerte köztük. Felköltözése éppolyan vak kirucca.  
nás volt, mint színészkora; az a bohém élet, ez az Akadémia felé. On.  
nan meg tudott szökni, innen soha többet. Csalódása különben gyors  
volt  es  teljes. Mint szerkeszt ő t magára hagyták, a korrektúráig min.  
dent ő  csinál s tisztel ő itő l alázatos tisztelettel kunyerálja a cikkeket.  
Conspiratio, conspiratio —, panaszkodik s közben összetöri magát a  
szerkesztésben. Könyvekr ő l ír, amelyek azt sem érdemelték meg talán,  
hogy elolvassa ő ket s apró pörökben rettegve oszt igazságot, nehogy  
bíróból — vádlott legyen. Szász Károly es  Gyulai összekapnak s 6 

 Gyulai szerint a jellemtelenség vádját vonja magára, ha nem mondja 
 ki ítéletét. Arany egyik prózai dolgozata elején nagyon csöndesen, na-

gyon finoman tér ki a lelkes tanítvány „válassz" kiáltása el ő tt; hogy  
mit érezhetett magában, elgondolhatjuk. A szerkesztés egyetlen hasz-
na: prózai írásai. Mint kritikus bizonyára nem viszi el ő bbre az iroda-
lom ügyét, arra jók azonban ezek az írások, hogy hatalmas költ ő i kul-
túráját bemutassák s a népiesség elveinek illetékes korrekcióját adják.  
Ez a korrekció persze utólagos, ö maga már nem törhetett ki népsze-
rű sítő i fogalmazásából, aminthogy személye is hermetikusan elzáró-
dott a művelt magyarság tömegei el ő l. Elfoglalta helyét Arany, a har-
monikus alkotó, a tökéletes mesterember, a magyar Deák, a kiegyezés  
költője, akivel a baráti terror a Ferenc József-rendet is elfogadtatja s  
Arany, a legkevésbé harmonikus alkotó, a tehetség árapályának ki-
szolgáltatott, legdúltabb es  belül soha ki nem egyez ő  költő , aki inkább  
Széchenyi, mint  Deák, lassan-lassan alkalmazkodni kezd a róla alko-
tott képhez sírásaiban egy bölcs öregúr álarcát kezdi maga elé tartani.  

Az alkotásban az els ő , leglényegesebb a hit. A dilettánsban is bu-
zoghat megrendítő  hit, de hit nélkül a legnagyobb költ ő  sem alkothat  
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K t orjás, akik a bölcsességnek azon az álarcán át néznek egye- 
mébe, melyet Bolond Istók költ ője elé tart a félalkalmazkodás SZe, 

Sokan csodálkoznak az Ő szikék két hangján. Hogy döbb en fel  
megtört, szomorkásan bölcs versek közül egy-egy olyan ma, mi e 
Tetemrehívás vagy a Hídavatás. De épp az Oszikék, melynek javát a 
gondjaitól megkönnyebbed ő  Arany egy-két hónap alatt Irha, jgaz°j,a 
a mi Arany-képünket. Az o hatalmas termékenysége nem apadt el 
csak kiömlése dugult el. Most, hogy magának, szórakozásból ír egy 
kapcsos könyvbe, melyet soha senkinek sem szándékozik megmutat• 
ni, megint tud írni, de magának is csak kétféleképpen. Eltagadva ma, 
gát személyes lírájában s leleplezve állapot-lírájában: a balladában, 
Ugyanaz a kettő sség, melyre az Aristophanes-fordítás is figyelmeztet, 
Kettő sség, amelyet talán nem is ő  maga, hanem kicsiny hazája mért a 
nagy géniuszra, büntetésül, hogy nagynak született. 

1932 

A NYUGAT ELŐ DEI 

A magyar irodalom legnagyobb fája, Pet ő fi, egy virágcserépb ő l 
nő tt ki. Elő tte századokon át, de azóta sincs a magyar id ő nek olyan 
talaja, melyben ilyenféle lélek megkapaszkodhatott volna. A negy-
vennyolc elő tti tíz-tizenöt év történetünkben a Pet ő fi tere. Ez a tisz-
ta, világos szellem csak ebben a tisztuló, világosodó korban találha-
tott már fellépése pillanatában híveket, ez a felvetett f ő  csak itt nem 
verő dött a mestergerendába; Pet ő fi minden más kornak naiv lett 
volna. Naiv, azaz kibontása pillanatában tépett zászló, bolondház-
töltelék. Vannak írók, akik koruk ellenére élnek, Pet ő fi azonban ér-
deme és erénye szű kebb korának. A magyar irodalomban idegen. 
Nem azért, mert délszláv, hanem mert a magyar történelem egy va-
lószínű tlen, boldog percében született. Idegen, mint ébrenlétben az 
álom. 

S mégis ő  az az álom, melyt ő l az ébrenlét nem tud szabadulni. Ha 
kövek közt egy virágcserépnyi humuszból n ő tt ki, ágai elő re-hátra be-
árnyékolják az egész magyar irodalmat. Ami Pet ő fi elő tt volt, abba 
Pető fit képzeljük, ami utána jött, abban Pet ő fit keressük. Hetven-
nyolcvan évre vet ő dik elő re-hátra az ő  képe. Csokonait éppúgy meg-
hamisítja, mint Adyt s nemcsak a történelem szemléletében befolyá-
solja a körülötte elhelyezked ő  írő kat; a halálát követ ő  ötven-hatvan 
évben írók százai alkalmazkodnak akarva, akaratlanul hozzá. Hogy 
mennyire nemcsak környezet és viszonyok virága az író, bizonyítja ez 
a hatalmas szellemi varázslat, melytöl egy megvältozott kor akkor sem 
tud szabadulni, amikor Pet ő fi életének a feltételei úgyszólván egyt ő l 
egyig kivesztek belő le. Pető fi különféle álruhában s olyanban is, me-
lyet mint égő  rongyot tépett volna le magáról: félszázadon át er ő sebb, 
mint azok az írók, akikben a kor valódi igénye szólal meg. A jelen 
bosszúját az írón ismerjük; az utókor bosszúja, hogy aki életében az 
igazság volt, halála után annak a szellemi kincsein szervezik meg a ha-
zugságot. 

A Pető fi-féle népiesség a hatvanas éveken túl hazugság. Hazugság, 
mert nincs az id ő ben gyökere; puszta irodalom, mely elnyomja az élet 
igényeibő l sarjadó irodalmat. Hazugság, melynek egyelöre igen fé-
nyes, igaz gyökerű  emberek a képvisel ő i, 

*** 
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csösebb íróival foglalkozik, az a benyomása, hogy egy meszesgöd ő r-
bő l hű z ki kiálló kezek nyomán behányt halottakat. Egyet-egyet kihúz 
s nem tudja, hányan vannak, akiknek a keze sem áll ki az ég ő  mész 
alól. 

A forradalom el ő tti irodalom a forradalom utániba két nagy tié, ,  
vel ömlik át, az egyik Arany, a másik Jókai. A Pet ő fi-utánzók vad, vizeit lecsapolják, de ez a két folyó Tigris  es  Eufrátese lesz a kieg ye, 
zés körüli id ő knek. Arany Jánost, a magányos óriást, akinél el, 
hagyottabb ember nincs ebben az elidegenül ő  világban, foglyul ejti 
néhány akadémikus hajlamú fiatalember csodálata, dogmává e gy, 
szeresítik öt, mely mar az iskolában is tanítható. Pet ő fi fullánkját 

 kiszedik Arannyal s Arany nyugtalanító meghasonlottságát ellep, 
lezik harmonikus m ű vészi elveivel es saját középszeruségukk el . 

 Akadémiától az Egyetemig ő k uralkodnak s a század végére áll a 
 mositják Petöfit:, évekbe,  népiesség, mely mint egy más szellemi táj déli- 

bábja tükrözött át ezekbe az vekbe, az összes irodalmi hivatal no, 
kok kötelez ő  államvallása lett. 

Szemben áll ezzel a másik párt, az életrevalóbb, az élettel gyor-
sabban alakuló es  romló, melynek a népszerű ség az igazolója, az  új, 
ság a kenyere  es  a parlament a parnasszusa. Jókai öregkori gyen géi 
s Mikszáthnak tömör, már-már h ő sies cinizmusa jelzik itt, hogy 
amalgámozódott a 40-es évek aranya a környez ő  élettel a legjob-
bakban. Hogy milyenek voltak a gyengébbek, felvilágosítanak utó-
daik, a nyolcadrét Mikszáthok, akikb ő l ma is van néhány kiadá-
sunk. 

E két tábor közt, mely a Kísfaludy  es  Pető fi Társaságból nézett a 
század végén egymässal farkasszemet, a kiegyezés után megindult 
az új demokrácia íróhada, mely alkalmazkodik az uralkodó irodal-
mi viszonyokhoz, de azért a hagyományt sem veszi tragikusan. 
A reklám indítja ő ket útnak, a politika támogatja es  saját ügyessé-
gük csinálja a karriert, a Rákosi Jen ő , Dóczy Lajos-féle írók ezek. 
Ok hígítják fel a népiesség esztétikai elveit az új olvasó tömegek szá-
mára es  ők olvasztják belé a korszer ű  irodalmi mondanivalót. Ha 
amazok a kor anakronizmusai, ő k elsekélyesít ő i. A szalon-íróktól a 
szocia lizmus úttörő iig nyúlik szivárványuk, de közös bennük, hogy 
problémafelvetésük sekély, eszközeik. gyarlók s gyakorlati érzékük 
nagyobb az íróinál. 

E három dandár es  a sok összekötő  osztag: a millenniumi Magyar-
ország irodalmi hadserege. ő k kötik be az ország szemét az irodalom 
selyemkend őjével, ő k hitetik el a m ű velt emberrel, hogy nem a maga 
korában él, vagy ha ott is él, nem illik olyannak látnia a korát, ami-
lyen. Mintha csak az lenne írók gondja, hogy az ország a változások 
természetét fel ne ismerje. 

Az a néhány író, aki korával szembe mert nézni, ez alatt az ötven év 
alatt visszhangtalan maradt. Meg ő rültek, elhullottak, öngyilkosok 
lettek, elkallódtak. Annak, aki e kor legjobb vagy legalábbis legerköl- 

1850 es  1880 közt a magyarság nem harminc évet, hanem három 
Századot öregedett. Öregedett — bonyolultabb lett es  gonoszabb. 
Megvalósította Széchenyi reformjait  es  kiirtotta magából Széchenyi 
szellemét. A költő , aki mint gyermek állt be a forradalomba, mint férfi 
a vasútépítési panamák, az új hivatali-nemesség garázda világában 
találta magát. János vitéz es  Toldi szinte még új könyvek voltak szá-
mára s sorsát már a Tisza Kálmán Magyarországa formálta. Hagyo-
mány es  valóság egyre jobban elidegenedett s a költ ő ben, aki nem 
tudta beérni félhazug egyezkedéssel, óriási er ővel kellett lobognia az 
életnek, borzalmasan kellett szorongania a valóságnak, hogy h ű  mer-
jen maradni a fényes örökséggel szemben is. Nem az a csodálatos, 
hogy annyian süllyedtek epigon-sorba, hanem, hogy akadt valaki, aki 
a hagyomány ellenében a valóságot merte választani. 

Az irodalomtörténet csak az eredményt nézi; az érdemet éppúgy 
megbecsüli, mint a szerencsét, neki mindegy, hogy sétaúton mentél a 
hegyre, vagy a hasadon csúsztál fel. Ez az oka, hogy Vajda János iro-
dalomtörténeti helye nem fejezi ki híven teljesítménye nagyságát. Egy 
új irodalmi folyamat elején annak a folyamatnak talán legtiszteletre-
méltóbb alakja. 0 es  nem Ady az alfa. Ady sokkal inkább az omega. 
A valóság Vajdában robban; az új magyar irodalom benne kezd ő dik. 
Mi tette ő t újítóvá a tehetségén kívül? A tisztasága s egy olthatatlan 
igény, mellyel az életét követelte. Csak hat évvel volt ifjabb Pet ő finél; 
honvédje a szabadságharcnak; de túlságosan szomjazta ahhoz a való-
ságot, hogy holtáig megmaradjon öreg negyvennyolcas ifjúnak. Má-
sok a korral romlottak s meg ő rizték ifjúkoruk nyelvét, Vajda a tiszta-
ságát ő rizte meg s a nyelvét dúlta szét. 

A tisztaság, ha igénytelen, elszigetelt. A tisztaság, ha az élet makacs 
igényével párosul, a világ monomániás figyelésére, ellen ő rzésére 
kényszerít. Vajdát nem lehetett elkábítani. Ő  szerelmet, pénzt, dics ő -
séget követelt s nem azon az áron, melyen Bach  es  Andrássy Magyar-
országa mérte. Vajda tudja, hogy kicsoda s kudarcai tanítják meg a 
változás értelmére. 0 nem a szemeivel, hanem a sebeivel érzékel. Jo-
gaiból kitudott ember; tisztaság es  érték legitimistája, aki a pörleke-
dő k makacsságával tombol a boldogság zárt kapuin. Nyelvét, mely 
Petöfi nyelve volt, a kín olvasztja meg a sebzett magány nyelvévé, mo-
dern költő i nyelvvé. Ami Vajdában új: nem a versmiivész és a m ű faj- 
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teoretikus, hanem egész irodalmunkban talán a legnagyobb és le 
imponálóbb fájdalom. 	 g•  

Vajda, a halállal vigasztalódó Vajda, imádta az életet. „Mi szép a 
föld! Van sok jó itten / Egy epréért a zöld vágásnak / Nagy ist enek  
álöltözetbe / Ismeretlenül le-leszállnak." Az élet neki a legfő bb jó. 
volt: élt; a vágy, amely életté vált: halhatatlan. Csak a lélekbeszak adt 

 vágy, ami bennünk es  magjában maradt, az a veszend ő . „Nem úgy va,` 
az, mint hiszik tartják / A porban a halhatatlanság / Nem vész el in nen 

 semmi semmi  I  Csak ami nem bírt megszületni." Mint Ady, ő  is két , 

ségbeesetten veszíti az id ő t, nem az élt id ő t, hanem a medd ő t. Az idő  a 
jóvátehetetlen, a múltból nem lehet kitörni többé egy órát sem. „H a  
van tudat a túlvilágon / En mindig ezt az órát látom / E hézagot a múlt  
idő ben,  I  Mit ki nem tölt a teremt ő  sem / Mely visszaásít onnan rája  ^ 
Mint a halott leesett álla."  

Nem az elveszett éden a pokol, hanem az el nem veszett s Gina, a  
megtagadott szerelem, ennek az el nem veszett paradicsomnak az  
Évája. Gina az els ő  „nem", melyet az élett ő l kapott s ebben sű rű södik  
minden kés ő bbi „nem". A világ Gina ajkaival tagad s az ő  elutasító  
szépségével lázítja fel. ,Vajda a magyar költészet legheroikusabb sze- 
relmese. Önmagát tép ő  kegyetlenséggel ünnepli a n ő t, aki másokra  
pazarolja magát, holott ő t, az egyetlen érdemest, kellene boldoggá  
tennie. Vak a n ő , de ostobasága ellenére kitagadhat a boldogságból.  
Semmi  es  mégis minden. „A napnak átlopott sugára / Kendő zi, festi  
testetek I Holott az oly sötét akár a / Börtön, mint itt ez a mienk." De  
ha ilyen is, attól az 6 szerelme nem lehet kisebb. A gőg önmegalázása 

 zúg vallomásaiból, melyek talán nem is Ginának, hanem az életnek  
szólnak. A szerelmi gyülölet himnuszai a versei. Gy ű löli Ginát es gyű -
löli még a sírban is, akivel megosztotta a neki járó boldogságot.  
A halálon túl is féltékeny s mint szerelmes a bosszúban reményked ő .  
Vigyáz, hogy sebei be ne hegedhessenek es  friss bosszúszomjjal érje  
meg azt az órát, amikor a megbánás ül törvényt a n ő n s ő  tetemre-
hívásra idézheti fel múltjukért. „Most itt ülünk siralomházi lelkek / És  
nézzük egymást hosszan szótalan / Tekintetünkben hajh! nem az el-
veszett / Az el nem nyert éden fájdalma van."  

Irodalmunkban az Adyén kívül talán ez az egyetlen vérb ő l fakadt s  
mégis jelképessé váló szerelem. H ű sz, majd harminc év parazsáról  
egyre rő tebben kel fel lángja, szinte egy ország, egy világ sötétségére  
válaszul. Gina nemcsak egy n ő , nemcsak a n ő , hanem a kor géniusza;  
a költő t megsemmisítd kegyetlenség, az üdvösség paráznája, akit az uj  
élet, az új Magyarország küldött a szíve ellen.  

Vajda hazafisága, mint szerelme, csupa vád, gy ű lölet es  hű ség. Az  
elnyomatás alatt legalább nem kell röstellnie ragaszkodását s re- 

ténykedhet. „A halott szeme félig nyitva / Hátha meg sem volna hal-
va." De a feltámadás! „Mint a hazatérő  csürhe hogy rohannak / Mos-
lék szagát ha szél orrukba hozza / Egymást elütve, sírva ordítozva, /  
Oogy ki legyen el ő bb a vályúnál." „Az élet adva uzsorára, / A gazdagé  
a  jóból minden / Szegénynek nincsen ifjúsága." Az igazság, mint Ti-
borc korában: „A fő zsivány bitóra köttet / Kontár szegény tolvaj-
hadat." A költő t népétő l a nagyobbak, er ő sebbek eltaszítják. „Álom-
porral hintegetnek / Altatódalt zengedeznek / Hogy ne halljad hango-
mat." S ki frankfurtiakban evett kócot, amellyel puskát tisztítottak,  
hazája úgy ereszti  el:  / „Mint gazdag ház fukar gazdája / Ki a szegény  
utast még egy jó / Pohár borával sem kínálja."  

Egy osztály épp ebben a nemzetben: a nép. Lombja tele van her-
nyóval, de a kertészkés, vagy a jótékony vihar még megtisztíthatja. Ez  
a vihar, ez a felháborodott népb ő l kerekedett vihar: ez Vajda sötét re-
ménye. „Oh,  a vihar, mely összetört, széjjelszórt / Kerülne vissza leg-
alább" írja fiatalon s a Sirámokban szinte Ady hangján: „V ő rő s az  
égalja / Szélvihar lesz holnap / Azok a vén romok / Mind-mind le-
omolnak."  

A forradalom azonban messze van s a magány közel. „Itt, hol ő r-
jöngő  hiúság szörnye / Agyarát egymásra csattogtatja / Itt vagyok én  
igazán e körbe / Egyedül, magamban, elhagyatva." Magányába mint  
gúny hatol a mások dics ő sége. „Szól a zene, harsog / Mint diadalének  / 
El innen, el innen / Ne ő rüljek még meg / Ne halljam azt, ami másnak  / 
Dicső séget hirdet / Nekem halált vagy ami több / Feledékenységet!"  
Egyetlen menedéke a természet: a vaáli erd ő , a fekete víziók, a fél-
felejtés erdeje. A természet tette ő t boldogtalanná azzal, hogy a maga  
képére nyíltnak es igaznak teremtette, de a természet ölén zsibbad el  
fájdalma fél-harmonikus alkotásig. Innen legszebb versei: A Váli er-
dő , A bikoli fák alatt, Nyári éjjel. Emberfájdalommal benépesített  
természet a Vajdáé, nem igazi táj, de nem is szimbólumok k ő penye,  
mint Adyé. Képeiben a felhö az égen ül s a villám a lélekben csattan.  
Páratlan izgatott természet. „Hideg szell ő  száll a fákra / Tövig átbor-
zadnak rája / Mintha hóhér keze volna / Mely szemeiket befogja."  
A habok „oly halkan susognak / Mint a haldoklók ajkai / Kik jobb  
világ titkába látnak / De nem bírják kimondani." A Tarpatak, „mint  
ő rült menyasszony a templomból / Rémes sikoltással fut ki a természet  

1  E nagyszerű  székesegyházajtaján"; a föld pusztulásakor pedig „vi- 
ágtalan napok csoportja / Ores halálfejek dermedten / A s ő tét éjsza-
kában bolygva / Kísértik egymást jéglepelben". Talán sehol sem oly  
megdöbbentő  ez a képzelet, mint Alfréd regényében, ebben a magá-
nyos alkotásban, melyben egy álom leírása valóságos képörvényt bo-
csát ránk. Az ő  képein igazán érezni, hogy önnön múltjának üldözött- 
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je. A kiáltás: „Mit ér, hogy nem látok embert, ha magamat lát ok , 

képzeletének a kiáltása. 
Aki ennyi sebb ő l tanulja a valóságot s akit ilyen magánnyal szig etel 

 körül: akarva, nem akarva filozófussá lesz. Vajda az első  magyar kol
, 

tő , akinek ,a verseib ő l a végokok egész rendszerét lehet kihámo zni 
Nagy filozófiai aggodalma: a halhatatlanság. Más reménykedik a fül- 
világban, o retteg t ő le s míg a reménység másoknál többnyire hazug 
az o rettegésében az ember akaratlanul is osztozik. „Mi itt kétségb e 

 ejtő bb I  Az örök-e vagy a soha." Másutt: „A mulandóság lehang ol 
csak / Az öröklét kétségbeejt." Egyik versében szinte középkori rett e. 
géssel képzeli e1 a lélek virrasztását a koporsóban bomló testben s tü -
zet követel hullájának. „Égessétek meg mint egy átkozottat, es  legye. 
tek mindannyian áldottak." Istent ő l is teljes halált kér: „Ez egyb en 

 légy / Uram kegyelmes / És megbocsátom én Neked / Hogy adtad e 
nem kért keserves / Siralomházi életet." 

Mint vízzel szemben a szikla, vagy szerelmével a valóság, úgy áll 
életösztönével szemben filozófiája. Ó a változásokra utalt ember, ki-
nek üdve az id ő ben van, az örök lényeget látja, melyen lefeccsen ő  taj-
ték az élet es  a változás. „Rész változik: a mind örök." „Egy gy ű rű  a 
végtelenség, kerek a sors, a tér, id ő ." Másutt az idő  is látszat csak, 
„Mint hajóval szemben a part, / Az id ő  változik, de mozdulatlan, / Mi 
megyünk csak, ő  marad." 

Az életbő l kiüldözött s a térben diderg ő  ember hangja a Vajdáé. ó, 
aki korának nagy úttör ője, ebben a magányosságban egyike a leg-
idő tlenebb magyar költ őknek. „Múlt századok holt nemzedékek / 
Szerelme mint egy távirat / Régmúlt, jöv ő  dalomban élnek / S egy-
mással csókot váltanak." Ez a strófa, melyet név nélkül mindenki az 
Adyénak gondolna, ennek az id ő tlenségnek a büszkesége egy percek-
hez tapadt világban. 

Persze Vajda ösztönember. Indulatai foglalják el s ezek az indulatok 
elő tte járnak mesterségének. Nyelven, formán ő  csak annyit változtat, 
amennyit szenvedélyének változtatnia kell s valamivel még annál is 
kevesebbet. A kornak, melyb ő l kitört, lelkén maradnak szalagjai; 
ezen a fekete emberen holtáig a Pet ő fi pántlikái libegnek. Vajdának 
nincs ideje s ereje költészete kereteit szívéhez tágítani, indulataival 
fejleszteni. Az új valóság megtalálta benne hörgö hangját, de Vajda 
nyelvét egy új poétikai rendszerré Ady fejlesztette ki. 

*** 
Vajdának a prózában Tolnai Lajos az útitársa. Mindketten egy 

naivabb, lelkesebb korban gyökereznek, régi id ő k érzékszerve felel 
bennük megváltozott éghajlati viszonyokra. Nem tudnak eltompulni  

és  nem tudnak megalkudni. Két hatalmas természet, kikb ő l üvöltés-
ben  szakad ki a megbotránkozás. Botrányok h ő sei, támadók es  el-
nyomottak mind a ketten. Úgy öregszenek meg, hogy bolondnak szá-
raitanak. Meg az írói fogyatkozásuk is közös. Közös; csak ugyanaz a 
fogyatkozás sokkal súlyosabb a prózaírónál. Mig Vajda vitán felül ál-
ló nagyság, Tolnai gyakran elkedvetlenít. 

Nyelv es  hagyomány összekoccanása nála még felt ű nőbb, mint 
vajdánál. Tolnai Arany János-tanítvány volt Nagyk ő rösön, ifjúkori 
verseit Arany nyelvén írta s regényeiben is szívesen beszéli ezt a nyel-
vet,  ahol lehet. Ha a beszédfordulatok, a szemlélet küls ő  hajlandósá- 
ga, az eszközök ragadhatnák az írót, Tolnai a Jókai  es  Mikszáth sod- 
rát követné s egyike lenne a Baksay-féle papíróknak. Megpróbált sze-
relmesekrő l szeret írni, akik végül összekerülnek, besoroztatott kato-
nákról, akik ha nem is mint János vitézek, de mint hadnagyok vet ő d-
nek vissza a faluba. Azonban Tolnait is, mint Vajdát, óriáskígyóként 
hipnotizálta a kor. Talán éppen mert naiv lélek: a kiegyezés körüli 
idő k odaszívják a figyelmét magukra s ö lélegzetvisszafojtva, majd el-
boruló, ködös tekintettel tapad erre a vízióra. Egy nemzet, egy világ 
rothad meg el ő tte; az eszköz, a lélek szövete meghasonlik a figyelem 
mindennapi tárgyával, a naiv író a felháborodásával. 

Tolnait, úgy látszik, kés ő n érte ez a felháborodás, nem tud össze-
szokni vele. Feln ő tt korában vette el ő  a pubertás szent dühe s a jóság 
igényét es  a romlottság látomását mint író nem tudta többé egy szem-
léletbe hangolni. Pesszimista írónak mondják, de sosem jutott el az 
egyenletes pesszimizmusig. A jó nála az emberi közleked ő  edényében 
nem közlekedik a rosszal, a gonoszság nem a humánum egyensúlybil-
lenése, hanem valóságos földöntúli er ő , melynek megvannak a külön 
megszálltjai, akiknek az a rendeltetésük, hogy ártsanak. Regényeit 
épp ezért a legfontosabb alak: az intrikus szövi. Tapasztalja a rosszat, 
de nem tudja másképp erjedésbe hozni, mintha valakit külön megbíz a 
terjesztésével. Eleinte egy intrikus mozgatja a cselekményt; kés ő bb 
egymásra találnak a gazemberek, a végén pedig az olyanféle regény-
ben, mint a Jubilánsok, egymást falják a kígyók: az öreged ő  Tolnai 
emberábrázolása a gonoszság egyetemes viharában egyenlít ő dik ki. 

A szemlélet két formája közt lebeg. A naivitás maradványai az ő  Id-
fejezésében hitelüket vesztik, a naturalizmus pedig meg nem kemény-
szik meg; sem stilisztikában, sem lélektanban nem elég következetes. 
Annál következetesebb a haragja s az ő  haragja felér egy közepes pszi-
chológiával. Amikor a legnagyobbak elnémultak a változás el ő tt, 
vagy megalkudtak vele, Tolnai óriási igazságszeretettel, majdnem ön-
gyilkos elszánással követi; azt merném mondani, a változás lófarkára 
kötve töreti össze magát. Tessék az Ű j földesurat az ő  Báróné téns- 
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asszonya mellé tenní. Jókai: Jókai; a Bach
-korszaknak s az utá 

vő  évtizednek Mikszáthig azonban Tolnai a regényírója. Az Zadel. 
beiktatása a regénybe talán ügyetlen, de az egyetemes korkép, 
zük, ígaz. A beözönlö csehek, németek, galíciaiak könny ű  gyarm  
sító-erkölcseí, a magyar  urak  árulása, a romantikus pojácává süllyed ő  hű ség bukdácsolása egy nagy történeti képbe folyik, melyet igazol a 
következő  ötven év korszelleme. Az úrhatnámság, a pénzvágy mi nt 

 sötét láz rázza ki a kíábrándult magyarságot.  

	

, 	Az úri mereg,megferto21  

	

a népet is. Az Urak falujából német serfő zde 	mező várost esi, 
nálnak s rátelepítenek egy marék úri idegent, akiket dehogy bojkottál 
a falu; inkább keveredni próbál velük, hasznot húzni, uraskodni, ki. 
vetkőzni, tönkremenni. A hanyatló nemzeti élet és a fellendül ő  kapi. 
talizmus hullámvölgyén, hullámhegyén táncol a lélek; a kor els ő  éré, 
nye: az árulás, a második a spekuláció. S hiába takarodnak ki a cseh 
urak kutyáikkal, kalickáikkal, ítt maradnak és uralkodnak, akiket a 

 rendszer kitenyésztett. A hatvanhetes koronázásra minden megye két 
banderiális követet küld. Tolnai városából a két követ két Bach. 
huszár, most persze gyönyörű  magyar nevű  urak, az egyikük pláne 
báró Hunyadi, aki el ő tt megtagadott hitsorsosai, a vándor galíciai 
zsidók is kiköpnek. Ki ez a báró Hunyadi? „Férfi, ki fogadja a minisz• 
tert, ha j ő , fogadja a történetírókat, ha jönnek; férfi, ki a német tábor• 
nokokkal és a honvédtisztekkel egyenletes barátságot tud fenntartani; 
férfi, kit titkon rágalmaznak, pocskolnak s mint a rongyot mosnak, 
szapulnak, de szemben égig magasztalnak, mert az újabb kulturális 
világrend ezt így parancsolja; férfi, kit fején, testén fekélyek borítanak, 
Id  valami makacs szívbaj miatt éjeken keresztül nem tud aludni, kinek 
mindennap lesik-várják halálát, de akib ő l talán sohasem fog kisza-
kadni az élet, mely az újabbkori praktikus lelkek mintája. Modern 
szellem! Az .  Mindenki tiszteli, senkitő l se fél." Hunyadi fölött saját 
nyomorúságán túl még költő i igazságszolgáltatás sincs. Hogy is le-
hetne egy korban, amelyben a boldogság egyetlen faja, hogy valakit „a 
kormány észrevesz". 

A Garamvölgyi- és Ankerschmidt-családok itt kissé másféle házas-
ságokat kötnek, mint Jókainál. Érthet ő , hogy a kortársak nem szíve-
sen olvasták. Nehézkes, s ű rű vérű  író ez a Tolnai; inkább az oroszok, 
mint a franciák rokona. Ahogy Mikszáth mondja: „Mintha irigyelné 
alakjaitól a boldogságot, folytonos bajokba vezeti ő ket. Kietlen, hít-
vány világ az övé, mély keser ű séggel tölt el a benne található b ű nök és 
aljasságok miatt. Sehol egy oázis, egy nyugvópont, ahol a hánykódó 
lélek pihenést találna." Azonban, aki meg tudja Tolnainak bocsátani, 
hogy nem ismerte el a regény szedativ hivatását s els ő  felháborodásá-
ban olyan aljasságokba keverte h ő seit, melyeket az olvasó gyakorla• 

Iából úgy is ismert, mégis sok oázist fog találni ezekben a sivár regé-
nyekben. Tolnai csomós író, de ennek nem az az oka, hogy nem tud 
írni. „Ült a madár odújában s pipázott a róka vagy farkas egy  törött 

 híd alatt meleg leheletében." Ennyibő l kész a téli tájkép. „Zakatol a kis 
varrógép, a szegény leányok malma, a szegény leányok nyomtató 
nagy gő zmozdonya, a szegény leányok pompás zászlóshajója a Du-
nán, Tiszán, Maroson és minden vizeken." Az ilyen kifakadásokban 
mégis csak nagy szárny suhint s a környez ő  naivitásból milyen kemé-
nyen fejlik Id egy-egy alak. Itt van a nagy darab jóhangú falusi rektor, 
akibő l a felesége papot akar csinálni; föltelepíti Pestre, vén fejjel bif-
láztatja, züllésbe kergeti. Itt van a kemény, hiú Bokorné, aki rápaza-
rolja minden reményét léhább fiára, urat csinál bel ő le, rosszféle me-
nyet szerez, de minden bajáért a tisztességes fiát, a jó menyét átkozza, 
kiknek egyetlen bű nük, hogy nélküle boldogultak. Rázós fuvaron, 
mindenébő l kiforgatva vet ő dik vissza közébük, de még halálos óráján 
is ott van a szíve a másiknál, dehogy marták el, dehogy tették t őnkre, 
csak látogatóba jött, amíg a kedvesebb fia állást szerez. 

Persze igaz marad, hogy Tolnai kveruláns volt. Az indulat megron-
totta mint írót, elemésztette mint embert. Nem járt el ő tte egy másik 
Tolnai, akin okulhatott volna. Az is igaz, amit egyik ifjúkori barátja 
írt, hogy „a talentumok mint fokozatok egymást helyettesítik és meg-
semmisitik". Tolnait a mi szemünkben felemészti egyrészt Móricz 
Zsigmond, másrészt Szabó Dezs ő . Az egyiknek az ábrázolásban ő se, a 
másiknak az indulatban. Éppen mert úttör ő  volt, nagyobbak támad-
tak nála. Amit ő  megcsinált félig, megcsinálták egészen. Hanem ehhez 
a félhez olykor több elszánás kell, mint az egészhez! 

*** 
Vajdában és Tolnaiban emelkedik fel az új irodalom els ő  hulláma. 

Hogy ez a hullám már a század végére elsekélyesedik s csak Ady moz-
galmában szökik fel újra, annak f ő  oka, hogy nincs kritikai hátszél. Az 
olvasott mű  és az élt élet közt mindig marad egy szigetel ő  zóna, a mű  
algebrai jegyeit csak a legritkább olvasó tudja a saját házi számtanával 
kapcsolatba hozni. A kritikus az, aki a m űvet életünkbe szövi  s az írót 
tudatosodó hajlamainak el ő harcosává teszi. Vajda és Tolnai fölött ott 
áll Gyulai, majd Beöthy Zsolt, alattuk a pajtáskodó hírlapkritika. 
A fényes múlt tolmácsai s a sekély jelen ügynökei közt azonban nincs 
senki, aki az igazi jelen ő rülettel küzd ő  géniusza mellé kiállna. Ha va-
lami hiányzott e korból, az egy ellen-Gyulai volt; s mily remeklése a 
balsorsnak: ez az ellen-Gyulai élt; élt és huszonöt  eves  korában meg-
halt. 

Irodalmunkban kevés a csodagyerek; Zilahy Károly az volt. Írt 
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verset és elbeszélést, hogy vitte volna-e valamire, nehéz megmo nd  
Kritikusnak azonban már húszéves korában kész. Kész a tájék k ;41i .l 
saga  s kész a kritikai magatartása. Ez a fiatalember lefordított

o
á °tt'  

rögböl Aischylost, talán els ő ül ismerte fel nálunk az oroszok;gu' 
Puskin, Lermontov jelent ő ségét s az Orlando Furiosót fordítva,  

ben ceruzával halt meg. Sokat olvasott, olvasmányai azonban rieê ' 

 küdték meg az eszét. A tudással szemben az „érzék" jogát hang oz:; 
ta. Ahelyett, hogy tekintélytisztel ő vé vált volna, bámulatos belsö 

1.1 
 

getlenségre tett szert.  
b írta az els ő  Pető fi-életrajzot s benne is van valami Pet ő fi tiszta  el, 

szántságából. Az elmélyedés után kialakult vélemény ő t kötelezi; ki,  
mondja, akármilyen ellenállásba ütközik. Amikor a szellem elneheze.  

dik, a hivatkozás kezdi pótolni a gondolkodást. Zilahyt fojtogatta ez a  
süllyedő  égbolt s az „egyedáruskodásra hajlamos társaságok világa.  

ban a tartalék nélküli eszmecserét" sürgeti; a vélemények értékét s  

nem a véleménymondó árfolyamát nézi. „Az irodalomban minden  

név és egyén csak egy sakkfigura, annyit ér, amilyen messzire ugrik."  

„Itt nincs sem zsidó, sem görög, sem úr, sem rabszolga — írja Szász  

Károllyal folytatott polémiájában — itt az esperesnek és kicsapott  

diáknak egyenlő  jogai vannak."  
Mint Vajda és Tolnai, ő  is kétfelé küzd: a sajtó és a társaságok ellen,  

Szabad sajtót követelünk! — kiált föl 1863 újévén a volt diák, akinek  

Pető fi-életrajzát lefoglalták s akit mint izgatót Pestr ő l és Bécsb ő l el-
távolítottak. „De vajjon a kormány nyomja-e el a sajtót s nem er ő sebb  
a nyomás a sajtóra ,  alulról, mint felülr ő l, hiszen független vélemény 
ebben a sajtóban mar rég az eltúrt vagy el nem t ű rt különösségek köze  
tartozik s az ifjúság lelkesülése, a hazaszeretet álarcává változott, mely  

mögött egy pénzeszsák piszkos szája tátong. Ha valaki irodalmi vál-
lalatát megtámadod, éppoly rossznéven veszi és úgy veszi rossznéven,  
mint a lókupec, ha eladó lova lábán bököt fedezel föl s ha megbírálsz  
valakit, az így kiált föl: pedig én annak az embernek mindig jóakarója  

voltam."  
De nincs jobb véleménye az Aranyt kisajátító körr ő l sem. „Ő k az  

irodalmat az iskolával tévesztik össze, hol mikor a tiszteletes tudós  

professzor úr beszél, a nemes ifjúság hallgatni köteles. Minden juh  

maga érzi a maga gyapját s miután ő k nagyon is tudják, mire képesek,  

okosan cselekszik, midő n szép illedelmesen utána mondogatják, amit  

mástól, kivált Arany Jánostól hallanak." Magát Aranyt a legmagya-
rabb költőnek tartja s még vele is szembesodródik, szemére hányja  

mint szerkesztő nek, hogy nem száll szembe az önreklámozók arcát-
lanságával. Itt van Dobsa I. István cím ű  drámája, melyet a szerz ő  szű k  
baráti köre tesz meg a legjobb magyar drámának, egy új dramaturgiát 

 

csinálnak   edvéért s még Arany lapja is „szó nélkül bocsátja el füle 
legsértő bb wellett a badarságokat, melyeket legtöbbször vita nélkül,  

néhány megjegyzéssel el lehetne igazítani". Az olcsó szemtelenség s az  

óvatos tekintély közt véleményéért harcoló ember „Empedokleshez  

hasonlít, ki vizsgálódása végett az Etnába szállt, ami még nem is volna  

rossz halál, ha a mi Etnánk t ű z helyett nem sárból és szemétb ő l állna".  
Ha Zilahy véleményei egytő l egyig tévesek volnának is, akkor is  

megérdemelné, hogy a szabad kritikáért folytatott harcát megemle-
gessük. Azonban e vélemények, noha még halála után is vitatkoztak  

vele, csakhogy teljesen elrágalmazzák, egyáltalán nem helytelenek.  

A kritikus egyrészt az ízek, másrészt az arányok embere. Szétfejti  

egy-egy mű  tulajdonságát s megállapítja helyét más művek társaságá-
ban. Zilahyban az ízek érzéke biztos, az arányoké még ingadozó. Két  
számottevö kritikai botlása az Ember tragédiájának az aláértékelése  

és Gyulai lepocskondiázása is inkább aránybeli, mint tompaságból  

eredő  tévedés. Az Ember tragédiájának nagy nívóértékét elismeri, de  

nem hiszi, hogy mint drámai költemény érne valamit. Dialogizált tan-
költeménynek tartja, melyben elejét ő l végig a szerző  beszél. Ez ennyire  
nem igaz. Az ember mégsem szabadul attól az ,  aggodalomtól, hogy a 
legtöbb művel szemben az els ő  meg tapogatózó vélemény, noha más-
képp hamis, nem hamisabb, mint az utókoré, mely a presztízs lég-
körében vagy megfül, vagy szentségtör ő  lesz. Meg igazságtalanabb  
Gyulai iránt, amikor egyszerű en schulfuchs-nak nevezi. De ha igaz-
ságtalan az egyén iránt, jól jellemzi a típust, melyet mégis csak Gyulai  

vezet be. „A schulfuchs el ő tt mindenek fölött való, hogy valaki pro-
fesszor legyen, ha lehet, külföldi és hogy jó messzire lakjék, vagy ne  

legyen többé az élő k sorában. Ez a tekintély condítió sine qua nonja,  
ő ket bélyegezte meg Rousseau lángnyelve: Ces philosophes aiment les  

Tartares, pour étre dispensés aimer ses voisins." S ha e hangban ott is  

cseng már a tüd ő vész indulata, ismerjük el, hogy Zilahy kit űnő  vívó.  
Gyulai és Zilahy a Tartuffe-ön kaptak össze, melynek humorát Zilahy  
korhoz kötöttnek találta. Gyulai amellett, hogy olyan tudatlanságot  

iparkodott Zilahyra bizonyítani, melynek az magasan fölötte állott,  

kitű nő nek találta Tartuffe minden részletét. S mi volt az igazság? Az,  

hogy a Pesten el ő adott Tartuffe durva német átdolgozás s a kifogásolt  

hibák az átdolgozó számláját terhelik. Mily elégtétel ez Zilahynak!  

„Gyulai mint elő ítéletek zsoldjába szegődött rabszolga, a durva vo-
násokat sem bírta észrevenni, vagy ha észrevette, Moliére zsäkjában a  
macskát szépecskén elfogadta s képzelt nagy tudományát felcsavarva  

tudatlanságunk vélt szélmalma ellen, hahaha! valóságos Don Qui-
jote-i harcot indított."  

Zilahyt ezért a hangért gyű lölték meg s az ilyenféle botlásokért ma- 
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korképet vetíti fel, mint ezek az írók, csak a vérmérséklete délibábo- 
Sabb mint az övék s a következtetései viszik másfelé. Érdemes felele- 

eniteni ő t, éleslátása sokszor megdöbbent ő , problémái kevés válto- 
n - al ma is élnek. Uj, serkent ő  eszmét akar adni a kiegyezés utáni 
2ass agyarságnak. Szerinte a politikai alkotásoknak van egy fizikai  es  te- m  

határuk, amelyen  túl tarthatatlanok. A birodalmak megsemmi- rúleti   Sú lnek, vagy kettészakadnak, így szakadt ketté a Római Birodalom s  
így legujabban a Habsburg. Hatvanhatban egy régi vállalat meg-
bukott, romjain újak keletkeztek. Ez az új vállalat az Osztrák—Magyar  
Monarchia, melybő l 6 egy magyar súlypontú államszövetséget sze-
retne alakítani. A Függetlenségi Párt magyar Bulgáriájával szemben a  
magyar vezetésű  Duna-konföderáció eszméjét állítja. Ez a szerényebb  
alakban ma is eleven eszme azonban ellentétben áll Asbóth korképé-
vel. A kor géniuszát számára Andrássy Gyula testesíti meg. Kiábrán-
dult embernek festi, aki abrak es  ostor jeligével állt az ország élére s  
rossz politikusnak tartotta volna magát, ha nem az emberek becste-
lenségén át akar uralkodni. A kapitalizmus dagályán dobja fel magát a  
lelkek fölé; 6 es  Tisza Kálmán a nagy állami invesztálások koncátve-
tik oda a vagyonából kicsöppent nemességnek, állásokat csinálnak,  
hogy szolgákat kapjanak; az államjavakat olyanokra bízzák, akik a  
magukét tönkrekezelték. A nevelés az 6 idejükben válik puszta képe-
sítéssé, a tanult m űveletlenek osztálya az ő  számukra redukálja a kép-
zettséget kaputos dölyffé es  úrias modorrá. Nagy eszmék híján a m ű -
vészet is kapkod, ecsettel énekel, zenével fest s kombinálgatással pró-
bálja pótolni az egyéniséget. A kor tipikus írói számára: Csengery  
Antal, a társulatok bennfentese es  Beöthy Zsolt „az elkésett csemete".  
Azonban a hanyatlás meggyő ző  képe ellenére is ragaszkodik a Szé-
chenyi-világ nagy célkit ű zéseihez, hátra es  elő re anakronisztikus em-
ber, eszmei nagyzolásában elmaradt korától, szemléletében meg-
haladta. Látta népe csillagát, egy nép azonban vagy dagályban vagy  
apályban van sorsa csillagával szemben s ő  amikor világosan érezte a  
gyors apályt, akkor fogalmazta meg legtúlzottabban a dagály  hitval-
lását. Kora reménytelen íróitól ő t épp az „eszme" választja el.  

a nagy európai láthatár embere, megvetette ezeket a sorsukban  
bukdácsoló rongyosokat, akik ahelyett, hogy apostolok lennének,  
schopenhaueri hangulatokkal birkóznak. Az újabb irodalomról szóló  
cikkében teljes lélektanát adja a nyolcvanas évek íróinak, de magát  
fölöttük érzi. Olyanformán beszél róluk, mint Szabó Dezs ő  szokott a  
Nyugat „siratóiról".  

A szabadelv ű ekkel szemben konzervatívnak nevezte magát. Ez a  
konzervativizmus az 6 elméletében már kiemelkedik jobb es  bal osto-
ba vagy-vagyából, közelebbi szomszédja a szocializmusnak (korát a  
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rasztalták el, pedig legalább halála után védhették volna szép je 
datával: „Az  agyag széjjelporlik orlik a vés ő  g 	JJ p 	eso alatt, ,a márvány  

Megállapithatták volna, hogy a kritika feladatáról, a tragiku mi  , , 
drámai nyelvrő l  es  igazságról, az írók történelmi szerepér ő l, a zs  Ol' a 
litás feltételeir ő l a ligha volt valakinek oly helyes fogalma koré n1a. 

J mint neki s mint a Kegyencr ő l írt bírálata mutatja,  nagyobb  bán 
analí^; sekre is  le  tudta kötni magát. Kritikai nyelve eleven, formulái éle sek  Dalmady Győ ző rő l irt bírálatát igy kezdi: „Alig van érz ő  es gondol, kodó ember, kinek élettörténetében egy beteljesült álomra es egy sike.  

rult költeményre ne akadnánk, de azért akár költ ő nek, , akár aloln- 
látónak csak azt nevezhetjük, akinél ezek az élettünemények olyan  
rendszerezett minő ségben jelennek meg, hogy egyénisége természeté t  
alkotják."  

Izgága volt? Kellett ennyi izgágaság. „Az egészet szüli a lelkesedé s 
 a részeket a nyugalom", írja s ezt a nyugalmat csak a tüdő vész utolsó  

szakában veszti el. Valijuk meg, volt oka rá. Mint tüd ő vérzéses beteg-
nek, bottal estek neki s meg kellett tanulnia, „hogy akik a nyilvánosság  

országútját meg nem állják, mindig tárva-nyitva lelik a személyes  
bántalom tolvajsikátorát".  

Az irodalomtörténetben persze nincs kímélet s meghalni huszonöt  
évvel, nagyobb tehetségtelenség, mint schulfuchsnak lenni hatvan  
éven át. Az ember mégsem szabadulhat meg a kombinációktól. Zilahy  
műveit néhány barátja adja ki, köztük Dömötör János es  Tolnai La-
jos. Széptani művei közül egynek egy Shakespeare-sor a mottója,  
Cassio sora: „Ha, ez derekabb dal, mint a többiek", s a bírálat Vajda  
János Vészhangok című  kötetérő l szól. Ez a gyermek 1860-ban, alig20  
éves korában Bulwert idézi: „Érezni annyi, mint egyenl ő nek lenni",  
Vajdával azért nem éreznek együtt, mert alatta állnak. „A lelkiisme-
retes vizsgáló azonban nem nézheti, hogy amikor mások, akik a köz-  
életi viszonyok korteskedő  felhasználásával, l ő re fölé kiütött cégér  
gyanánt bódéjukhoz cs ő dítik a vásárt, egy olyan költő , ki a forrada-
lom óta elő állott nemzedékb ő l egyedül vetette magát elszántan ön-
géniusza karjai közé, csak ügy Isten számában haladjon el. Az iroda-
lomtörténet majd rossz szót ejthetne érte." Ez az izgága ifjú, akit hal-
dokló családtagok, gond, üldöztetés es  betegség közt a szellem lángja  
égetett el, az irodalomtörténet szavára gondolt, amikor Vajda elé ke-
rült; tő le ered Vajda legszebb jellemzése: „Olyan, mint a jó t ő rül került  
bor: vagy leüt, vagy felmagasztal."  

Zilahy már hatvannégyben meghalt s a helyére nem állt senki. Az  
egyetlen tanulmányírót, akit ő l Vajda iránya megértést várhatna, As-
bóth Jánost elválasztja t ő le nagy-magyar példaképekkel eltelt s az  
európai láthatárral küszköd ő  szemlélete. Pedig Asbóth ugyanazt a  
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szocializmus korának nevezi), mint a szabadelv ű ségnek; körülbelu
1  az, amit a huszadik század néhány gondolkozója ért konzervatívi 

muson. Sajnos, mint nagyon sok ezek közül az újabb konzervatívé 
közül, az elmélet subája alatt nála is gyanakodva nézzük a  gyakorlat ot  

k 

s attól félünk, hogy amint láthatárban túlhaladta korát, jellemében 
elöfutára azoknak, akik a szellem luxusával, eredeti gondolatokk al 
szolgálnak ki eredetiségre képtelen, de sajnos, befolyásos rétegeket, 

A kritika támogatása így hát elmaradt s Vajda  es  Tolnai nem vá1, 
hattak nemzeti tényez ő kké. Pedig nem szabad azt hinnünk, hogy ha, 
tósban éppolyan elszigeteltek, mint egyéni sorsban. A nyolcvanas évek 
írói csaknem valamennyien velük tartanak titkos rokonságot, me g 

 azok is, akik — mint Beöthy Zsolt -- késő bb a hivatalos irodalomba 
zárkóznak fel. Még a Délibábok h ő se, Arany László verses regénye is 
közelebb áll Alfréd regényéhez, mint Buda halálához. Egyszer-egysze r 

 meg is mozdul ez a lappangó rokonság, hogy mozgalommá szerve. 
ző djön; a Pet ő fi Társaság mint a Kisfaludy ellenlábasa részben ezért 
alakul; anélkül, hogy céljának egy percre is megfelelt volna. Maguk a 
vezérek is elvadulnak, a kiválóbb fiatalok pedig, akikben a korlátok 
elő érzete letargiává vált, alig keresik a kapcsolatot. Reviczky simán 
folyó jambusai a reménytelenség álló egét tükrözik; rajta is túltesz 
Komjáthy, aki az irodalomtól távol, ihlet és önimádat zaklatott han-
gulatába lovalja magát, melyet, akármilyen kegyetlen, találóan csak 
az onániához lehet hasonlitani. 

A többiek, akikbő l a lemondás nagy hű sége is hiányzik, megalkusz-
nak ifjúi elégedetlenségükkel s felszívódnak a millenniumi Magyar-
országba. Így alszik el az új irodalom els ő  hulláma, hogy völgyéböl 
felemelkedjék a második. 

*** 

Az ember két okból lehet forradalmár: vagy mert nem tud bele-
szokni a világba, vagy mert kinő  belő le. Amint láttuk, Vajda  es  Tolnai 
inkább a konzervatív forradalmárok közé tartoznak. A negyvenes 
évek lelkesedése csap át bennük felháborodássá; régi es  új összecsa-
pásából pattan ki az újabb. 

Azokból a fiatal emberekb ő l, akik a negyvenes évekkel már csak 
mint irodalmi hagyománnyal érintkeztek, hiányzik ez a kezdeti sebes-
ség; ő ket fogja a kátyú, korukba ragadnak, koruk gyermekei. Kötele-
ző  köztük a schopenhaueri hangulat, melyr ő l Asbóth irt, de világfáj-
dalmukban mar  nem a mohó életigény torpan meg, ő k eleve lemon-
danak belső  es  külső  élet harmóniájáról s ez a lemondás a pesszímiz-
musuk. Hasadtéletű  ifjúság, mely a kiegyenlít ő dést vagy a külső  vagy  

a belső  élet javára intézi ei, Schopenhauer a millenniumi ódákig der ű l, 
vagy Komjáthy kagylójába zárul. 

E hasadtlelkű  fiatalok közül Péterfy az els ő , aki a két megoldás kö-
zül a harmadikat választja; nem az irodalmi életet es  nem az önmagát 
ünneplő  magányt, hanem a muveltség nagy kárpótlását. A m űveltség 
eszköz es nem cél. Természetes id ő kben azért mű velő dünk, hogy ké-
pességeink kialakuljanak s szerepünknek meg tudjunk felelni. Barbár 
idő kben nincs szerep; a m ű veltség nem tud elhelyezkedni; elsatnyul 
tehát, vagy éppen túlburjánzik es 6 pótolja az életet. Az iró a m űvek 
világába költözik át. Az életb ő l kirekesztett idegen lelkekbe dobja szét 
magát, lelke színeit a bet ű k hajszálcsövein más életekbe folyatja szét s 
mint más életek virágát kapja vissza. Ezer növény talál benne egy kö-
zös gyökeret s ő  ezer növényben hajtja virágait. 

Péterfynek, úgy mondja az életrajz, rossz apja volt és jó anyja. Apja 
rosszasága elidegenítette, az anyai jóság kiölelte az életb ő l. Holtáig 
anyja gyermeke maradt s mid ő n a szeretet gyámsága alól kiszabadul, 
elveszettnek érzi magát. Pályája, a tanári, az iskola sz űk világába 
csukja; sorsa: a balsiker elvágja a közönségt ő l. Élete adataiból az em-
ber csökkent vitalitásra következtet s ha még tudja, hogy ez az író ta-
nulmányokkal kárpótolta magát az életért: esztétát kiált. Az esztéta 
mai tolvajnyelven nemcsak a szemlél ő dés nyomorékját jelenti, de pe-
pecselő  kicsinyességet; az esztétában a befogadó figyelem sekélyesedik 
ei a részletekben. Mily hamis szó, ha Péterfy ellen alkalmazzuk. Pé-
terfy, igaz, hogy az irodalomba menekül, de minden, csak nem szen-
vedő , pepecselő , megcsökkent ember. Épp megfordítva: b ővérű , sok-
árnyalatú, csaknem agresszív egyéniség. Péterfy nem .azért menekült 
fölfelé, mert csökkent volt a vitalitása, hanem mert a körülményekhez 
képest valószín ű tlenül bő  s alakja ritka példa rá, hogy menti meg egy 
nagy, szinte shakespeare-i gazdagság magát a szellemben, míg életét 
teljesen elveszíti. 

Tanulmányainak a háromkötetes kiadása alapján én is soká félre-
ismertem. Hajlandó voltam küls ő  életét, mint esztétizmust vetíteni rá. 
Péterfynek az Irodalmi Ritkaságokban megjelent kritikái, melynek 
kiadásával Vajthó László a Kisfaludy Társaságnak talán szándékos 
mulasztását tette jóvá, egész más fényt vet ezekre a tanulmányokra is. 
Az ifjú Péterfy, az Egyetértés színi referense: a legjobb magyarázat a 
Budapesti Szemle Péterfyjéhez, Gyulai védencéhez. Péterfy belátása 
késöbb mélyült talán; de a szíve itt dobog, apró kritikáiban. Ez az elé-
gedetlen, taplóhumorú fiatalember, aki majd a Nemzeti néz ő terérő l 
villantja felénk gúnyos szemét, majd a Vigadó koncertjén keresi 
Brahms tanáros alakja mellett a burnótszelencét, majd szerkeszt ő ségi 
éjszakákon dohogó megvetése s a megindult gondolkozás öröme k ő zt 
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Látjuk ingadozni: nem esztéta. Shakespeare vígjátékának valani elyi 
 hő se inkább, talán a legridegebb es  legszínesebb: Petrucchio, kib, k 

megvetés es  érdeklő dés közt csapnak ki az ötlet szikrái s proteusi k;l 
pességek mélyén férfias a magány. Nemcsak esztéta, hanem vé rbeji 

 kritikus s e két tulajdonság, mely együtt olyan ritka, irodalmunkba  sem azóta, sem azelő tt nem tartott senkiben ilyen biztos egyensúl yt 
 Péterfy késő bb is gazdag szellem, de a Budapesti Szemle fiziológusai 

kihúztak a gerincéb ő l egy ideget, véréb ő l a mélabú kiszorította a fű . 
szert; írói magatartása elmosódik s megcsappan az elmélyedés javára 
a színeknek az a b ő sége, melyben ezek az els ő  kritikák fürödnek. Itt 
virágjában áll a szellem fiatalsága s e shakespeare-i tavasz annál von. 
zóbb, mert az ágakban, érezzük, a keser ű ség ízei szállnak. Ha valakire 
emlékeztet az ifjú Péterfy, hát a gyermek-Zilahy az, csak érettebb, 
személyisége fölé emelkedett Zilahy, akinek az agresszivitásában nem 
egy ember érzelme, hanem a dolgok önmagukra eszmél ő  ostobasága 
áll bosszút, s tarka tolmácsolásaiban egy sokárnyalatú külvilág tolak• 
szik be szinte az író akarata ellenére az írás sz ű k terébe. Száraz farsang, 
tarka eszesség: ez az ifjú Péterfy. 

Sajnos, az emberek bő re érzékenyebb, mint amilyen finom a  szag. 
Iásuk; a tüskét el ő bb észreveszik, mint az illatot. Péterfy nem volt túl- 
kíméletes; a hatalmasokkal szemben sem volt kíméletes. Az ilyenfajta 
kritikus vagy hódít vagy elakad s három-négy év után Péterfynek is 
valami „komolyabb" után kell néznie. A kor két útja: a Gyulaié és Já 
kaié közül még mindig a Budapesti Szemle volt a komolyabb. 
A magyar regényrő l Irt három tanulmányában (Eötvös, Jökai, Ke-
mény) még ott csillog valami kritikai burleszk-fényéb ő l, de mélyül az 
érdekfödés, határozottabbá válik az esztétikai követelmény es  gyulai• 
sodik a nyelv. Péterfy tartalmasabb lesz, de fel is ad valamit nyíltságá-
ból. Elbeszélő  múltat kezd használni s akadémikus h űvösséggel boro-
gatja forró homlokát. A vékony kéreg alatt azonban tovább sodor a 
régi folyó. Ami első  tanulmányaiban színes találékonyság volt, ittlé-
lektani elmélyülés. Tudom, hogy Kemény-tanulmányát kellene idéz-
nem. Én azonban jellemző bbnek találom a fiatal Bajzáról szólót, eb-
ben van valami macska-egér játék s Péterfy azok közé a ritka írók közé 
tartozik, akinek jól áll a fölény, nagy természete könnyed perceiben 
villan Id.  Komoly gyümölcs érik itt, színes szirmok között; a szirom 
egy újfajta írói természet, a gyümölcs egy új irodalmi igény. Az új iro-
dalmat, joggal, Vajdától számítjuk, de Vajdában csak a modern irb 
meghasonlása teles. gh 	 Péterfyben s ű rű södik meg elő ször az új irodalmi 
közérzet, melyböl a huszadik század legnemesebb igényei pattannak 
ki. Az ő  szirmok avarával termékenyült lelke új, nyugtalanabb es  íze- 
sebb szellemi talaj; á, a szívós önmegfigyel ő  a lélekábrázolás követke- 

Zetesebb ,szigorát keresi; Proteus, nyelv  es  jellemzés nagyobb,  hajlé- 
konysagat követeli. Az az úgy, óhajtott regenyíró, akinek a helyet, sze-
lepet 6 saját igényeib ő l alakitja ki, nemcsak az új regényíró típusa, 
hanem az új ,  íróé, ahogy a huszadik század azt felveti. 

Hogy a színi referens, a néz ő téri Petrucchio, mennyire nem veszett 
el a Budapesti Szemle írójában, megmutatják (s még inkább meg-
mutatták volna, ha a halál szükségesebb nem lesz számára, mint a 
hellenizmus) görög tanulmányai. A görögök elé csak az álljon, akinek 
a temperamentumában van valami teremtés kezdeti. A görög iroda-
lom nagy ingere, hogy ott az új vállalkozással nem fú szembe az iro-
dalmi tapasztalat szele, az ő  művészetüket biztos öszalakítjaitja s 
kurta hagyomány fékezi. Csupa túlzás  es  csupa mérséklet ez az iroda-
lom s attól, aki ír róla egyszerre kíván visszaérz ő  szabadságot s eszté-
tikai kötöttséget. Péterfymíndmind a kettő  megvolt. Ismerj űk a Lelán-
colt Prometheus mai szimbolikáját. Prometheus a leláncolt emberiség, 
a keselyű nek dobott heroizmus. Péterfynek egyik legfényesebb oldala, 
ahol ezt a belemagyarázást visszautasítja s egy görög szemével nézeti a 
bukott istent, aki nem az emberiség, hanem egy konkrét alak, Zeus 
megbilincselt rokona, aki a szánalom okeanidái fölött saját sorsának a 
keménységét zengi s a lehet ő  legnaturalistább panaszt tördeli. S 6, aki 
a Sturm und Drang Prometheusszal szemben ily tartózkodó, mily 
frissességgel idézi elénk a fogalomalkotás tavaszát a Sokrates-kora-
beli filozófiában, mikor az emberiség mint egy váratlan virágzástól, 
megrészegszik az elvonttól, isteneket fedez fel a fogalmakban s míg 
saját képességére jön rá, egy természetfölötti természetbe vél behatol-
ni. Péterfy ő rizkedik a beleérzésekt ő l, de bámulatosan tud visszaérez-
ni. Platóról, Aristophanesírt  irt tanulmányaiban látszik ez leginkább. 
Józanság es  szín, kritika  es  esztétika nála nem rántják el egymást, ó 
újra termi a szépséget s nem csábítja el a szépség retorikája. 

Még mindig nagyon sokkal tartozunk neki. Barbárok vagyunk, 
akik rő ffel mérjük a mű vet, mérete s nem bels ő  hű sége alapján osztá-
lyozzuk az írót. Arról sem tudunk leszokni, hogy a m ű fajokat az írók 
szociális rangjának tekintsük. Nálunk a költ ő  herceg, a regényíró gróf, 
a drámai szerző  báró, a kritikus azonban csak fegyvernök lehet, 
Mintha egyéniség, életb ő ség, formai érzék nem volna t őbb a mű fa-
joknál s a tanulmány nem lehetne „el ő kelőbb" a versnél is. Péterfy 
mint egyéniség es  gondolkodó egyaránt nagy újdonság. Arany es  Ady 
közt ő t tartom a legjelent ő sebb írónak. Egy olyan szellemi folyamat 
forrása ő , melyb ő l azóta a magyar irodalom fő folyama lett s noha 
forrás, utódaival szemben megmaradt egy nagy erénye, nem nyelvé-
ben, hanem szelleme szövetében, tömörebb es  hívebb. 

Az életre mohó férfi felhördül a valóság ellen s a szent összeférhe- 
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tetlenség költője lesz: ez Vajda; a korlátai közt tehetetlen emb er 
 vetésével környezete fölé kerül s kárpótlást keres a mű veltségbegy eg. 

Péterfy. Már itt együtt van a két látszólag ellentétes típus, a N yü  ez 
szivárványának vöröse es  violája, az Ady- es  Babits-féle írók, ki k  hat 
egészítik Id  egymást, mint haragot a megvetés, hadakozást a kal ap gY 
zás. Itt, ahol a két típus nem egymás mellett, hanem egymás után°• 
fel, összetartozásuk meg világosabb, mint a Nyugatban. S hogy  ne  ,e13 

 csak két egyéniség, de egy folyamat két-két foka is ő k, bizonyítja vg, 
da mögött Tolnai, Péterfy mögött Justh es Ambrus. 	 aj 

*** 
Justh Zsigmond es  Ambrus Zoltán a nagy egyéniségbeli különbség 

ellenére Péterfyvel összetartozó írók. Vannak Írók es  vannak esszéi s, 
ták, de elég ritkán történik meg, hogy gazdagon megajándéko zott  
szépírók az esszéista magatartásával álljanak a világ elé. A tanulmá n  Y 
a literátorok m ű faja s csak ritkán választják született írók. Többnyire 
akkor, amikor az adott m ű fajok megszűkülnek s egy túlgazdagod ott 

 szemlélet közvetlen kifejezést keres. A klasszikus példa: Montaigne, 
A mi irodalmunkban a legfeltű nőbb ez a három író, akiken át a tág 
Európa ömlik be a megszű kült Magyarországba. Közülük Péterfy vé-
gig kitart a tanulmánynál; Justh es  Ambrus átlépnek a regénybe, de 
magatartásuk ott is a tanulmányíróé marad. 

Ha választhatnék, hogy az immaginárius életek szibillája melyik 
fiatalon elhunyt magyar író életrajzát üsse fel s folytassa, mintha nem 
halt volna meg, én Justh Zsigmond harminc évvel félbeszakadt pályá-
jának a folytatását kérném. Világos, hogy ez az Európát látott, a tár-
sasági életbő l kibontakozó nagy úr, halála pillanatában félúton van a 
dilettantizmus es  az íróság közt. De Justh Zsigmondnak épp a dilet-
tantizmusa az, ami bizalommal tölt el az íróval szemben. Ez a fiatal-
ember a krími háború  es  a Háborü es  béke közt álló Tolsztojt juttatja 
eszembe, annak voltak ilyen gazdag élettartalékai, annak a dilettan-
tizmusa volt ilyen irodalomfölötti. 

Justh tövirő l hegyire ismerte Párizst, beutazta Európát, járt Afri-
kában, éber szemmel nézte a társaság életét s komoly együttérzéssel 
tanulmányozta a parasztságot. Azok közé a ritka emberek közé tar-
tozott, akik származásukat ki tudták használni. Mint egyén elfino-
mult, mint társadalmi lény felel ő sségtudattal telt el. Különös es  nem 
szerencsétlen keveréke a világfinak es  az apostolnak. Bennünket, akik 
minden mozdulatunkkal korlátainkhoz súrolódunk, sok irányban 
megcsonkít a lemondás. Justh arányosan fejlett ember s az aszkéta 
lángját pótolja benne az érdekl ő dés es  szándék méltósága. Szemlélete  

gazdag, tervei komolyak s e gazdagság es  komolyság közt nála egyet-
len magától értető dő  lépés az írói mesterség. 

Justh nem írástudó. Igen tiszta, egyszer ű  stiliszta, de nem rágódik az 
írás csínja-bínján. Ő  nem író, aki ír, hanem mű veltúr, aki tollat fogott. 
Másképp fekszik neki az írásnak, mint a profik, nem olyan benn-
fentesen, de föntebbr ő l ír. Problémái vannak, ezeket fejti Id s szemlél-
teti. Nyíltabban, m ű faji elő ítéletek nélkül megy neki a tárgyának, 
jobban bízik magában, mint az írásban s tárgyában találja meg m űve 
formáját is. 

Elemző  szellem. Párizs elemei egy kis füzetének a címe s ő  valóban 
elemekre bontja Párizst. Nem ködös, összefolyó víziót kapunk, hanem 
pontos, tapasztalatra tämaszkodó leírásokat, melyek együtt mégis 
Párizs vízióját adják. Látszik, hogy kiisme ri  magát s képeit jól meg-
figyelt részletekb ő l állítja össze. Tárgyszeretetét nem homályosítja el a 
vérmérsék köde, írásaiból hiányzik a retorika. 

Maga hangsúlyozza, hogy tanulmány-regényt ír. Ciklusának jó el-
riasztó címet is ad: A kiválás genezise. Sorra veszi a társadalmi osztá-
lyokat, hogy fölkeresse egy hanyatló korban az embert megment ő , 
felszínen tartó er ő ket. Mindez naiv tudományosan hangzik, de Justh-
ban ez a naivitás talán a legkomolyabb. A regény az esszészer ű  neki-
készülő déstő l kiszélesedik, áttöri a sablont s Justhnak elég anyaga 
van, hogy e szélesebb terepre id ővel nagyobb épületet rakjon. 

A felső bb osztályokról senki sem írt olyan magától értet ő dő  termé-
szetességgel, mint ö. A pénz legendája legjobb lélektani regényeink 
közé tartozik. Egy fiatal arisztokrata n ő  naplója, akit megront a bő -
ség. Tudjuk, hogy akadályok el ő tt toporzékolni szokás; ez a n ő  a le-
hető ségek elő tt kezd toporzékolni. A túlfejlett egyéniség, melynek ön-
magához méltó vállalkozásra nincs tér, boldogsága ellen fordul. 
A jólétben feszengő  öngyilkossági ösztön kitörése a regény s noha író-
ja tétel-regénynek szánta, a részletek olyan finoman futják be a tételt, 
hogy teljesen eltű nik az élő  lomb mögött. 

A nép ábrázolásában már nem ilyen természetes. A komoly tanul-
mányozót megzavarja az a hallgatag respektus, mellyel a nép ű r-
csodálatát viszonozza a lefele-sznob úr. Mint kés őbb Ady, ő  is Párizs 
es  a Puszta közé helyezi magát, de nála a Puszta az, ami Adynál Pärizs. 
A paraszt elő tt, mint csaknem valamennyi magyar írónak, neki is mi-
thologikus ködök homályosítják el a szemét. Az orosházai dohány-
kertész leánya, kiben 6 a féktelen természet öntisztító, kiválasztó ere-
jét akarta bemutatni, jóval hamisabb figura, mint ellenlábasa, az 
egyéniségébe belepusztuló arisztokrata n ő . Még újság, egzotikum neki 
a paraszt, de nem azért egzotikum, hogy az legyen, mint  az  újabb pa-
rasztíróknál. Ez az úr meg akarja fejteni, amit tanulmányoz, igazán 
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ismerní akarja .  a népet. Egyik elbeszél ő -kötete, A puszta könYVe 
való, ságos felfedező  utazás, nemcsak kocsin a pusztán keresztül, 1 ave  

megfigyeléseken át be a puszta lelkébe is. Egy-egy darabján jól 
látni hogy ebben a „tárgyilagos" íróban a tárgy hogyan alakítja a nyelvet , 

 O,  aki bonyolult emberek rajzában tartózkodd, színtelen, itt egy e 
 esetben, például a gombamérgezettek leírásában, Móricz bronzszíj 

használja. Mint társadalomábrázoló, azt a teljességet ígéri, mely re. 
gényírásunkból máig is híányzik. Széles érdekl ő déssel, nagy mű velt, 
séggel tompított moralitása egyforma távol á11 az úri író leereszkedé, 
sétol s a filiszterek csökönyös apostoloskodásától. Sokat foglalkoz ott 

 az Orosháza körüli nazarénusokkal, valami népvallást szimatolt  ben, 
 nük, az elhagyott nép törekvését a felemelkedésre, lehet, hogy Tolsztoj 

hatása alatt,  de lehet, hogy Tolsztojéhoz hasonló állapotnak engedv e, 
Első  írói lépéseit tette, amikor meghalt. Voltaképp meg nem is adta 

rá fejét az írásra. Az irodalomtörténetnek egy lapot üresen kell hagy. 
nia a neve alatt, kérd őjellel a lap közepén s e kérd őjel árnyékával min. 
den következ ő  lapon. 

Ha Justh Zsigmondot mint  sokat ígérő  dilettánst jellemeztük, 
Ambrus épp ellentéte: ő  a hivatásos írástudó. Kazinczy óta nem volt 
író, aki ilyen önfegyelemmel korlátozta volna magát a mesterség. 
tudásra. Az üvegember, ez jut eszembe, ha olvasom: ember, akinek az 
a fő  írói törekvése, hogy stílusa tiszta üveg legyen, minden szennyez ő , 
színező  ólom vagy kobalt sótól szabad. Vannak emberek, akik el ő tt az 
az els ő  benyomásunk, hogy tiszták; nemcsak hogy nem piszkosak, de 
a tisztaság a szenvedélyük. Ambrusban ez a szellemi tisztaságérzet az 
uralkodó. 

A kritikán kezdte, igen fiatalon. Már els ő  írásaiban is feltű nő  ez a 
szellemi purizmus. Gyű löli a magyarázókat, akik ködösebbek, mint a 
mű  s vitatott művekkel szemben majdnem vizsgálóbírói hidegséggel 
jár el: konstatálja, ami megvan, eloszlatja a beleképzeltet, a gyanítot-
tat, a legendát. A tiszta vonalakra törekv ő  ész makacskodik benne. 
Nem akarja átengedni magát annak a homályos eredet ű  lelkesedés-
nek, amely csak a jelszót, a hunyorítást várja a m ű tő l s a lélek zavaros 
rétegeib ő l tör elő . Ennek a homályos lelkesedésnek az utolsó ötven 
évben kétségkívül az északi írók voltak legf ő bb druidái. Az északi iro-
dalom nagy alakjainak a népszer ű ségét csak félig okolják meg alkotá-
saik; népszerű ségük másik forrása az a baedeker-izgalom, mely uta-
zási irodák füzeteit lapozgatva  fog el a fjord, fjeld szavak, a ködös 
észak es  a rénszarvas hallatára. Érdemes elolvasni Ambrust, hogy 

 szedi szét Ibsen Nóráját, hogy fújja le róla az északi ködöt. Nem egé-
szen igazságosan, a m űvek nemcsak tartalmukkal, atmoszférájukkal 
is kifejeznek valamit. Azonban van atmoszféra, melybe a szavak ré- 

Sei0 kigő zölgő  lélek burkolja a művet s van, mellyel az író fontoskodó 
célzásai, sejtetései veszik körül. Ha Ambrus talán nyersen adagolja is a 
1lágosságot, nem a jóféle homály e llen. A mű  kissé észszerű ső dik a 
kezében, ez azonban nemcsak veszteség, nyereség is. Nemcsak az ér-
tel váz, a művészi elgondolás is lecsupaszodik az 6 taglalásában; ha 
le is kopik az irracionális elem, a racionálishoz legalább semmiféle urai 
elfogultságot sem kever. Elemz ő  kritikus, de nem a saját esztétikája, 
hanem a mű  felő l, belülrő l elemez. Megvan az a legnagyobb bátorsá- 
ga=  hogy,  meri irni, amit lát s egy-egy kritikájában, amilyen a Velencei 
kalmárról szóló (ahol három színdarabra bontja az eredetit s azokból 
állítja össze nem azt, amit mi színdarabnak nevezünk, hanem a Velen-
cei kalmárt), az egyszer ű ség bátorsága hódít meg. 

A regényben is meg ő rzi kritikusi tartózkodását s észfegyelmét. 
Éppúgy nem veti önnön természete karjaiba magát, mint a máséba. 
Tárgyban szándékosan mérsékelt es  igénytelen. Világossága irtózik 
attól a nagytól, amely a mű  megjelenése mögött van. A tárgy nála csak 
ürügy a kifejezésre, a mélység nem jelentkezhet másutt, csak a felüle-
ten. Egy percre sem érjük ő t erő lködésen, élvezi az alaki mozgékony-
ságnak azt a szabad zónáját, mely a nagy készültség es  a mérsékelt fel-
adat közt támad. A tiszta könnyedség rétege az ő  eleme, ebben termi 
figuráit. A realista regény ráhúzza a kifejezést a tárgyra, mint kézre a 
kesztyű t; Ambrus ebben a stilisztikai játékosságban nem kortársaira, 
hanem a tizennyolcadik századbeli es  a legújabb írókra emlékeztet. 
Midas király-ban (akárcsak egy Gide- vagy Ayala-regényben) leve-
lek, naplórészek, az elbeszélés legkülönböz ő bb formái váltakoznak. 
Minden kis fejezetnek új a csiszolása; az elbeszélés új fogását mutatja 
be. Egyhelyt a coffea arabica növény leírásával kezdi es  oda lpikad ki, 
hogy délben nem szokás kávézni s ha h ő sei mégis délben kávéznak... 
stb. Egy másik betétben a szegény emberekr ő l tart egy fejezetnyi szó-
noklatot, akiket nem szabad nagyon sajnálni, mert mi lenne akkor a 
civilizációból es  a mi kényelmünkbő l. A hő snő  halálát s férje gyászát 
pedig egy valóban ballada-erej ű  jelenetben, a halottszállító fuvarosok 
beszélgetésén át láttatja velünk. Ambrus félrealista író. Abban realis-
ta, hogy nem rugaszkodik el túlságosan a valóságtól; stilisztikája 
azonban szabad, alakjai szellemesebben, választékosabban beszélnek, 
mint ahogy beszélni lehet, önjellemzésszer ű  szónoklatokat vágnak ki, 
anélkül, hogy durván papirosszagúak volnának; ő k maguk éreztetik, 
hogy egy író játékának a teremtményei csak. Ez a stílus az oka, hogy 
elbeszélő  modorával még ott is kiválik kortársai közül, ahol tárgya 
közébük simul. Herczeg is írt a Bánát mulatságairól, de micsoda kü-
lönbség a Giroflé es  Girofla es  a Gyurkovics-fiúk mű vészi színvonala 
közt. 
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kapnak, a kiadók is keresni kezdik az új árut, a napilapok megnyílnak 
Jrok elő tt. A Nyugat mozgalma messze túlterjed a folyóirat körén, 

átcsap a sajtón s leterjed a szocialista sejtek tanácskozásáig. Hogy tel- 
jes legyen a győ zelem, a hivatalos irodalom is megfújja kürtjeit, esetlen 
tagadásával az üldözöttek mártírkoronáját teszi a gy ő ztesekre. 

Ebben az oxigéndús leveg ő ben az életre való írói egyéniség gyorsan 
jjő . Ignotusok osztják a szerepeket, aki forgatni tudja a tollat, mostuk 
tartomány alkirálya lehet. Mintha Shakespeare-t hallanám: „az or-
szág minden nyugtalan feje / Szilaj, nyers, vakmer ő  önkéntesek / Kis-
asszony arccal s b ő sz sárkány epével / Otthon eladtak házat es vagyont 

Egy-egy büszke örökség hátukon / Hogy új szerencsét kísértsenek 
itt". Az írók átkelnek a La Manche-on, az irodalom forr, áramlik, 
mint a negyvenes évek óta soha. 

Itt a teljesítmények kora s a teljesítmények valóban csodálatosak. 
Mintha a Vajda-, Péterfy-kor minden halottjából egy bosszúálló tá-
madna. Kadmosz sárkányfog-vetése kikel, Vajda helyén ott van Ady, 
Tolnaién Móricz, Péterfyén Babits, Ambrusén Kosztolányi. Ami o tt 

 hörgött, most diadalmaskodik. Mint búvárharangból kiugró ember, 
az író több atmoszféranyomással hígabb világban jár, mozgása sza-
badabb, ina ruganyosabb. 

Nem felfedez ő k ezek, hanem kiaknázók. Igazán új a Nyugatban 
Ady egyénisége, Ady-Gellért-Füst versoldó bátorsága, Babits-Tóth-
Kosztolányi nagy lírai müveltsége. De szines egyéniség, formai sza-
badság, a mű fordítás fényű zése is mind a megkönnyült légnyomás je-
le, az összenyomott lelki er ő k terjednek ki most: a Nyugat fojtott szel-
lemi energiák gyors robbanása. 

De bármennyire becsüljük ezt a terjeszkedést, szines egyéniségek és 
művek buja fakadását, a mozgalomban van valami elkedvetlenít ő . Az 
a hátszél, amely a Nyugatot feldobta, rengeteg nyegleséget, álm űvelt 
nagyképű séget, csinált lihegést csapott hozzá. Kevés irodalmi korból 
maradt annyi komikus emlék, mint ebbő l, noha a műveltség általában 
alacsonyabb, mint Kazinczy vagy Pet ő fi idejében, az írók kultürd űhöt 
mímelnek és madárnyelven beszélnek. A cimboráskodás elfojtja a 
legkezdetlegesebb kritikai ellenvetést is. Az írók reklámkönyveket 
adnak ki, kölcsönösen verik egymás mellett a dobot. Az a furcsa hely-
zet áll elő , hogy a Nyugat, mely a század legnagyobb íróit mutatja be, 
egy szellemi nyavalyának is a neve, melyb ő l a legjobbak is nehezen lá-
boltak ki. Ha a Vajda-, Péterfy-kor keskeny, de tiszta e re  a Kraszna 
volt, a Nyugat az Ecsedi-láp, színesebb, terjedelmesebb, több a vadja 
és több a füttye, de keresni kell benne a tiszta vizet. 

Mi fiatalabbak elkápráztatva ett ő l a modern lápvilágtól, éveken át 
azt hittük, hogy ez a magyar irodalom. Szines újdonsága elfogott el ő - 
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Ambrust utolsó munkái alapján kissé száraz, a szabatosság- t  egész poétikát elégető  írónak tartottam. A századforduló körút az 
műveiben azonban még nagyon jól érzem ennek a szárazságnak á 
eredetét. Nem veleszületett kopárság ez, inkább korán és ellenk elé  

bő l kifejlett fegyelem. A lélekben friss nedvek keringnek s az a kis ke` 
sernyés íz, az is nedv, szakértelemmel válogatott gyökerekb ő l lefő zött  mint a barátpálinkák keserű sége. Francia ízlés ű  írónak mondják ő t ' 
azonban más Franciaországban lenni francia ízlés ű  irónak és más ná. 
lunk; ott természet, itt az aszkézis mesterkélt faja. Nem másodran gú 
újságírói franciaságról beszélek most, hanem az Ambruséról, Kosz. 
tolányiéról. Ezek az írók mint a faji erények szükséges ellensze rét 

 adagolják belénk a franciaságot s a világossággal kötött nyilvánvaló 
frigyük hallgatag, de szívós hadüzenet a körülöttük háborgó barbár-
ságnak. Görögországban görögnek lenni: semmi, de ezek az írók a 
trákok közt érzik görögnek magukat s az emberáldozatot követel ő  is-
tennő  kultusza keményíti meg őket. Ambrus humorában van egy kis 
mesterkélt mellékíz. Elbeszélései jórészével nem tudom mit kezdjek: 
újságtárcának túl gondosak, irodalmi m ű nek csecsebecsék. De azért 
akárhol vágok beléjük, a kés csontot ér. Sok és szívós er ő feszítése, a 
diszciplína elárulja magát. 

Ambrus az egyetlen, aki e rögeszmések, ő rültek, öngyilkosok, ifjan 
elhullottak viharvert csapatából megmenekül, mint ahogy szikla-
börtönök levegő  híján fuldokló rabjaiból egy éri el a halottak hegyén 
az életet jelent ő  rácsot. Ambrus Zoltán - kés ő bb a Nemzeti igazgatója, 
az Akadémia tagja - a Nyugat els ő  fő munkatársi listáján is ott talál-
ható. 

A század elejére a magyar politikai élet balszárnya új igék alatt kezd 
tömörülni. A szocialisták országszerte szervezkednek. Mesterségesen 
lezüllesztett középosztályunk jobbjai elválnak környezetükt ő l. A zsi-
dó polgárság kilép tartózkodó lojalitásából; a maga ízlése, müveltsége 
szerint akar élni s a kormányzásból is részt követel. A mozgalom talán 
hangosabb, mint amilyen mélygyöker ű , de a hangulat olyan, hogy egy 
újító írócsoportnak nem kell félnie a megfulladástól. 

Ezt a hangulatot használta ki néhány haladottabb, a magyar viszo-
nyokra megvetéssel tekintő  literátor, hogy a régen lappangó irodalmi 
forradalmat kirobbantsa. Ignotusban, Hatvanyban, Osváthban 
együtt van a hír, pénz és önfeláldozó kritika. A Hét cím ű  folyóirat már 
megpuhította a talajt s e három bába segédletével kialakul a Nyugat. 
Az írókra jobb napok jönnek, levelek szedik össze ő ket a pesti szer-
kesztő ségekbő l és vidéki tanári szobákból, tisztességes honoráriumot 



Tűnk minden hagyományt s a kör írói, ha vissza is vetítették mag ukat  
egy-egy el ő djükbe, nem nagyon iparkodtak minket kiábrándíts

ni'  júságunk java tel e1 azzal, hogy felismerjük: mi itt az állóvíz és 	fi_ 
hol  

folyó. A Nyugat korát a Vajda  es  Ambrus közé es ő  írói lánc nélkül  
nem lehet megérteni. A modern irodalom színeit ezek az úttör ő  ir  -0 k keverték ki s a színek nagy kiöntésében is ők maradnak a törzs-színek; 
ő k vezetnek vissza az új irodalomból a régibe. A Nyugat úgy viszony_ 
lik elő deihez, mint a cinquecento a quattrocentóhoz, nem forradalo m 
hanem a forradalom gyümölcse. 
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Adyt egyre ritkábban emlegetik s akik emlegetik, egyre kevésbé is-
merik. Újabb költő inken alig érezzük nyomát, a m ű kedvelők közül 
csak a tájékozatlanabbak utánozgatják. Olykor rendeznek még 
egy-egy Ady-estélyt, de m ű sor, szereplő k, tolmácsolás alig öregbítik 
Ady dicső ségét. Akik felfedezték, hogy mindig a hatalomban ű lő  mi-
niszterek a legtehetségesebbek; a költ ő i dicső ség utcáit is élő k neveire 
kezdik átkeresztelni; az irodalmi halhatatlanság teli van Bethlen-
sétányokkal. Mint a magyar gyomor, a magyar emlékezet is tökélete-
sen emészt; tizenöt évvel Ady halála után alig vesszük észre, hogy élt. 

Amíg ez az Ady-bessz a költ ő  közvetlen, bénító befolyásával küsz-
ködött: érthet ő  volt, ső t egészséges. Nagy költ ő  nagy árnyékot vet s 
faiskoláknak nap kell, nem árnyék. Aki nem akart belezuhanni Ady 
vonzásába, menekülnie kellett t ő le; természetes, hogy a legkülönbek 
menekültek legjobban. Ady tehetségesebb kortársai sandán húzódtak 
el, az utánajövő  nemzedék hátat fordított neki. Egy kész nagy tehet-
séggel szemben a kezd ő  tehetségnek mindig kell valami külön igazsá-
gának lenni; különben hogy hihetne magában? Az ellentmondás itt az 
új életet védi s meg ha igazságtalan, akkor is termékenyíthet. Ady ha-
lála óta irodalmunk nagyot kanyarodott; tárgyiasság, fegyelem, sza-
batosság, mesterségtudás, m ű tisztelet es  mű ízlés lettek az írók eszmé-
nyei; természetes, hogy ezek az eszmények Adyval is éreztették visz-
szaható erejüket. 

De magában Adyban is volt valami, amit ő l csak a halhatatlanság 
purgatóriumában tisztulhatott meg. Az átlagember korával el es  ko-
rával pusztul; a nagy ember idegenb ő l jön korába; ami a t ő bbinek: 
otthon, neki jelmezbál, ahol maskarát kell öltenie. 

Adynak megvolt a jelmeze. Hamvazni készült a világ, amikor föl-
lépett s ő  húshagyó kedd hercegeként toppant közénk. Jelmezét 
könnyebb az egykorúak félreértéseib ő l rekonstruálni, mint mű ve 
szelleméböl. A vigadva-züllö magyar, Ond vérbajos unokája, a vihart 
vijjogó madár, a fekete Dionysos, a kisnemesként vétózó Messiás, a 
magtalan életimádó, a kacagányos proletár-vezér ott, ott ágáltak köl-
tészetében is, de csak a kortársak képzeletében ver ő dtek össze azzá az 

* Felolvasás a Debreceni Ady Társaság 1934, március 2 -i elő adóestjén. 
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tanulja, mi mit jelent s nem a szavakkal kell verg ő dnie, hanem a mon-
datokkal. Igy volt nagy Shakespeare  es  Goethe, így Csokonai es  Pe-
tő fi. Mi lehet abból, aki eltaszítja gondolkozás es  vers kialakult for-
máit s azt is maga végzi el a maga számára, amit milliók már elvégez-
tek neki? Az ilyen az egyéniség-alakulás ugrópontját tévesztette el s 
nem lesz csak torzó. Elég felütni Ady verseit, mondja a „világnyelv"-
ben otthonos magyar, ,zörgő  elvontságok, nagyképű  nagybetű k, egy 
barbár bölcsész-gyürközései. Hallgassuk csak: „Bajvívás volt itt: az 
ifjú Minden / Keresztüldöfte Titok-dárdával / Az én szívemben a Ha-
lál szívét, I  Ám él a szívem es  él az Isten". Miféle verskötet lehet, 
amelynek ez a mottója. Kinyitjuk: sem jambus, sem szabadvers; da-
rabos ismeretlen forma; a versekben sem kép, sem igazi szimbolizmus, 
homályos gondolatok kapkodása a szemléletességért. Próbáljuk vé-
gigolvasni rettenetes versesregényét a Margita élni akar-t. Nem a ha-
zai parlagot kell okolnunk ezért a költészetért? Tanácsos-e ilyenféle 
szörnyeteggel büszkélkedni a külföld el ő tt? 

A szörnyeteg szó ellen aligha tiltakozhatunk, Ady maga is Isten 
szörnyetegének nevezte magát, annál inkább az elegáns elintézés ellen. 
A nagyság: akkor is nagyság, ha közmegállapodásokon át gy ű ri fel 
világát s akkor is, ha elhagyottan küzd magáért, elsáncoltan a világ 
elöl. A természetnek mindig van mondanivalója a természet számára s 
a mithológia a bizonyság rá, hogy a szörnyetegek mindig mondtak 
valamit az embernek a maga természetér ő l. Szép az ékes beszéd, de 
hatalmas a dadogás is, mely a szó gyökereit szaggatja s a nyelv ala tt 

 kezdi a fogalmazást. A szörnyetegekben a természet dadog; elvész 
bennük valami s valami fölrémlik. Ok is meg akarnak nevezni holdat, 
halált es  istent; fölidézik maguk körül a világegyetemet s megkeresik 
benne az ösztön égtájait. Minél magukrautaltabbak, annál szomo- 
rúbb a kísérlet, de minél magukrautaltabbak, annál izgatóbb az ered- , meny. 

Aki Adyt kívülrő l, Európa fölényes szemével nézi, megtalálhatja 
ellene a fitymáló szavakat s ellenséges szempontokat; idézhet bel ő le s 
mulathat az idézeten, rásüthet értelmetlenséget, csak vállalkozása ér-
telmét nem veheti el. Ady igazi vidéki -- de azokhoz a régi magänyuk-
ban kotló vidékiekhez hasonlít, akik beszagoltak valamelyik közép-
kori egyetemre, aztán elhúzódtak a falujukba s új bölcseletet csináltak 
a fejükben megindult erjedésb ő l. Ady megoldotta, amire vállalkozott; 
lírájában éppúgy kimondatik ember  es  világ, mint a kultúra-habzsoló 
lángelmék mű vében. Gazdag, teljes, következetes, aki meghonosodik 
éppúgy megtalálja benn mindennek a helyét, akár egy teológiai rend-
szerben. 

A zseni szót manapság nagyon tag  értelemben használják, így ne- 
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Adyvá, akit böjt első  reggelén a józanodók a farsang ká prózát  kezdtek tekinteni. A bírálatra már csak azért is szükség volt, 
ho 

ágyak 
verje Ady körül ezt a g ő z-Adyt, amelyet felforrt agyak kép zel t el, 
köré. Ady méltósága is ügy kívánta, hogy kipróbáljuk, el lehet.e  gtek 
ot magát is ezzel a gő zzel. 	 eriai  

De ha egy idő ben volt is valami értelmük az Ady-revíziók nak a tk 
keletes siker, melyet elértek,. gondolkodóba ejt, ki itt a halott,'dY 
vagy akik elfelejtik. Semmi  jogos  ok nincs  rá,  a rossz lelkiism ere ,  

hatról 
kívül, hogy Adyt bekaparjuk. Az a mozgalom, melyet emlék e  , ten 

, tathatott, az elmúlt években elérte tet ő pontját, a költészet visszatért a 
tárgyi világhoz, ízlés es  kifejezés fegyelme kötelez ő vé vált,  a  dara 

 szántason végigmentek a civilizáció boronái. Inkább rendezd, e bOS 
gető , helyre billentő , mű alkotásaiban is kritikai korszak volt ez gYen 

teremtő  — s munkáját, amennyire ez nálunk elvégezhet ő , elvé let  g zte 
Adyról letépte, ami letéphet ő  volt s világos, hogy nem volt sok, amit 
letépett. A komolyabb bírálat kicsorbult Adyn, minél jobban ránci-
gálták ő t, annál nyilvánvalóbb lett, hogy ezt a költ ő t nem lehet kóc

-babaként szétráncigálni. Ady legnagyobb diadalát akkor aratta, ami. 
kor a rásütögetett golyócskákra már csak mű ve érc-koppanásával vá-
laszolhatott. Egy id ő  óta már nem is ráncigálják ő t, csak nem emlege-
tik. Túlteszik magukat rajta, mint a lelkiismeretükön, agyonhallgat-
ják, mint élő  írókat, akikb ő l a kor lelkiismerete szól. 

*** 

Ady magára utalt költő . Mások is voltak magányosak, de magá-
nyukat a közös kultúra eszközeivel fejezték ki, hiszen semminek sem 
közösebb a nyelve, mint a magánynak. Ady életalakítás es  kifejezés 
harcában volt magára utalt. Kereshetjük kapcsolatait a századvégi 
francia költészettel, ezek a kapcsolatok felületesek. Kortársai közt 
nincs senki, akihez igazi mű vész-rokonság fű zné; a magyar irodalom-
ban néhány vállalt ő s közt egy igazi el ő dje van, a magyar költő -
közösségbő l kivaduló Vajda János. A mi legnagyobb költ ő ink szá-
montartják európai rokonaikat s hátra vagy oldalt biztatón szorítják 
egymás kezét. Ady kimaradt a szorító kezeknek ebb ő l a füzérébő l, a 
mű velő dés folyamában, ahol minden folytat  es  folytatódik, ő  egy-
helyben forgó örvény. 

Az ilyen magára utalt tehetségben van valami meghökkent ő . Aki a 
nagy európai „világnyelv" tiszteletében n ő tt föl, mely a nemzeti iro-
dalmakban is oly következetes tudott maradni önmagához, megüt ő dve 
hallgatja ezt a szokatlan, egy személyre készült nyelvjárást. Másnak is 
van egyénisége, de csak egyénisége van s nem külön magáraszabott 
kultúrája. A közös kultúra megkönnyíti a kifejezést; az ember meg- 
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úgy menekül vissza Ady az élmény érzéki, szemléletes körülményeib ő l  
oda, ahol az élmények teremt ő dnek.  

Ezért nincs Ady költészetében természet. Ha a természetb ő l indul is  
ki, nem élvezi az ábrázolás lebeg ő  pillanatát. Az Alföld, amelyen át-
utazik, a Kalota-folyó, amelyen tempós magyarjai átvonulnak, bele-
zuhan a lelkébe; a kép elé öml ő  lélek gomolygása a vidék; az érzékel-
hető  természet helyét egy indulat-természet foglalja el. Ady költésze-
tének egyetlen tája: a tulajdon lelke. Ennek a tájnak a természeti  tü-
neményeit figyeli, az életét is szinte azért idézi fel maga körül, hogy ez a  
táj szemlélő  szeme számára eloldja viharait és alkonyait. Ady élete egy  
belső  teljességet szolgál; költészetét és körülményeit ugyanaz a rende-
ző , kikerekítő  elv alakítja.  

Tudjuk, hogy a kor, amelyben Ady élt, a lélekkutatás kora. Freud a  
' felfedezője, Bizonyos feifedezo^e, nehany esztendő vel idő sebb nála. 	os y  

értelemben Ady is lélekelemz ő , szétválasztja lelke alkotó hajlamait,  
egy-egy motívuma: egy kielemzett indulat s versei rendseben ezekb ő l a  
teremtő  indulatokból állítja össze magát, bolygókból a naprendszert.  

De mennyire különbözik ez a lélekelemzés a Freudétöl. Ő  is titkokat  
keres, de nem az elsüllyedt, gennyed ő  emlékek titkait, mint a lélek-
elemzés, hanem az alapösztönökben kibomló titkokat, nem azt a ki-
csinyes, anyagias tudatalattit, amelyben a lélektan horgászgat, hanem  
az élet-halál közt kifeszül ő  lélek napi igazságai alatt lappangó igazsá-
got — az emberi lényeg titkát s a halállal határolt emberi id ő  titkát.  

Tudjuk, hogy köteteit ciklusokra osztotta. Ezek a ciklusok nemcsak  
egy kalap alá fogott versek, hanem egy indulat kényszerében írt ver-
sek, egyik a másiknak továbbviv ője, kiigazítása, egyensúlyba billen-
töje. A ciklusok segélyével Ady lírája könnyen áttekinthet ő . Első  vál-
lalt kötetében az Uj versekben (ha A daloló Párizst elhagyom) három  
ciklus van: A magyar ugaron : a magyarságé; Léda asszony zsoltárai: a  
szerelemé; Sz űz ormok vándora : az élet pátoszáé. A kés őbbi köte-
tekben ezek a ciklusok osztódnak tovább, mint egy terebélyes család-
fa. A magyar ugaron egyik utódága: A magyar Messiások, a Muszáj  
Herkules, a másik A téli Magyarország, Esze Tamás komája, harma-
dik Az utca éneke s A jövend ő  fehérei. Léda asszony zsoltárai két ágra  
hasadnak: Léda ajkai közt a szerelemé, a Hágár oltára a szerelmes-
kedésé. Leggazdagabban oszlik a harmadik ciklus. Az élet-pátosz  
sarkallója a halál, láthatára: a holnap, ura: az Ő skaján, nyomorúsága:  
a pénz, virága: a csók, hamuja a szomorúság s az ajkáról fölszivárgó  
„Adóm hol vagy" Négy " az Isten. Né kötetében rendre kibomlanak ezek a 
motívumok; a negyedik kötet végén bejelenti, hogy elhallgat s rá né-
hány hő napra megírja a Minden-titkok els ő  verseit, hogy még egyszer  
seregszemlét tartson motívumain.  
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veznek minden els ő rendű  tehetséget. Én ezt a szót olyan tehet né  
g mára tartogatnám, mint Montaigne, Rousseau, Kant, Dosztoj e  SZá, 

Joyce, Proust, akikben van valami a szörnyeteg magárautalts • S Zk ij , 
A zseni eszerint: újra kezd ő dö világ; a kultúrát kétségbe vonó aból 
pillanatra felfüggeszt ő  tá'ékozódóhév. 	 s  gg 	̂ 	Vannak tehetségek,  világít  bak, mint a zsenik, s nem azok .  Ady az. Ha 6 nem, hat ki? 	b. ó  

Ha egy költ ő rő l azt hallja, hogy nagy gondolkozó, az esztéta  ros  szallóan csóválja a fejét; a költ ő t összekeverni a gondolkozóval  z• 
rinte egészen durva baklövés. A költészet kifejezés s a költ ő  #hozó áe'  verséb ő l kihántva, összeesik, mint a kibontott múmia. Mintha a  b ,?a 
csesz filozófiája nem esne össze. A gondolatoknak megvan az ol' 
szokásuk, hogy ki kell fejezni ő ket s Platón né szerüsíttéseib " a rossz gY 	fejezni 	 p 	 °l is csak  
az derül ki, hogy a kifejezést nem lehet büntetlenül szétroncs ol ni ,  
A gondolkozás nincs foglalkozások számára fenntartva, nagy gon.  
dolkozónak lenni éppolyan természeti kényszer, mint nagy Don J uan.  
nak lenni s ahogy egy okos n ő  egy szempillantással felméri, hogy nagy  
szerelmes-e az, akivel szemben ül vagy kinyalt legényke, éppoly bizto-
san eldönthet ő  az iz, hogy akinek a beszédét hallgatom, potens szel-
lem-e vagy attitű dök és hangulatok írnoka. Természetes, hogy vannak  
kiváló költök, akik nem nagy gondolkozók, mint ahogy vannak nagy  
festők, akik ostobák. De hogy a gondolkozásnak az a heve, mely a  
nagy gondolkozót a szellemi üzekedés állandó készségében tartja, a  
lírában ki ne ütközhetne, ezt csak az impotencia találhatta ki a maga  
szépítésére. A nagy gondolat nem az, amit bizonyos helyen s bizonyos  
madárnyelven mondanak, hanem ami odacsap életünk gyökeréhez, s  
szemléletünkbe alakítja a világot. Ady nagy gondolkozó. Egész sereg  
verse van, amely mint művészi alkotás elbukna, ha a gondolat villáma  
nem sütne ki bel ő le. Ízlésesebb, ragyogóbb képzelet ű , költő ibb köl-
tő ink lehetnek, nagyobb gondolkozó költ ő nk nincs.  

Adyból ezt a hatalmas gondolkozói potenciát annál kevésbé lehet  
elsikkasztani, mert ez határozza meg lírája jellegét; nemcsak egy nagy  
gondolkozó lírája, hanem filozófiai jelleg ű  líra. Ismeretes, hogy miben  
különböznek filozófia és tudomány. A tudomány a tapasztalatokkal  
foglalkozik; a filozófia a tapasztalatok el ő feltételeivel: az egyiknek a  
megismerhetö világ fontos, a másiknak, amít a lélek megismerés köz-
ben a világhoz hozzáad. Ha összehasonlítjuk Pet ő fit Adyval, hasonló  
különbséget látunk. Pet ő fi birodalma az élmény, Adyé az élményfele  
tóduló lélek. Pető fi Juliskája megölelhet ő  húsvér nő , Ady Lédája az 
ölelő  behunyt szeme mögött él ő  nő , maga az ölelő . Mintahogy a filo-
zófusnak a tapasztalat csak kiinduló pont, melyt ő l befele távolodik,  
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nunftban azt fedezi fel, amivel a lélek több a beléözönl ő  világnál. 
posztojevszkij bű n es  vallás közt száguldó villámaiban ahhoz ra-
gaszkodik, amiben az orosz többnek tudta magát az eszes nyugatinál. 
Mint ő , Ady is népével azonosította magát. Félparasztsorból emelke-
dik ki s amikor föllép, idegen tekintetek fogadják. A vád els ő  szava az, 
hogy nem magyar; szétnéz a bokrétás újmagyarok közt s a maga ár-
vaságában megérti a magyarságot, amely éppilyen árva lett tulajdon 
országában. Szánalma es  haragja összefogja népét es  magát. Akit ül-
döznek benne: a magyarság, aki felhorkan benne: a magyarság. Köl-
tészete: a magyar természet vizsgája, magára maradtságában a ma-
gyar sors eszmél. 

A magyarság helyzete az utolsó három-négy évszázadban nagyot 
változott. A tizenhatodik-tizenhetedik század m űvelt magyarja még 
maga is nép: Balassa, Bornemisza, Zrínyi, Bethlen Miklós a nemzet 
állapotát azzal a nyers-tárgyilagossággal nevezik meg, amellyel saját 
kihulló fajukról vagy borközi kihágásaikról szólnak. A megújhodás 
korában megzavarodott ez a tárgyilagosság, a magyar sorsról csak re-
torikus szólásmódokban szabad gondolkozni; nemzeti dics ő ség, 
nemzeti halál, nemzeti feltámadás piros  es  fekete függönyei közt szó-
nokolunk ; a nemzet: alkalom szép érzésekre. A kiegyezés után egészen 
szétfoszlik ez a helyzetérzés: pukkancs-igék es  találomra föleresztett 
európai jelszavak közt támolygunk; azokat, akik mint Vajda es  Tolnai 
kimondják, amit látnak, elkapja a szédült tömeg s addig forgatja kör-
be, míg bele nem örülnek. Ebben a millenniumi rózsaködben Ady új-
ságíró radikalizmusa alól szinte hónapok alatt bontakozik ki a leg-
biztosabb magyar helyzetérzés. Történelmünknek nincs nyersebb 
összegezője, mint ez a félig tanult ember, aki a fájdalom visszahagyott 
iszapjából ítélte meg történelmünk. Mintha az id ő  bozótjából jött 
volna; emlékezetében egymás mellé kerültek távoles ő  korok s száza-
dokon eloszló tapasztalatok folytak egybe. A népr ő l mondják, hogy 
bár kívül él a történelmen, amelyet vele  es  rovására csinálnak s egyes 
hullámait el is felejti, az egésznek a nyomását meg ő rzi magában. Ady 
magyar helyzetérzése is erre a százados sorsnyomásra emlékezik. 
Amit a magyar viszonyokról, magyar múltról tud, gyanít, egy termé-
szetében hordott bizonyossághoz igazodik. Ő  a magyar, a történelem 
vele történt; ha a magyarságról beszél, csak emlékezik. 

Erő nknek nincs célja s céljaink mögött nincs er ő . A jobbak szándé-
ka es  a nép mocorgása nem találkoznak egymással. A tehetség eleve 
elítélt s a nép elhagyott. Ady magára ismer: szörnyeteg nép ez. Lelke-
sedését idegenek nyargalták meg s melankóliájába idegenek eresztik 
élösködő  csápjaikat. Felpimpózzák a nemzeti önérzet szalagaival s 
országában nincs egy zug, ahol gondolkozóba eshetne nyomorúsága 
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-111,*e, 

Címbő l es  fölosztásból egész nyilvánvaló, hogy egy nagy 
á s foglaló filozófiai költeménynek szánta ezt a kötetet. A fejezet. eímk' 

 Az Isten titkai, A szerelem titkai, A szomorúság titkai, A magyars k, 
titkai, A dicső ség titkai, Az Élet-halál ,titkai szinte gyermekes naag 
sággal vallják meg a szándékot. Ady Iliászában ez a kötet a hajók ka 
talógusa. A ciklusok ett ő l a kötett ő l fogva állandók, már-már ro 

 szerűek; az utolsó évek forradalmi láza s a háború csak félel nietat% 
szép ráadás, hogy az embertelenségben széttekint ő  ember meg maga, 
sabbra vesse magát minden motívumában. 

Hanem amilyen könnyen tekinthetö át ez a lírai székesegyház alap, 
rajzában s körvonalaiban, olyan beláthatatlan az egyes versek utal ' . 

 saiban. Ez a mű  semmit sem mond ki kétszer. A folytatódó motívu • mok minden új kötetéb ő l új arccal merülnek fel s minden vers új le lep , 
lezés, új állítás, vagy ahogy Ady mondaná: új titok, melynek külön 
nyelven, a maga számára készült kifejezés-formán át kell beszelnie . 
Léha beszéd azt találgatni, hogy Adyból ötven vers marad-e meg vagy 
öt. Egy székesegyháznak lehetnek jobban-rosszabban kifaragott  
szobrai; nem lehet leverni párkányaikról ő ket. Mindegyik mond va

-lamit s együtt mondják ki a templomot. Minél jobban ismeri az ember 
Adyt, annál több tökéletlenséget talál híres verseiben s annál több 
figyelemreméltót az elrejtettekben. Ő  maga mindig tudta, mit mért irt 
meg s némi elmélyedés után az ember már mindenikben érezni kény-
telen az egész építmény nyomását. Igaz, hogy találhatók ezen a mű vön 
torz, darabos, nagyotmondó részletek, a nagytermészet kéznyoma ott 
van mindenütt. 

Szörnyeteg  es  gondolkozó. Ne siessük el a fintort. Azok a szörnye-
teg-zsenik, akiket a világirodalomból hamarjában kikaptunk: Mon-
taigne, Rousseau, Kant, Dosztojevszkij, Joyce, Proust, valamennyien 
nagy gondolkozók voltak. Mit is csinálhat mást egy szörnyeteg az 
idegen világban: tenyerébe hajtja a fejét es  gondolkozik. Az idegenség 
mindig gondolkozásra kényszerít, a természetünkben lappangó ösz-
szeférhetetlenség igazolni próbálja magát. Ki-kinyújtja a kezét, de ér-
zi, hogy ág, nő , árnyék elsiklik tétovasága el ő l; önmaga természete fö-
lé kell hát kuporodnia, a maga titkait eldadogni. Eszméi szokatlanok, 
a kultúrán kívül keletkeztek s a kultúrával sokszor összeférhetetlenek, 
de éppen mert kívüle . keletkeztek, van valami artézikútszer ű en föl-
buzgó bennük. Montaigne a gondolkozás változó hullámjátéka fölé 
hajol, mely széttör minden merev eszmei alakot s igaz  es  nem igaz csil-
lanását folyton más habra veti; Rousseau zaklatott érzés-világában 
átalkodik meg s a szép indulatok forradalmára lesz; Kant a reine Ver- 



fölött. Irodalma, tudománya, politikája nem azért van, hogy lá ssa 
 helyzetét, hanem hogy ne lássa. Aki fülébe súgja az igazságot, kopó 

kal kerítik meg, aki megrázza a vállát, elhurcolják. Nép es tudat kö zt' 
szervezett érdek es szervezett hazugság ködei, melyek eltemetik a 

 pet s elfojtják az igazságba bevillanó gondolatot.  
Azóta elég sokszor hallott szavak, de ahogy Ady kimondta: k ő t eszméletlenség közt egy ébrenlét. A magyar sors senkinek a szeméb en  sem tükröző dött kegyetlenebbül, de szebben sem. Nemesebb értel met 

 senkiben sem nyert, mint benne, aki értelmetlenségét keseregte. Nem  
minden írónak van joga hozzá, hogy magát népével azonositsa; Ady. 
nak  volt. (5 a magyar sorsot magából beszélte: ide-oda hányt céltalan. 
saga: az o céltalansága volt, de ha csodált valamit népében, akkor is 
magát csodálhatta benne. Ha a magyarságot idáig a Nyugattal sZ em. 
ben pironkodó korcstudat gyötörte, Ady, anélkül, hogy helyzetén e gy 

 vonásnyit szépített volna, megmutatta a méltóságot, melyet sorsából 
es  természetéb ő l meríthet. Nyugatra hajtotta a magyart, de közben 
ő sibb kultúrák felé bocsátott gyökeret: a régi protestáns Magyar. 
országon át a Bibliába, saját lírikus-vérmérsékén át a görögségbe. 
Ézsaiás es  Apolló: ezek voltak kedves rejtek-nevei. Ő  figyelmezett rá 
elő ször, hogy a magyarságnak a keresztyén-latin m ű veltség alatt ke ll 

 keresnie választott rokonait s költészete, mely egyszerre nyilall a zsi• 
dók vallásos pátosza s a görögök félbarbár zsenialitása felé, olyan lát-
határt nyit a magyar vers el ő tt, amellyel azóta még szembeállni sem 
volt képes senki sem. 

Ady nemcsak keseregte a magyarságot, hanem alkotta is. Míg ma-
gárahagyott természetéért küzdött, új lírai eszközöket teremtett a 
magyar természet számára. Hangja minden más magyar költ ő étő l 
különbözik. Nem annyira, mint egyik egyénisége a másikétól, hanem 
mint egyik kultúráé a másikétól. Csokonai, Vörösmarty, Pet ő fi, Tóth 
Árpád, Babits hangja d ő lt, folyó írás, az Adyé álló. Vannak álló versek 
es  vannak haladók, vannak sorok, amelyek mennek valamerre s van-
nak, amelyek egy helyben dobbantanak. Megint Ady  es  Pető fi a két 
nagy ellentét. Pető fi fölhág valahová a versben, Ady megveti a lábát, 
megszobrosodik. Ennek a különbségnek, melyre Földessy Gyula is 
felhívta már a figyelmet, sokkal mélyebb okai vannak, mint a metafo-
rára gyanakvó ész hiszi. Míg a nyugati gondolkodás logikai egységek-
ben halad el ő re, a gondolatok egy végkövetkeztetés, zárótétel felé 
marsolnak, a régibb népeknél rögtön kész a mondanivalót kifejez ő  
kép s a gondolkozás csak azt járja körül. Ady kép-gondolkozó. Verse 
elején kész a látomás s szakaszai  mar  csak a látomást cirkálják körül. 
Ő  nem lendületes; szilárd. Minden magyar költö bele tudott tör ő dni a 
jambus vagy a görög id ő mérték sima iramába, Ady megállította, szét- 

törte, lehorgonyozta; a magyar népköltészet tagoló hajlandósága 
dobban fel a sima vers alól. Sorai ritmikailag is állanak: formaforra-
dalmának ez végs ő  magyarázata. Ha a régiséget nem évszámokkal, 
hanem az eredet gyökereivel mérjük, Ady a legrégibb magyar költö, 
versének a gondolatai  es  formai szerkezetéböl egy Európa-alatti ma-
gyar lélek szól. 

A magyar irodalomnak lehetnek nagyobb alakjai, a magyar ón-
ismeretnek aligha van mélyebb forrása nála. A magyar író természete 
ellenében képezi magát, a nyugati példa: neki h ő si önfegyelem, akár-
hogy hívják, egy kicsit mindig Kazinczy, írói alázat  es  önmű velő  he-
roizmus görcse tapasztja Európához. A magyar irodalóm éppen me rt 

 önmegtagadásból európai, szándékban, értelemben európaibb, mint 
azok az irodalmak, amelyekben nemzeti  es  európai közt a meghason-
lásra nem is kerülhetett a sor. Zrínyi, Csokonai, Vörösmarty, Pet ő fi: 
hatalmas hódolat a Nyugat el ő tt, Berzsenyi, Katona, Arany, akikben 
Ady elő tt a magyar természet legnagyobbat villant, Horatiusra, 
Shakespeare-re, Byronra néztek, ami magyar bennük, inkább csak 
természetük nehézkedése. A magára utalt Adyban ez a nehézkedés 
olyan nagy volt, hogy elvágta a nyugati példától, sorsa kelepcéjéb ő l 
neki magyar módra kellett kiverekednie magát. Irodalomtörténet űnk 
furcsa paradoxona, hogy ő , aki Dévénynél tört be s a Nyugat vezére 
lett, a Nyugattól legfüggetlenebb magyar poéta. 

*** 

Egész bátran elmondhatjuk, hogy ő  a magyarság igazi felfedez ője. 
Mások lehajoltak a néphez, gondozták nyelvünket, megteremtettek 
egy-egy világító magyar-alakot, dohogtak sorsunk ellen; Ady volt az 
első , aki egybelátta a magyar életet, nevet  es  méltóságot szerzett sor-
sunknak, meghatározta helyzetünket s az európai kifejezésformák el-
len eredményesen támasztotta fel a magyar jelleget. De jelent ő sége 
nem merült ki ebben a fölfedezésben. Van költészetének egy ma ,. ja, 
amelyet a magyar sors nem itatott át; a kis nép prófétájában ott ül es 

 morfondíroz egy örökember, akinek semmi köze ehhez a néphez s 
akire büszkén fellebbezett, ha a magyar határpörökt ő l megundoro-
dott: „Nézzek immár nagyobbakra is. Hadd ne bánjam mar,  mit csi-
nál a magyar. Legyek két ország Élet Halál fia." 

Akik élünk, belemerülünk napjainkba. Mint úszót a habok, a sza-
ladó percek egyipásnak adják a testünk; elveszünk az id ő  egyhangú 
locsogásában s csak néha-néha kapjuk ki a fejünket ebb ő l a folyam-
ból; egy-egy pillanatra rúghatjuk föl magunkat, széttekintvén az id ő t-
lenségbe; megérezzük az életet hajszoló félelmet, rámeredünk a halál-
ra s mar  úsznunk kell megint, visszaesünk hétköznapjainkba és so- 
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naturalista es  nem idealista; mint az újabb heideggeri filozófia, nem a 
kozmosz es  nem az eszmék felő l nézi az embert, hanem belülr ő l, önnő n 
lendülete fel ő l, mellyel életét teremti. Függetlenül a természett ő l es 

 Uggetlenül az örök eszmékt ő l, az ember üdvözülhet es  elkárhozhat, 
hú maradhat magához es  eleresztheti magát. Nem a természetnek fe-
lelő s es  nem az ideálnak, hanem annak, aki h ű séget követel tő le. „Az 
Isten van valamiként: / Minden gondolatunk alján." „Az Isten: az Én 
és a kin, / A terv s a csók, minden az Isten". 

Aki Ady Isten-verseibe betekint, hajlandó divatot szimatolni. Ami-
kor a századforduló költ ője már minden látványosságból kifogyott, a 
meghökkent hitetlenség bámulatára Istennel kezd diskurálni. Adynál 
növelheti a gyanút az a köteked ő  hang, amelyet Isten-verseiben hasz-
nál. Ha akarom: vagy, ha akarom: nem vagy; aztán igazságot tegyél 
ám mellettem, ilyenformán beszél 6 Istennel. De ez a hang nem Istent 
gúnyolja, hanem az Istennel folytatott nyilvános párbeszédet: Isten-
hez szólni: ez a frivolitás. Imádkozni csak kifelé kell: ahhoz, aki kívül-
rő l segít vagy büntet. Ady Istene benne van: élete titkainak ő  az utolsó 
neve. És senki fényesebben nem szolgálta ezt az Istent, mint 6, aki 
mindennapjaival neki parádézott s dics ő ségében es  vereségében úgy 
szólhat hozzá, mint szolga az urához, akiért sokszor elpáholták s akit 
mégis szép volt szolgálni. Heidegger bölcseletét nevezte valaki szeku-
larizált teológiának, ez az elnevezés azt hiszem Ady költészetére is rá-
illik. Vallásos lira ez s én, aki annyit vergő dtem hitetlenség es  egyház 
közt, minél jobban távolodom Rómától, Moszkvától, annál otthono-
sabb leszek Ady vallásában. 

*** 

Ady művének elég legfeltű nő bb vonásait fölsorolni, hogy világiro-
dalmi helyét maga a mű , szinte a segítségünk nélkül szerezze meg. Ady 
lirája nem a kultúra világerein szivárgott össze, hanem egy magára 
utalt költő  gondolkozása tárta fel magából. Nyolcszáz lirai versben 
egyetlen összefüggő  költemény, melynek részeit nem az életrajz zsi-
nórja fűzi össze, hanem az önkimagyarázás olthatatlan szenvedélye. 
Egyetlen tárgya: a világ felé siet ő  lélek; egyetlen tája: maga a lélek. Fi-
lozófiai önelemzés, mely minden állításához új lirai kifejezést talál. 
Egy nép fedezi fel magát benn s a latin-keresztyén kultúra talál benn 
természetéhez sorsot, érveket, m ű formákat. Európa elnyomott ter-
mészetének a rengés jelenségei közé tartozik, mint az orosz irodalom 
nagy művei. A végokok közé szoritott lélek beszél benne. Isten szüle-
tik meg s az üdvösség vívódik. Minden emberi  es  minden isteni lirája. 
Egy barbár lélekb ő l fölmerült emberi színjáték, amely egyszersmind 
isteni színjáték is. 
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dortatjuk magunkat a lelket elaprózó eseményekt ő l. Minél gyako, 

szí 

ribbak egy ember életében a léleknek ezek a felszökkenései az id ő t, lenbe; minél nagyobb szünetekkel úszik s minél nagyobbat v 
közben az életet környez ő  ürességb ő l, annál patetikusabbá válik az 
élete. Az a halállal határolt emberi id ő , melyet a világmindenség 

 közönyös ideje elmorzsol, átleselkedik; az ember érzi erejét s 6rz 1 
határait; a végesbe szorított végtelenség feszeng s az ember mi nél 

 hatalmasabban akarja fölülmúlni mindennapjait. Ady költészete 
 olyan lelket mutat, akinek a fél teste állandóan kinn volt az idő bő l. 

egy-egy szenvedélyeset csapott az életbe s aztán derékig lökte ki ma- 
gát a nemlétbe. Ezért volt ő  két ország: Élet s Halál fia. Az érzék; 
képekhez szokott embert bánthatja költészetében a sok nagybet ű s 
absztrakció. Ő  valóban köztük élt: a Nincsen, a Halál, a legkülön-
félébb jelző kkel kitüntetett Élet mindennapi társai voltak. Aki az 6 
szobrát el akarja készíteni, ne Toldit es  Rozgonyi Piroskát ültessen 
a lábához, hanem ezekkel a fátyolos es  arcnélküli elvontságokkal 
állitsa körül, amint egyikre visszanéz még s testével már a másik felé 
veti magát. Ady Endre, aki körül az úgynevezett nagy élet h ű hós 
legendája burjánzott fel, sokkal jobban be volt szorítva az élet nagy 
absztrakciói közé, semhogy a mi alámerülésünkkel élhetett volna. 
Egy filozófiai színpadra fölszorított élet volt az övé, vívódás a meg-
idézett végokkal. 

Viszonylagos, hogy ki, mikor kezd el haldokolni; vannak, akik 
utolsó negyedórájukban is bizakodva szorítják hozzátartozóik ke-
zét s vannak, akik évtizedekkel haláluk el ő tt már koporsójukban 
feküsznek. A test elpusztul; agonizálni csak a lélek tud igazán. Ady 
élete agonizáló élet. A halál bele van oltva; minden perce az utol-
só perc felé tekint, melyet ki-  es  eltaszít, állandósít es  kitol. Nincs 
holnapja es  holnaputánja, szünideje van csak, amelyet a haláltól 
kapott. 

Agonizál. De az agónia küzdelem magunkért. „Most a halál elött, 
most vagyok", írja egyik versében s utána még tíz évet élt, anélkül, 
hogy ez az agónia abbamaradt volna. A lélek a halál el ő tt ismeri meg 
tartalékait. A nyárspolgár vagy szenved vagy örül, boldog vagy bol-
dogtalan; Ady tudja, hogy boldogság es  boldogtalanság nem ellenté-
tek, hanem kiegészítik egymást; a halál elleni küzdelemben felbuzgó 
életerő : ez maga a boldogság s ennek a boldogságnak a magassága 
csak boldogtalanságunk mélységével mérhet ő . 

A naturalizmus beleoldotta az embert az okok láncába: a világ fo-
lyik s az ember egy hullám a folyásban; az idealizmus feloldotta az 
eszmék rendjében: az emberek születnek, halnak s csak annyiban 
vannak, amennyiben az eszmék örök életében részesednek. Ady nem 
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orradatom felé, melyben ki tudja, nem az utolsó magyar forrada- 
al 

forradalom 
 mulasztottuk-e el. 

lo De ha  gyengeségének volt is része az alakját körülhandabandázó 
azügságban, mű ve rég kikelt ebb ő l a hazug lébő l s ha ma, amikor so- 

i . aktuálisabbak, mint valaha, nincs hatása, a hiba  bennünk  van és 
t e benne. Az az utókor, amely meg Adyt sem tudta a maga hasznára 

fordítani, a természet kivételes kedvezéseit játssza el. 
1934 

Kétségkívül van valami monstruózus benne. Az irodalomnak azok 
közé a jelenségei közé tartozik, amelyek ellen mindig lehet érveket ta-
lálni, de sosem lehet ezekkel az érvekkel elemészteni. A huszadik szá-
zad Ady líráján kívül még két ilyen szörnym ű vet ismer: az egyik Proust 
Temps perduje, a másik Joyce Ulyssese. Az egyikben a képzelet és 
mese érvényesítik igényüket az elszáradt lélektannal és szociológiával 
szemben, a másikban a gondolkozás támad fel a nyelv ellen. Ha ha-
sonlatosság alatt rokonszándékot, karakterológiai egyezést vagy filo-
lógiai összeköttetést értünk: Ady egyikhez sem hasonlít. De írók két-
féleképp hasonlítanak  egymásra; irodalmár módra és lángész mödra, 
Az egyik hasonlóság: összefüggés a felületen; a másik hasonlóság: 
összefüggés a felszín alatti geológiai er ő kben. Nem szabadulhatok a 
benyomástól, hogy ennek a három, annyira különböz ő  írónak mé-
lyebb és igazibb köze van egymáshoz, mint azoknak a közös es ő tő l lo-
csolt irodalmároknak, akikben ugyanaz a divat erjed s ugyanazok a 
magok keresnek rögöt és savat. 

Ady líráját a külföld nem ismeri. Érthet ő . Tucatírók könnyen 
csúsznak át a határon, költ ő fejedelmek bevonulását követségeknek 
kell megelőzniük. A tizennyolcadik század német írói el ő tt egy Car-
lyle, egy Mme Staöl, az északiak el ő tt Brandes, Dosztojevszkij, Nietz-
sche elő tt André Gide járt követségbe. Ady el ő tt nem járhatott ilyen 
követség, ő t még itthon sem ismerik. A halhatatlanok diplomáját 
megkapta s most már alhat, ahol a többi magyar halhatatlan; az utol-
só hatvan év legnagyobb magyar kútfeje, itt buzog a szomszédunkban 
s benő tte a gaz. 

Kétségtelen, hogy maga is hibázott maga ellen. Nem volt aszkéta-
szív s mint afféle világidegen ember rászorult a jó szóra, a hiúság le-
gyező ire, a nevét harsogó csatazajra. Nem tudott olyan h ő sin-remény-
telen maradni, mint az igazság, melyet képviselt. Az egész magyar 
élettel szemben kellett volna megállnia, példájában mintázni meg 
igazságát, magából csinálni pártot magának. Ő  odaengedte magát a 
magyar hazugság egyik felének; belelovalta magát egy félig hitt ver- 
buváló hangulatba; itt-ott m űvébe is betört az a hazug, lelkendez ő  
lárma, amely alakját körülvette. Megkövetelte a vezéri címzést s na-
gyobb cécóval, de éppolyan tehetetlenül ült udvaroncai közt, mint 
negyven évvel elöbb szegény Arany János. Hogy a Nyugatban éppen 
csak föl-föllobbant a magyar öntudat, ebben az ő  szemhunyásainak is 
része van. M űve fölemésztette erejét, az igazi harcra  mar  nem futotta. 
Ott ült fegyveresi közt lóra szíjazottan s vitette, sodortatta magát egy 
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A TEOLŰ  GUS ADY 

Sokszor mondogattam, hogy a vallásban a vallásos élmény a f olt_ 
tos, az élményt körüldadogó nómenklatúra csak másodlagos. Ennek 
ellenére is jobban szeretem azt a vallásosságot, amely teológus is, mint 
amely nem az. A teológia az agy küzdelme az Istennel. A gondolat bele 
akar tekinteni abba, amit az érzés érzett s ez neki, a számontartönak 
nemcsak joga, de kötelessége. Az elgondolhatatlanon verg ő dő  gon- 
dolkodás, ha nem is teljesebb kegyelem, de teljesebb emberség jele , 

 az Isten-folyamban lecsüng ő  ágként ázó, gondtalan hit. Az agyat 
megkerülö áhítat lehet kedvesebb Istennek; az agy akadályain fölpré-
selt kedvesebb nekem. A kérdést: teológus volt-e Isten-verseiben Ady, 
vagy csak Isten-hangulatok ringatottja, úgy vetem hát fel, mint újabb 
„Ádám hol vagy"-át a humánumnak. 

Semmi sem könnyebb, mint Adyt ilyen Isten-ringatózásokon rajta-
kapni. Vallásos lirájának van egy küls ő  öve, amelyben a teológia 
csaknem teljesen néma. A költ ő  Istenbe fúrja a fejét, a befúrás örö-
méért, anélkül, hogy megnézné, hova fúrta. Megtér es  kiszürcsöli a 
megtérést, ahogy elébb kiszürcsölte a dacot. Megpróbál gyermeki 
imát gügyögni, mert anno 1883-ban jólesett s megemeli a Krisztus-
kereszt el ő tt a kalapját, pedig annak idején elmulasztotta. Aki Ady 
vallásos költészetének ebben a hangulatövében marad: saját soraival 
mondhatja el Isten-ügye egyszer ű  történetét. „Üldöztetéseimben kel-
lettél s kerestelek bússzilajon." Menekvés volt hát az Isten: „Szeress 
engem, mert, jaj, utálnak". Két láthatatlan kar tehát a világ megtaga-
dott es  ellökött karjai helyett. „Nem bírom már a harcom vitézül, / 
Megtelek Isten-szerelemmel." A pogány ifjú elfordul régi g ő gös csa-
tahelyétő l. „Meghalt ifjúságom, / Lecsukódnak bús, nagy szemeim 
számára a világnak". A világi parádézás után az Isten csöndjében pa-
rádézik. Meghurcolva a vért ő l Patyolat nosztalgia fürdeti; szíve ke-
resztényes áradásában vezeklésül szeretne minden percében nagyon-
nagyon megaláztatni s elérzékenyedik, hogy volt  es  lehetett a Szama-
ras ember. 

Ady vallásosságának ezt a hangulati, mondhatnám hisztériás szí-
nezetét erő síti: e vallásosság id ő helye is az Ady-lírában. Isten nem ál-
landó zászlaja ennek a lírának; csak az Illés szekerén vonatik fel s ké-
ső bb begöngyölten hever két egész köteten át, a Halottak élén el ő tt. 
Istent az els ő  üldöztetés daca veti föl; a „nagyra n ő tt Krisztusok" szö-  

vétsége s a kibomló Ady-mozgalom egy id ő re félreveti: „Emberé a te- 
remtés, Isten csak egy megócskult koronája". A háború embertelen-
ségében aztán megint fölmerül, mint „mégiscsak ,legjobb kísértet". 
Lehet, átgondolt teológiai valami ez a szocializmusért bevont s a meg-
hasonlásban megint el ő szólított Isten? Nem kedélyszükséglet inkább, 
név, amelyre ráfreccsenthetjük, ami szívünkben lefolyást keresett? 

Kétségtelen, hogy össze lehetne állítani Ady Isten-verseib ő l egy 
gyujteményt, amely ezt a felfogást helyben hagyná. A versek a nép-
Szerű bb Istenversek lennének, de nem a jobbak. Ady sokszor látszik 
hangulat embernek, de az eszével, nyugodtak lehetünk, mindig meg-
nézte a fürd ő t, amelybe a lelkét lubickolni beleeresztette. Ebb ő l a 
szempontból nemcsak vallásos lírájában, de egész életében teológus 
volt ő . Azon, amit élt es  érzett, becsületesen meggyötörte az agyát. S 
vallásos lírájának a perifériák látszólagos könnyelm ű sége ellenére is ez 
a gondolkozói becsületesség ad páratlan hitelt. Nem úgy tért meg, 
mint a Korunk Szava Isten-ügynökei. Még csak nem is úgy, mint 
Claudel a Notre Dame-ban. Az ő  megtérése annyi volt, hogy Isten ki-
ugrott az életéb ő l, mint megritkult lombból a tartó ágkorona. S ő  ma-
ga a gondolkozók éberségével vigyázott, hogy ebbe a megtérésbe ha-
gyományos istenhit es  a malaszt nyelve beljebb ne csalja, mint ameny-
nyire valóban eljutott. Vallásos lírájának épp ez a becsületesség a 
szépsége es kijelentéserej ű  igazsága. 

Az Isten-szó rászállt s 6 vállalja, mert az, ami benne nevet keres, ro-
kona annak, amit a századok így szólítottak. „Rettenetes zsarnok la-
kó: lelkünkbe ezredévek hozták" vallja Isten-élménye történelmi 
múltját, ugyanakkor kétségbe vonva Isten abszolút létezését. Ez nem 
az az együgyű  kételkedés, amely azon töpreng, létezik-e valami, vagy 
sem. Az „Isten van valahogyan". De ez a valahogyan: a létezésnek egy 
különös módja, melyet csak a tagadó igenléssel lehet érzékeltetni. „A 
legvalóbb Nem-Vagy"-nak nevezi s „hitetlenül hisz" benne. Az agy-
nak csak gyötrelem lehet Isten léte „Olyan ő , mint az asszonyok / 
Imádtatja nagyszerű  lényét, / De elszalad, nehogy megértsék". Az ész 
érzi az Isten-szagot, de nem tud a maga nyelvén szóba állani vele. Szé-
pen fejezi ki ezt a bénaságot A Sion-hegy alatt. Olyan ez a vers, mint 
nyomasztó álmaink, melyekben nem tudjuk nevén szólítani a hozzánk 
legközelebb állót. Borzolt fehér Isten szakállal, piros bet űkkel folto-
zott harangkabátban Ott  fújtat elé a gyermekkorából ismert Isten. 
„Ráncos vén kezét megcsókoltam / S jajgatva törtem az eszem: / Hogy 
hívnak téged, szép öreg Úr, / Kihez mondottam sok imát, / Jajjaj jaj, 
nem emlékezem ..." „Csak nagyszer ű  nevedet tudnám." 

De ha bénasággal veri is meg a gondolkozót, nem a Berzsenyi 
„fényl ő  nap"-ja az Isten .  Ez az Isten nincs messze, mint a nap  es  nem 
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fénylik. Bennünk van a legmélyebb sötétben: minden gondolatnak al• 
ján. Nem vakítja a tekintetét, hanem szétfut el ő le életünk szöveté, 
„Az Isten: az Én es  a kín / A terv a csók, minden az Isten." Mindee' n  amíg hajt  es  semmi: ha nézem. Bennem van  es  nem hámozható ki b 
lő lem. „Van ..., de vigyáz Magára." Az ember nem tud kitérni e, . 
„Mindíg neki harangozunk". Akarjuk megfogni: nem találjuk, eÉlee 
tű nk es  halálunk mögött o a nagyon nagy Üldöző , „Titokzatos Ur 
valami ő s es vad, szörnyű  Szabálytalan Szabály". Az embert ő  ug, 
rasztja neki a világnak s az ugrónak kell a hit, hogy veszett ugrása nlö, 
gött ő  áll, mert „Iehetetlen, / Hogy senkié vagy emberé / Az Élet, az  
Elet ..." 

Minél telibb egy élet Istennel, annál nehezebb elválasztania magát 
tő le. „Szemem övé volt, kezem: keze / Mindent 6 végeze." A zseni meg 
éppen cinkosa az Istennek: „ami lázmunkánkban hazug / Mindent 
mindent együtt koholtunk". Az Isten annyira benne van: hogy frivo-
litás volna imádsággal tolni távolságot közé es  maga közé. Ady Is-
ten-verseinek köt ő dő , gúnyos hangja, az Istennel való beszédet gú-
nyolja, nem az Istent. Aki annyira bennünk van, ahhoz nem nyújtunk 
be kenetes memorandumot: köt ő dünk, biztatjuk magunkat vele vagy 
zsörtő lő dünk. Az Isten akar valamit rajtunk át s ha mi kötélnek áll-
tunk, az 6 érdeke, hogy igazoljon. Legels ő  Isten-versében az Isten, 
mint Igazoló robban be az Ady-lírába. „Oszlik lelkemnek barna gyá-
sza: / Nagy, fehér fényben jön az / Isten, hogy ellenségem leigázza." 
Nem úgy kell kiállnia értünk, mint h ű bérúrnak vazallusáért, hanem, 
mint karnak mutatóujjáért. Ő k ketten ,mindent együtt kezdtek'. „Az 
én ügyem a te ügyed is." Szövetségünk; kényszer ű ség az elrendelt em-
berre (aki nem zseni es  nem szent, üke mind a kettő nek), de kénysze-
rű ség az Istenre is. Ha unja is a sokszer ű  nagy álmodót s balján tartja 
is, mert  kötő dött vele  es  versenyezett, ha csak magát is el nem akarja 
hagyni  es  ejtetni, ki kell állnia érte: „Hogyha hívedet meg nem tartod, / 
Nem hisz benned majd senkisem, / Isten, Titok, el ő  a kardod." Isten es 

 ember rászorultak egymásra: együtt vajúdnak valamin s a szolga, aki 
az egész értelmét félig látja, mint rosszul fizetett cseléd, joggal duzzog-
hat-követelő zhet szolgálatában. Nem síkos partján, hanem a háta kö-
zepén akar ülni a Cethalnak s „Ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig" - 
szidja meg-megcsúszva. 

Nem önimádat ez? „Magunk szerelme" odáig fokozva, ahol a 
szubjektum Istennel azonosítja magát? El sem képzelhet ő  nagyobb 
félreértés. Az egyéniségnek ez az Istenné vetítése jellemz ő  lehet a 
Rousseau-ízű  pantheizmusra, amely a természet-Istenben a maga 
túláradó érzéseit imádja. Ady istene nem szétsugárzott szubjektum, 
hanem hátulról megragadó, egyéniségünknél hatalmasabb kénysze- 
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1jség. „Nem vagy keresztény, / Nem vagy zsidó, rettentő  Cr vagy". 
A  lelket úgy fogja, gyötri, tüzeli, mint n ő sténymacskát a kéj. Nincs 
Szabadulás alóla; valami ismeretlent akar rajtunk át, ami e llen hör- 

nk, amitő l fölizzunk s aminek engedelmeskedünk. Az Isten az Én: 
amennyiben szétválaszthatatlan az Ent ő l; de nem az Én, ha énen va-
lami egyszeri önkényt értünk. Ady istene: nem annyiféle, ahány ember 
van. Nem az a kényelmes házi-isten, akit a felvilágosult gyúr meg a 
maga használatára. Ady istene: egyetlen Isten. Kit  lazán fog, kit egé-
szen megszáll, de mindenkiben ugyanaz marad. „Szent az én testem. / 
Mert örök Rend folyói mossák." „Mindenki szent, ki életet nyer, / 
Mindenki fia  es  mindenki atyja." Az egész emberiségen át préseli f ő l 
akaratát az Isten s a legjobban nógatott azért gy ő zhet, mert  a többit is 
nógatja. „És hogyha néha-néha gy ő zök, / Ő  járt, az Isten járt el ő ttem, / 
Kivonta kardját, megel ő zött". Elő tte csak úgy járhatott az Isten, hogy 
a többiek lelkében is ő  „lépked"-ett. Az egész emberiség, gyengédeb-
ben, hangosabban, egyetlen „Adóm, hol vagy"-ot ha ll . 

Ez az „Ádám, hol vagy", nem a felh ő kbő l szól, mint Zeus; belő lünk 
inkább, mint Dionysos, vagy az a „foné tis daimonios", akire véd ő -
beszédében Sokrates hivatkozott. Kegyelmének mértéke sem a ma-
kulátlanság, hanem a megszállottság s hogy a b űnő k milyen ballaszt-
ján tud diadalmat venni ez a megszállottság: azt Ady kérked ő  bűn-
tudata es  diadalmasan vallott kegyelem-állapota együtt bizonyítják. 
Az ember: annyira üdvözül, amennyire részt vesz Isten munkájában. 
Mint ahogy a baccháns is annyira üdvözül Dionysosban, amennyire 
az övé tud lenni. Hogy viszonylik ez az emberbe zárt Isten a világból 
ránk néző höz? Mi köze az élethajszolónak a csillagot forgatóhoz? 
Ady teológiájában ez a kérdés egyszer-kétszer merül fel, de a leg-
súlyosabb helyen. 

Az istenek bölcs ője a természet volt. Az emberbe akkor költöztek, 
amikor az ember-természet fontosabbá vált a kívülr ő l ránknézőnél. 
A kozmogóniák halványosodásával csaknem teljesen ideszorult. 
Thales óta a tudomány egyebet sem tett, csak a természetet istenitette. 
Ahol egyéniségek villámlottak felh ő k mögül es  forrásokból; egy nagy 
masina maradt, örök pályákon csúszó közönyben. A mitosz korában 
minden élet volt; a tudomány választotta el az él ő  életet es  a mozgó 
halált. A tudományon átesett embernek nem sikerül többé élcnek lát-
ni a mindenséget, de a mechanikának sem sikerült minden dresszúra 
ellenére: mozgó halállá mechanizálni azt, ami él. Gondolkozásunkban 
szétvált az ű r, amelybe Isten még csak mint olajozó sem avatkozhatik 
bele, hacsak a közönyös törvényt nem nevezzük Istennek s szétvált a 
lélek, amely millió változat egyfele hajlásában egy köz ő s Szél hajtó 
szándékát érzi. Honnét jött e kis penészrétegébe a földnek az Isten, ha 
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a nagy ű rben nincs helye? S mért nem ű zhető  ki ,véglegesen e penész• 
böl, ha az urbol nem jöhetett? Amikor az életr ő l gondolkoznak: az 
ateisták is istenhív ők; amikor a természetr ő l: a hívő k is ateisták, 
Gondolkozásunknak tragikus meghasonlása ez s az újkori bölcselet 
egyik legfő bb törekvése (gondoljunk Leibnizre, Kantra!), hogy vala• 
miképp feloldja. Ady abban is bátor, hogy nem oldja föl. Istene mint a 
Nagy Cethal „Lelkünket es  a mindenséget" hordja s elbírja közönyös 
ű r es  hajszolt élet ellenmondását. ,Istenem, földben, f ű ben, kő ben", 
de a következö sorban: „Ne bántsuk egymást mostanában". Az elsó 
Isten-ciklus végén a két ellenmondó, egymás szemébe néz ő  vers: Az 
Isten harsonája es  Isten, a vigasztalan: szándékosan cáfolják egymást: 
mint egy lehetetlen egység egymást kizáró két tagja. Az egyikben „Is• 
ten: az Elet igazsága: Parancsa ez: mindenki éljen Parancsa ez: min• 
denki örüljön Parancsa ez: örömgyilkos féljen". Szándékoló, igazoló 
es  igazságtevő . „S e földön szól majd harsonája, / Halottak, él ő k es  el-
jövendő k, I Im, igazságot teszek én máma". A másik versben a világ. 
folyás közönye 6: „Úgy  forgatja a Mindenségét / Mintha unott játékot 
űzne" „6: a folyásnak akarója / Melynek forrása s vége nincsen I Ő : 
minden es  vígasztalan / Egyetlen es  borzalmas Isten". 

Elég-e ennyi, megmutatni, hogy Ady, ha a teológust nem a dogmák 
rendjével, hanem az Istenbe tekint ő  agy becsületes gyötrelmével mér-
jük, nagy költ ő ben igaz teológus is. Hozzám közelebb áll bármely 
vallásos gondolkozónál. 

Annak, amit én laikus protestantizmusnak nevezek, Ady a legutol-
só es  legnagyobb Lutherje. Minden ponton a protestantizmus lépett 
tovább benne, s minden ponton tovább lépett. A protestantizmus or-
jás lépés: Isten emberbeköltözésében. Az egyházat, díszt, túltagolt 
túlvilágot ez a költöztetés bontotta le. Adynál az Isten annyira az  em-
berben van, hogy tulajdonképp nem is láthatjuk ő t magától. „S éltem 
csak akkor csapnám hozzád, / Ha nem orcám volna az orcád." 
A katolikus Istenhez csöngetty űk közt kellett fohászkodni, a protes-
tánsoknál az imádság a hálókamra suttogása lett. Ady pedig már nem 
is imádkozik, ahogy nem is monologizál —legföllebb versben -- játék-
szerű en; hisz eleget imádkozik az életével. S ha Kálvin: eleve elren-
deltnek tartotta az üdvözülést; Adynál: az üdvözülés egy ajándék az 
élettel; akiket megszáll, azokat kényszeríti is. Ami ott elakadt: itt ki-
mondatott. Ady Luther útján az utolsó szóig rohant. 

Sokan azt gondolják: de vallás-e ez még? Nem erjesztette el itt az 
erjesztő  önmagát? Van-e értelme itt még Istenr ő l beszélni? Nem 
mondhatunk éppúgy hivatást, életlázat, becsületességet? Kétségkívül 
mondhatunk: a vallásos érzés manapság elég gyakran takarózik ide-
gen paplannal. S épp az Ady teológiájához az is hozzátartozik, hogy 
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HIÁNYZŐ  ARCKÉPEK 

KAFFKA MARGIT 

A Nyugat megindulása körüli években nagy szereposztás folyt  fe, 
 lénk; akiben volt kedv es mondanivaló, rögtön első rangú szerephez 

 jutott. Ady lett a Forradalom, Móricz a Nép, Babits a Hagyomány,  Karinthy a Humor, Kosztolányi a Finomság, Ignotus a Szellem, Szép 
Ernő  a Gyermekesség s igy tovább, sokszor úgy tetszett, nem is az írók 
kerestek maguknak szerepet, hanem a szerephez kerestek írót; egyik 
kiváló költő nknek legalább máig is az a gyanúja, hogy öt meggy ő ző -
dése ellenére fedezte fel a Nyugat, csak azért, mert szükség volt egy 
olyanféle iröra, mint 6 s jobb híján ő t ugratták be a halhatatlanságba. 

Ebben a lázas szereposztásban es  színésztoborzásban, mely mindig 
eleven id ő k jele, Kaffka Margit az lett, amire a természet is kijelölte: a 
Nő . Ez volt a legkézenfekvő bb, de egyszersmind a legnehezebb szerep. 
Hogy milyen legyen a Nép, azt Mikszáthból es  Maupassant-ból k ő -
rülbelül tudni lehetett; a Hagyománynak „nemes serlegébe az új m ű -
vészet izgató fű szereit kellett elkeverni"; a Finomság francia iskolába 
iratkozott; de hogy milyen legyen a N ő , arra nem volt recept s hasz-
nálható útbaigazítás. Semmiképp sem olyan, mint „anyáink"; a fér-
fival egyenrangú, független, sorsának ura - magától értet ő dik. De 
mégis milyen? Ady lirájában a Férfi új irodalmi ornátust öltött s a 
szerelem egyszerre súlyosodott meg keleti aludtvérrel s nyugati illattal. 
Az irodalmi Nő nek, legalább művészetében, ehhez az új irodalmi 
Férfihoz kell méltóvá válnia. Eltépni anyáink láncait s Léda költ őjé-
hez szolgáltatni n ő i ellenpéldányt: nem csekély feladat, de Kaffka 
Margit azzal az elszánt buzgalommal iparkodott megfelelni neki, me-
lyet bölcsészhallgatón ő kön s medikákon annyiszor megcsodáltunk. 

Mindnyájan emlékszünk arra a korai versére, melyben a jegyz ő  
megkér egy leányt s mint valami galambbúgás, minden versszaknak az 
a vége, hogy Mária húgom. Ez a kedves, igénytelen vers, mely az Elek 
Artur-féle gyűjteménybe is belékerült, Kaffka válogatott költemé-
nyeinek az első  darabja, valóban a legalkalmasabb kiindulópont azon 
a „zilált napok" felé viv ő  úton, melyen nemsokára „semmi leend ő  / 
Csak zengő , altató sohák / Kongnak" a költ ő nő  szívébe s ilyen sokat 
jelentő  verscímek tűnnek fel, mint: „Tán zsoltárok elé" a mottó pedig 
ez: „ ...mint ahogy vállalja az ember valamely múltját, mert meg-
tagadni soha - csak túlfejl ő dni szabad". Szegény Kaffka, hogy ipar-
kodott túlfejl ő dni. „Ösztökéltem a lelkem, hogy serkenjen, kapukat 

Q sson Buzgón azalatt az ujjaimon számláltam titkon / Hányféle a 
szín, illat, íz - es  hánnyal vagyok már készen." Kitűnő  ritmusérzékét 
belelovalta egy laza szabadversbe, költő i képeit adyzmusokba, polgá-
rias erkölcseit a Lipótvárosban is nagy nehézséggel tenyésztett nyuga-
tias izgalmakba. Mint h ő snő i, 6 is játssza a dolgokat, élményt, lihe-
gést, szomorúságot s utolsó szerelmét is csak akkor me rte polgáriasan 
boldognak kikiáltani, amikor Ady házas-versei erre példát szolgáltat- 
tak. 

A Hangyaboly, Mária évei, Állomások szép bizonyíték, hogy 
,anyáink" kora óta mennyit bonyolódott a n ő i lélek. A leányinterná-
tust - egyik regényében - maguk a bennlakók nevezték el lelki bor-
délyháznak. Olvasás közben mindig ez a szó motoszkál az eszemben. 
A nők a komplikációikkal csókolóznak; a lélek izgalmaival gyújto-
gatják testük; a szüzek azt hazudják, hogy nem azok; s az asszonyok 
mint valami korszerű  kötelességre, készül ő dnek a házasságtörésre. 
A zárda, a szabad lánykor, a csatangoló asszonyélet ugyanattól a vál-
lalt türelmetlenségt ő l hányja-veti magát, a folyóiratok mérgei szét- 
szivárognak a szalonokban s lámpák piros ernyő i mögül Ady-versek 
bujtogatnak. Fülledt id ő k, fülledt asszonyok! Hogy is mondja Kaff-
ka? „Minden tüskebokrot rengetegnek néztem, / Útszéli pocsolyát 
gázlóként gázoltam!" S milyen igyekezettel! 

Talán senki sem vette olyan komolyan ezt az egész híres modernsé_ 
get, mint ő . Csak egy egyszerű , hívő  természet adhatta magát így élet 
es  irodalom különc dolce stil nuovo-jára. Hisz az új madárnyelvben, 
hisz a nő k felszabadulásában es  hisz azokban a beszélgetésekben, me-
lyekben okos újságírók es  zsidó költő nő k tanakodnak a szexualitás-
ról. Eredend ő  tisztasága felsugárzik a legkikeresettebben „emancipált" 
helyzetek mögül is; mint ahogy tiszta ábrázoló ereje, az apróságok 
iránti nő ies érzéke is rögtön kicsillan, ahol úgy érzi, hogy a korszer ű -
ségnek eleget tett s most már egy kicsit magára maradhat. 

Kaffka Margit nem mert az lenni, aki volt. Megszédült attól a sok 
művelt, zseniális embertő l, asszonytól, akik k ő zt forgott, témáival, 
modorával ezek közt akart helytállni. De ahol a kor irón ője ürügyet 
talál, hogy egyszer ű , természetes legyen (akár mert a m ű faj igénytele-
nebb, mint néhol a Csendes válság-ban, vagy mert olyan embe rekrő l 
ir, akiket a társadalom igazságtalan beosztása elzärt a fülledt évek 
komplikációi elő l), ott a stilusa megnemesedik, a görögt űz füstje mö-
gül fű , fa s élő  arc villan s kiderül, hogy aki úgy félre maszkírozza ma-
gát a férfiak tükrében, milyen tisztán tükrözi az életet a maga n ő i ösz-
tönében. 

Hogy éreztesse, mi minden változott meg a nöi lélekben húsz-
harminc év alatt, elhatározza, hogy megírja „anyáink" életét, akiknek 
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a jövőjét még a család írta el ő  s képességeik egy idegen sorsban 
 fel, melyhez nem tudták, hogy jutottak. Egy ötvenéves „ ore°rl0d- 

szony" szájába adja az elbeszélést: mondja el a maga „egysZerii sza- 
vaival", hogy támolyodott az erő s nagymama szárnyai alól a z  ura ö ,

l! be, két házassága alatt hogy csúszott le a dzsentri atyafiság s ho gy e. tott el egyre alacsonyabb gondokon s huzavonákon át ő  maga az 
Igény. telen öregség révébe. Annyi kékharisnya közt ez az öreg asszony 
Kap: kának legrokonszenvesebb n ő alakja s a Színek es  évek az a könyy, 

 amely nevét, amíg magyarul olvasnak, fenn fogja tartani. 
A Színek es  évek remekmű ; az emlékezésben nemcsak az elmúl t 

 események simulnak ki, de az írónő  kissé erő lködő  stílusa is. A fölény 
mellyel hő snőjére néz, befutja az anyagot; a tárgyilagosság mélyen el, 
néző  gyöngédség bujkál; az évek nem mossák el a színeket, csak ki• 
békítik; változatos sors, tarka világ párlata ez, melyben megfinorn od, 
va találkoznak az ízek es illatok, Kaffka, ha mi mell ő lünk nézhetne 
vissza rá, maga is csodálkozna kissé, hogy jutott ennyi tökéletességh ez 

 abban a zavaros korszakában. De a remekmű  mindig ajándék s Kaff-
ka méltó volt erre az ajándékra. 

Nemrég küldték meg Szegedr ő l Baróti Dezs ő  Juhász Gyula-tanul-
mányát. Négy ív, egész kis könyv; az ember egy pillanatra elt ű nő dik, 
vajon a helyi kegyelet vagy a filológiai alaposság duzzasztotta-e meg 
így, hiszen ha valaki, Juhász Gyula azok közül való, akikr ő l vagy egy 
féloldalon mondja el az ember a leglényegesebbet vagy sohasem. 
Elolvasom a könyvet s látom, hogy a nagy tál a tudományos köretnek 
kellett; a fiatal tudós különbözni tartozik a fiatal tanulmányíróktól s 
oda kell csapnia Juhász Gyulához, amit a parnassienekr ő l, az imp-
resszionizmusról s a Vajda utáni magyar irodalom sztereotip haza-
járólelkérő l, Schopenhauerr ő l tud. A bő  köretben azért ott van a lé-
nyeg is, ha máshol nem, hát az érzékkel választott idézetekben s a 
Nyugat rohamából a szegedi tanyákhoz visszataláló költ ő  (aki szinte 
harmadiknak állhatna a közös zivatar alá a tápai Krisztus es  a falu 
közé), ötvenedik születésnapjára érdemes ajándékot kapott a Fiatalok 
Művészeti Kollégiumától; a könyv részletessége a megbecsülés jele; a 
tudományba belé nem fojthatott költ ő arckép pedig az érdemé. 

Amíg Baróti könyvét olvasom s Juhászra gondolok, mint annyi-
szor, újra érzem, hogy milyen pokoli nagy a kor s kicsinyke benn az 
ember s milyen tétova dolog egy költ ő t a kor áramaival jellemezni. 
Ezek az áramok, igaz, egy-egy eltévedt karikájukkal ott reszkettek az  

a életében is (Juhász Gyula elébb kis ékkő -verseket próbált készíteni, 
azután tért át a maga faragta furulyára), de ha beszélni próbálunk ró-
la , mégsem ezeken a messzi dolgokon kell kezdeni, hanem amivel ő k is 
kezdik, amikor meg meg sem értettük, mit akarnak, csak a hanglejté-
siik figyelmeztet, hogy új folyóra értünk, új füzek alá, új életre, új esz-
tétikára, amelynek lejtését szívünk es  érzéseink ingadozásával kell ki-
tanulni. 

Aki Juhász Gyulát olvassa s van egy kis érzéke, ki is isme ri  hamar 
ezt a lejtést s ha megszokta, mindig lesz az életének órája, amelyben 
honvágyat érez utána. Ha felüti a könyvet, s egyenként iparkodik a 
verseket megfogni, esetleg csodálkozik is, mért kívánkozott utánuk, 
de ha leteszi, újra kívánkozni fog. Olyan a költészete, mint sok vidék, 
perceink megunják, de esztendeink szívósan emlékeznek rájuk, nem 
az vonz bennük, amit mondanak, hanem amire emlékeztetnek, a han-
gulatuk, a tartalmuk. Van Juhász Gyula jambusának egy dobbanása, 
olyan mint beszéd alján a szívverés, a szó hiábavalóságára figyelmez-
tet s a szavak alatt lakó nosztalgiára, mely ütemet ta rt  s a végtelenség-
gel  ölelkezik. Nyissuk fel akárhol: „Magyar magány ez, alacsony ge-
rendák, / De kinn az éjben véges végtelen / Titkával az alföldi menny 
dereng ránk / S a kútgém darvadozik az egen." 

Egy igazi bánat, mely az életnek nem a szerencsétlenségéböl, hanem 
a céltalanságából táplálkozik, mindig több, mint amit az ember mon-
dani tud róla. Táj, sors, esemény csak ürügy; mely alatt az ürügyek 
gazdája dalol. A szavak osztódnak: de az érzés osztatlan. Juhász 
Gyula tipikusan egyérzés ű  költő  s ha költészetének van története, az 
csak arról szólhat, hogy hajította el mindazt, amire ennek az érzésnek 
nem volt szüksége s hogy talált rá az ürügyekre, melyek mögül ez a 
bánat a legotthonosabban búghatott. 

A melankólia es a melankóliával szerzett ország, ezt írhatta volna 
könyve fölé a szegedi tudós, megmutatva, hogy honosodik meg ez az 
oktalanul nagy okú bánat a boldogtalan szerelemben, vidéki váro-
sokban es  vidéki költő  sorsban; a magyar múlt tragikus alakjai: a 
Stregován kotló Madách, a lemondása alatt halálrasebzett Berzsenyi, 
a képzelete paradicsomából ki űzött Vörösmarty, a pisztolyával kandi 
gyermekként babráló Széchenyi közt; Arany „szemérmes fény ű , fá-
tyolos enyhe" mennyboltja alatt, „melyben a felh ő  kedves jövevény", 
az alföldi estében hol a jegenye, „mint régi cs ő sz dúdolgat egymagá-
ban" es a tápai lagziban, hol „brümmög a b ő gő " es  „elhervad a hold." 
Sok minden verő dött össze ebben az országban, de minden ugyan-
annak a fájdalomnak a jogán. Napóleon csak azért kapott benn he-
lyet, mert egy szigeten egymaga maradt, Gauguin, mert barna embe-
reket festett sárga tájon, a csodaszarvas, inert  könnyet hagyott az igric 
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szemében. Itt a legegyszerűbb képek is legitimációt tartoznak fel, 
mutatni; „benn emberek  es  kinn komondorok" olvasom  es  csodálko, 
zom, mért kell szoronganom az emberekért, akiket ez a négy szó a 
végzet ölelésébe helyezett. 

Szegedet bizonyára nagy tisztesség érte, mikor ennek e melankóli a 
 jogán szerzett országnak a fő városa lett. S ugyan véletlenül lett-e? 

A bánatnak is megvan a maga körforgása; a földb ő l a szívbe száll s a 
szorongatott szív elindul s megkeresi, fölfedezi a földet, amelyb ő l 
eredt. Juhász Gyula „lírai szerepjátszása" e llen sok minden felhoz. 
ható; éppen mert csak fájdalmát akarja daloltatni, szívesen vállaljaa 
fájdalomra jól visszhangozó szerepet es retorikus helyzeteket; s míg az 
utolsó magyart, szerek  es  borulatok fiát alakítja, sokszor azokra a szí. 
nészekre emlékeztet, akik hamis darabokban nyújtanak igaz ember 
alakítást. De túl ezeken az igric-pózokon, valóban nagyon magyar 

 költő  ő , újabb líránkban Ady mellett a legvégzetesebben az, aki joggal 
dalolhatja: „A magad cigányát lásd bennem, ó magyar." 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ * 

Kosztolányi Dezs ő rő l tíz percen át beszélni nem nagy feladat; 
Kosztolányi költészetének az ízére rávezetni, aki ez iránt az íz iránt 
tompa, tíz estén éppolyan kevéssé lehet, mint tíz perc alatt. Hosszú is-
kolát kell kijárni ahhoz, hogy az 6 műveit igazán élvezni tudjuk; nem 
azért, mert bonyolult, mélységekkel kacérkodó, problémákat görget ő , 
hanem, mert egyszer ű . Mondatait a gyermek is megérti, de az er ő t, 
mely mondatait lecsiszolta, csak az méltányolhatja, aki maga sem 
egész csiszolatlan. 

Mértéke ő  olvasóinak. Más írók föllobbantottak es kiábrándítot-
tak, lelkesedtem értük s ráeszméltem hibáikra. Kosztolányi nem ká-
bított el s nem hagyta a csalódás fanyar izét a számban. Írók ragyogtak 
fel  es  hullottak el s 6 évr ő l évre biztosan n ő tt, mint az ízlés, mely má-
sokat elvetett. Gondolkodtam, hogy hódítsam meg önöket a számára 
s nem tudok egyszerűbbet es  célravezető bbet, mint elmondani, hogy 
vélekedtem róla életem különböző  szakaszaiban s hogy vélekedem 
ma. 

Kosztolányi Dezs ő  első  könyve, melyet olvastam, a Modern költ ő k 
című  mű fordítás gyűjteménye volt. Mint nyolcadikos diák ebb ő l ta-
nultam meg nyolc-tíz európai nép költ ő inek a nevét s bámultam a for-
dítót, aki számomra megközelithetetlen világot kalandozott be. Úgy 

* Bevezető  szerző i estjén. 
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néztem rá, mint a polgárfiú a világfira, aki miel ő tt házukba lépett, 
történelmi nevek visel ő ivel teázott együtt s keresztnevükön szólított 
embereket, akik velem szóba sem állnának. Azt hittem, a m ű veltsége a 
legnagyobb érdeme s a m ű veltsége tiszteletet ébresztett es megfélemli-
tett. 

Amikor a verseit megismertem, meglep ő dtem. Ez a költ ő  nem be-
csülte a műveltséget olyan sokra, mint gondoltam. Verseiben nem 
hemzsegtek a mitológiai nevek, költeményei nem kiáltottak a bölcsé-
szet szótára után s a mindenség titkait sem óhajtotta egy versköteten 
belül megfejteni. Gyermekkora szakállas doktorbácsijáról írt, a fáradt 
kalauzról, aki este az üres kocsiban leveti magát a padra s a rohanó téli 
fák közt emlékeibe mélyed; az emeleti ablak rózsaszín lámpájáról, 
amelynek hívogatón leszű rő d ő  világa alatt, ki tudja, miféle hisztérika 
tollászkodik. Mintha a jelentéktelent keresné, mintha irtózott volna 
minden nagyképű  mélységtő l. Mű velt költő ? Bizonyára; csak a m ű -
veltségrő l alkotott fogalmamat kellett módosítani. A költö m űveltsé-
ge nem tudás, hanem nemesség, mely egy kézlegyintésben is elárulja 
magát s szívesebben árulja el magát egy kézlegyintésben, mint rimes 
tudóskodásokban. 

Azt, hogy költő , verseib ő l tudtam meg; azt, hogy nagy költö, regé-
nyei bizonyították be. Versei képzelet, ötlet egy-egy szikráját fogták el, 
regényei megmutatták, hogy ez a szikrázás szellemének állandó álla-
pota. Regényei témájukban éppolyan igénytelenek voltak, mint ver-
sei. Az ember nem mondta utánuk, íme a magyar Zola, a magyar 
Dosztojevszkij, nem metszették keresztbe a társadalmat s nem süvitett 
belő lük a „magyar fátum orkánja". A válófélben lév ő  szülő k egy rossz 
orvost hívatnak diftériás gyermekükhöz s a gyermek halála után föl-
támad bennük az önvád, hátha szándékosan hívtak rossz orvost, hogy 
az utolsó láncszemet is elszakítsák. Édes Anna, a mintacseléd eltű ri 
gazdái szekatúráját, állja a mindennapi megaláztatás ég ő  esöcseppeits 
egy nap besurran urai hálószobájába s megöli ő ket. Néró császár azért 
lesz fenevad, mert rossz költ ő  s a rossz költ ő k csak azért nem lesznek 
Nérók, mert nem császárok. Pacsirta, a vénlány elutazik hozzátarto-
zóihoz; a szül ő k, akik maguknak sem vallják be, milyen boldogtala-
nok tökéletlen gyermekük miatt, felszabadulnak kissé; az apa társa-
ságba megy, úgy el, mint régen, beboroz s félrészegen fölgomolyodik 
szíve fenekér ő l a titok, hogy lánya halálát kívánja; kitörésével meg-
hökkenti öreg feleségét s másnap b ű nbánóan, a régi szeretettel megy 
szerencsétlen lánya elé a vasútra. Egyetlen ötlet villan át az egész regé-
nyen, de ebbe ezer apró villanás cikázik bele; Kosztolányi ő rül a rész-
leteknek, boldog, hogy a regénytárgy ürügyén a mindennapok gazdag 
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all  bosszút a butaságon es  durvaságon, ahogy legméltóbb: re-
Ul;y ésse l es mosollyal. Folyton meghajol s o az, aki sosem hajol meg. 

Ílyenformán gondolkodom ma Kosztolányiról. Nem jellemezni 
megmutatni, hogy közöm van hozzá s biztatni másokat, akartam .. 	 .. 	 .. 	, közük legyen hozzá. Most történik meg el ő ször, hogy egy író 

b°gyoi  estjének a bevezetését elvállaltam s azt hiszem, utoljára is. Egy 
sier írónak akartam tisztelegni ezzel, aki hízelg ő k hada helyett mű - 
Da$y  a an aval vette körül magát s aki mellett bátran ejthetek 

veeha
sz ay lelkes 	 nem kell félnem, lkes szót; 	' 	,hogy lakájokkal tévesztenek  e 	a^ok l ka 

V
ggZe 	

1933  

költészetét b űvölheti ki a tolla alól; végre egy iró, kiált az ember, alj 
 

nem a szándékait szereti, hanem az anyagát.  

Ekkor írtam róla els ő  tanulmányomat. Foglalkoztam a verseivel es 
 foglalkoztam a regényeivel s a végén azt éreztem, hogy az író több v ol t  

a verseinél es  több volt a regényeinél. Hogy mivel volt több, arra a t a,  
nulmány nem felelt. Pedig egyszer ű : a könnyű séggel volt több, mellyel 

 

csinálta ő ket. A költő  többet is meg tudna csinálni annál, amit csinál 
 

de csak ennyit csinál, mert élvezi a fölényes munkának azt  a  csillámát ,  
u amely a fölös er ő bő l készült mvön ragyog. Olyan tornász 6, aki n em 

 töri, hogy erő lködésen kapják. S minél igénytelenebb a gyakorlat, an• 
 nál csodálatosabb az izmok pontos játéka. Verseinél es  regényeinél 

ezért szerettem meg még jobban apró írásait.  
Kosztolányi Dezs ő  apró írásaiból alig egy-két kötetnyit adtak ki, a  

többi ott úszik, mint megannyí remek gyermekhajó, a Pesti Hírlap  

sárga papírfolyamán; pedig bizonyos, hogy a magyar próza e század-
ban a lig termett valamit, amit tökéletességben ezekhez a félhasábos  

remekművekhez lehetne hasonlítani. Akár a telefonoskisasszonyt  

mutatja be az Alakok egyik beszélgetésében, akár a kínaiak szokásai-
ról vagy a rossz stílusról ad fölényes leckét, az ember újra es  újra érzi a  
csodát, hogy remekmű  es  igénytelenség milyen jól megférnek egymás  

mellett s milyen kicsi üvegr ő l csilloghat ránk a nagy nap tükörképe,  
Ihlet es  fegyelem rövid csókja minden kis újságcikk; gyermekin pontos  

mozdulatok követik egymást s az ember csak akkor veszi észre, hogy  

mindegyik mondat egy b ű vész vessz ő ütése volt, amikor el ő tte áll a va-
rázslat. Ha reggel kinyitom az újságot, el ő ször mindig az ö rovatát ke-
resem fel: elébb a fölöslegesnek hódolok s ha a költ ő tő l lelki fürdöt  
vettem, jöhetnek: Hitler  es  matrózlázadás, náthaláz es  politika.  

Valamikor kifogásoltam, hogy nincs benne semmi apostoli. Azóta  

megismertem néhány apostolt s ha a m ű vészet jövőjén tű nő döm, mint  
gyógyszert szedem jeremiási panaszaik eilen az 6 apró cikkeit. Nem  

olyan könnyű  a művészt eltiporni, hirdetik ezek a tökéletes semmisé-
gek. Itt a mi példánk! Az író, ha kenyeret akar, az újság szörnyetegével  

kerül szembe. Az újságnak nincs szüksége arra, amit a költ ő  csinálni  
szeretne; 6 maga szabja elé feltételeit; kimér egy húsz centi hosszú, öt  

centi széles helyet s ráförmed: tessék kitölteni. S az írók egy része iz-
zad, ízetlenkedik, elzüllik ebben a kedvetlenül csinált rovatocskában;  

a másik tiltakozik, koplal es  lemond az olvasóról. Kosztolányi azon-
ban vérbeli művész s azt gondolja, ha az ördögnek elég volt egy fa, a  

költő nek is elég lesz egy újság-zug.  Hozzál Hozzáigazodik a kerethez, " g gY g mufdjt  
teremt a szükségb ő l, megnemesíti a megalázót, üzleti tilalmak, barbár 

 

korlátok lefricskázása közben teremti meg legtökéletesebb m ű veit.  
Nem sérti meg az ostobaság kátéját, de fölébe kerül elméje fényével. 
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BÍRÁLATOK  

ÖT KÖLTÓ  

A huszadik század els ő  lírai nemzedéke 1910 es  1920 közt élte fény. 
korát, azóta gyérülnek a hangok. Ady  es  Tóth Árpád a legnagyobb  es 

 a legtökéletesebb meghalt, Kosztolányi nagy versmű veltségét, mint 
nyelvnemesítő  értékesítette s prózánk legnagyobb mestere lett. Juhász 
Gyula, Füst Milán, Szép Ern ő , Kassák Lajos kimondták az utolsó 
szöt, a háború után feldobott erdélyi költ ő k nemzedékük második so-
rába illeszkedtek. Az ötvenedik életév nem a líra kora s a nagy nemze. 
dék tagjai közül csak ketten tudták máig kinyújtani lírájuk term ő -
korát: Babits Mihály es  Gellért Oszkár. 

Babits Mihály a nemes gyakorlat, az öngyötr ő  tréning embere. 
Minden kis íráshoz úgy csigázza fel magát, mintha írói pályája dönt ő  
szavát kellene kimondania. Bármely pillanatban írásra tudja zaklatni 
magát s minden sorát erején felül írja. Ez a zaklathatóság az ő  állan-
dósult ihlete. Pythiája az írásnak, aki foglalkozásszer ű en dobja magát 
az írás elragadtatásába. A gyakorlatnak ez a szent ő rülete erő sebb 
benne, mint kor, betegség, idegbaj. Mások ajakáról lefárad a vers, ő t 
csak a halál hallgattatja el. 

Nem tartozik a tiszta lírikusok közé, akik egy hangot olvasztanak 
ki szívükbő l s azt tisztítják egyre salaktalanabbá, hogy minden más 
hangtól különbözzék. Babits nagyon er ő s egyéniség, akinek még 
sincs közvetlen egyéni hangja. Különböznie kell magától, hogy ha-
sonlitani tudjon magára. Minden versében van valami t ő le idegen s 
ennek az idegennek a tolmácsolásában eredeti. Tárgyban, hang-
nemben, formában szökött magától, folyton kalandozott, de ugyan-
akkor nem érinthetett meg semmit, hogy saját zaklatott állapotával 
el ne árassza. Idegenbe helyezkedik, rejt ő zködik: játszik s mégis 
leplezi magát: vall. Mindnyájan ismerjük a babitsizmusokat. Olya-
nok ezek, mint egy kamasz félszeg mosolya, a lélek szemérmes mez-
telenkedései. Akik nem szeretik ő t, ezt a megrendít ő  frivolitást nem 
tudják megszokni benne, akik szeretik, e tragikus játékosságért ra-
gaszkodnak hozzá. 

Ha végiggondolok pályáján, els ő  kötetétő l utolsó verséig mindenütt 
megtalálom az idegenbe menekül ő  kalandnak es  az önleleplezésnek 
ezt a hol feszélyező , hol izgató elegyét. Pályája folyamán csak az ele-
mek viszonya változott. Els ő  köteteiben ez a játék meg öncélú mimik-
ri, álruhákat vesz magára, maszkokat rak arca elé s csak az álruhából  

kiütö ideges mozdulataival s a maszk mögül kivillanó szemeivel árulja  

el magát. A háború felzaklatta a játékost. A „nyugtalanság völgyébe"  

vetette magát, új nyelvet, új verset keresett izgatottságához, az „olvadt  

sorok" játékosa lett. Maszkját nem dobhatta el, az ő  apostoli  izgalma  
is maszk, merev  es  festett, de mögüle most már véresen mered a szem s  

iszonyodón vonít el ő  a hang. Sosem jutott oly közel saját ideges álla-
potához, mint e korszak egy-egy versében, de sose szaggatta úgy össze  

a verset, mint most.  
A század harmadik évtizede a kikristályosodás kora. A szabad  

vers  es  a lírai lihegés divatját veszti, a leveg ő  feltisztul, az új lirikus  
nemzedék nyugodt férfias hangon iparkodik szólni, a rendezettség  

fontosabb erény lesz, mint a találékonyság. Ez a tisztuló légkör  

Babitsra is visszahat. A kötött formák, melyekhez fiatalon oly szí-
vesen „kötötte" magát, visszanyerik hitelüket. Forma-bújócskái-
ban azonban most már nem veti a régi játékossággal magát.  

A súlyos idő k megérlelték mondanivalóját. A kor felett rosszallón  
gubbasztó Jeremiás ő , akinek vigyáznia kell méltóságára. Mon-
danivalója sosem volt olyan komoly, mint most, de nyelvét elvesz-
tette a lírai nyelvek Bábelében. Ehhez a jeremiási mondanivalóhoz  

jeremiási nyelvre volna szükség, neki azonban csak ifjúkori nyel-
vei izgatott retorikája van a keze ügyében. S ő  érett lemondással  
bizza új mondanivalóját régi szokásaira, legfeljebb arra vigyáz,  

hogy a szokások ne sértsék túlságosan a próféciát. Különös inge-
rük van a kései Babits verseknek. Súlyos id ő k szorongása küszkö-
dik itt egy boldogabb, rafináltabb korban kialakult költ ő i szokás-
joggal; egyik sornál azt érzed, a szem ad tragikus jelent ő séget a fur-
csa grimasznak, a másik pillanatban, mintha a fintor kompromit-
tálná az apostolt.  

Utolsó versei közül a legszebbek az esztergomi hegyr ő l valók.  
A mindennapi élet kicsinyes idilljeit s a magányos ember mord világ-
vég hangulatát hatalmas keretbe foglalja össze nyaralója alatt a du-
nántúli táj. A sző lő hegy erkélyével szemben ifjúsága szines világa, de  
vésztjóslón fütyülnek bele más, sötétebb tájak szelei. A költö a füvet  

vágja, a szomszéd csirkeházát figyeli, este a Duna tejútját k őveti a vá-
ros csillagai közt s közben az Apokalipszis dübörgését hallgatja s saját  

halálán tű nő dik. Babits lirája sosem volt olyan emberséges, mint ezen  
a hegyen. Hosszú Verses Naplója (Egy nap vers mozaikja reggeli 6-tól  

este 9-ig) tisztultan foglalja össze élete nagy  es  kis vonásait. A kávéban  
fortyogó cukortól a dombokon átsüvölt ő  szélig minden kicsinyes  es  
hatalmas.  

469  



„Nyílt frógépemen leülepszik a por,  
Nein furcsa-e kedves így idehuzódva 

 Élni (s tán egy kicsit táblabíró módra)  
Egy írógéppel, mint tört vit éz egy rokkant  

Gépfegyverrel: aki elmaradt egy dombon  
S messze látja, hogy a barbár ellenerő  
Mindent befon, nincs jog s a kuszára görbedt  
Igaztalanság fölveri a völgyet."  

Három évtized szakadatlan költ ő i munkát foglal össze számom ra  
ez a két versszak.  

***  

Ha Babitsban az írás létfenntartó es  létemészt ő  kényszere tartja éb-
ren a lirikust, Gellértnél maga a lírai tavasz tolódott ki az ő szbe. óva.  
tosan bontakozó költ ő , aki ellenáll a korai sugaraknak, nem áldozta  
fel a virágzásért a h ű séget, akkorra virágzott ki, mikorra társai her-
vadni kezdtek. Ady nemzedéke sietett. A gyarmatosítók mohóságával  
tűzte ki zászlóit; ez vagyok én, ez az én egyéniségem, ezt a földet én  

aknázom ki. Gellért ebben az els ő  megszálló rohamban hátramaradt.  
Az volt a hibája, ami az erénye lett; nem tudott mit kezdeni a máséval,  

ahhoz ragaszkodott, ami az övé s ami az övé volt, halványnak, igény-
telennek t ű nt fel ebben a lírai préda-hadjáratban. meg kellett fakul-
niuk a feltű nő bb színeknek, hogy ezek a szürkébe, halványkékbe ol-
tott versek felcsillanjanak.  

Gellért Oszkár a huszadik századi magyar líra legfinomultabb haj-
tása. Hogy aránylag kevesen fértek hozzá, vers-el ő ítéleteinknek tulaj-
donítható. A vers a mi fogalmaink szerint fa: törzse az egyéniség (eb-
ben száll fel a vers immanens nyomása), ágai a gondolatok, levelei  es  
virágai az ötletek es  képek. A költ ő nek átüt ő  erejének kell lennie, az-
tan  eszméinek, aztán képeinek. Gellértnek nincs átüt ő  ereje, eszme és  
kép viszonya nem az, hogy a kép díszíti az eszmét. Gellértnél nincs fa  

es  nincs ág. A Gellért-vers, mint sok japán festmény egyetlen virágos  

gally, ő  a fa helyett egyetlen ágacskát ad. Az ember a verset eleinte  

hangtalannak érzi, kevesli a sodrát, keresi a gondolatsorokat s csak  

késő bb veszi észre a csonkítás értelmét: a gallyat, amely visszaadja a  

fát. Mert a Gellért-vers nemcsak redukál, de feltár, nagyít is. A vers  

elemeibő l a lehető  legkevesebbet tartja meg, de az a kevés a vers len-
cséje alatt hatalmasra n ő , az elő adás mikroszkópiája a képzelet szöveti  

titkait tárja fel.  
A legegyszer ű bb Gellért-versek dramatizált ötletek, hasonlatok.  

dc^yük 
egy törvényszéket megjárt versét. A teremtés fonák. Ennyi 

a 
Szólam. Isten fonákul levetett ruhája. Ennyi az ő tlet. Gellértnél 

azonban ez az ötlet nem zárójel a versben, hanem maga a vers. Elébb  

a 
vetkezés pillanatát idézi, amint kabátot, harisnyát kifordítva le- 

dobunk, míg mind ott nem hevernek mellettünk a fő ldön s akkor  
kérdi meg, gondoltál-e rá, hogy „akkor egyszer az Isten is így I  Ké-
szült lepihenni talán / A ködös ű rben / Kieszelvén a teremtést / S míg  
fáradtan s fázva magáról / Ledobta mezét neked ember / Csak visz-
Szäjáról vetette oda / Egész fonák világát". A nyelv egy féltudatos  

Szólamát szondázza meg ez a képzelet es váratlan nyilallás figyel-
meztet, hogy elevenbe ért. A huszadik század vigyori, eszel ő s gyer-
meke az idő nek, testvérei közt a szörny. Ez mindennapi közhely. De  
Gellért felvonultatja a délceg, béna, tunya, dolgos, férfias, asszo-
nyos századokat, bemutatja nekik utódjukat s szétküldi ő ket gyalá-
zatukkal. A jelenetezés a századok balladájává mélyítette a hason-
latot.  

A gyengébb Gellért-versek közé tartozik mind a kett ő , de szem-
léltető k. A Gellért-versben nincsenek ötletek, hasonlatok; egyetlen  

ötlet, hasonlit húzódik át az egész vers alatt, hol egyetlen egyszer je-
lenetezve meg magát, hol ismétl ő dő  jelenetekben bujdokolva, fo-
kozódva. Megint nem a legjobb, hanem a legegyszer űbb példákra  
hivatkozom. A szembenül ő  lány a villamoskocsin című  versben egy  
hasonlat ürügyén háromszor kerül szembe egy versen belül a költ ő -
vel az élet, elébb mint tacskóval, akit meghökkent biztató mosolyá-
val, aztán mint robotos ifjúval, akinek a közönye felháborítja, aztán  

mint férfivel, aki kedvtelve nézegeti ő t, de csak kacér mosolyt s egy  
tagadó fejrázást kap t ő le. Egyetlen hasonlat átalakulásában egy élet  

folyik el s a fokozatok tetején egy fejrázás: elégikus sikoly. Az olyan  

versben, mint a Félbemaradt versek beszélik titkukat, ezek a hason-
lat fokok, mint élő  alakok egy kis pirandellói drámában lépnek  
elénk, a Bábjátékban pedig szemünk el ő tt tolja össze még a vers-
dráma színfalait is.  

Gellért verseit olvasva, a képzelet fokaira gondolok. Van hasonlitó  

es jelenetez ő  képzelet: az egyik rokonságot leplez le, a másik meg-
rendezi, játékká alakítja a sejtelmet es  a gondolatot. Gellért képzelete  

inkább jelenetező . Ahogy Andersen mesét ir a tárgyakhoz, Gellért  

apró drámákat költ helyzetekhez, mozdulatokhoz. A kedves ujjai a  
szem elő tt, a szívre, esküre szorítva, a költö fejét simogatva, ölbe ejtve,  

újra s újra meghazudtolják a mozdulatot, amelyet kifejeznek. A kéz-
mozdulatok négy felvonásos drámájában állítás es  leleplezés folytatja  
fokozódó párbeszédét. A szellem legfinomabb villanásai követhetet-
lenek, a metafora tökéletlen felvilágosítást ad, a Gellért-vers ezeket  
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közeliti meg versdrámái lassított filmjével s ha itt-ott a móds zer 
 célúvá válik is, a verseknek, érezzük, egyéni mondanivalójuk S  . 

amelyet e módszer nélkül nem lehetett volna közölni. 	v
n

an, 
Magas esztétikai kultúra kell ahhoz, hogy az olvasó me 

vers-igényérő l lemondva, Gellért játékába belemenjen s a képzei9tt 
tim drámáin át megszeresse a költ ő t. Talán ezért vált a kritikus' 

 kedvencévé. Felületes, patetikus ember sosem fogja elhinni h gy 
e versek szelíd intései, melyek közül némelyik olyan, mint egy intrikus  

finom s mégis sorsdönt ő  kézlegyintése, egy handabandáiról leszokott 
ember szemérmes vallomásaihoz hívnak meg bennünket. 

*** 
Az új nemzedék három vezérkölt ője közül Szabó L ő rincet fű zi a 

legtöbb szál el ő deihez. tO lépett fel a legkorábban; a háború utáni 
években, amikor a Nyugat líra els ő  erő teljes lökése anarchikus  ki. 

 sérletezésekbe bomlott. Gyermekként, gyorsítottabb menetben jár-
ta végig a kor lirikusainak költő i iskoláját, kiváló fordítóvá képezte 
ki magát, Babits es  Tóth Árpád társává s hatalmas ragaszkodással 
vetette magát az akkori vers-zavarba. Pályája az intelligencia veszé-
lyeit es  áldásait szemlélteti. Az intelligencia veszélye: gyorsan tanul, 
felismeri a lehet ő ségeket, odadobja magát nekik, elébevág a termé-
szet lassú érésének. Az intelligencia áldása, hogy tapasztalatait 
rendszerezni tudja, kritikusa lesz a tétova m ű vészösztönnek, amit 
megszerez, nem bocsátja el s mihelyt egyszer szilárd magot talál, 
biztosan keményedik. Szabó L ő rinc első  köteteiben az elmélet, a 
technika s a költ ő i önszemlélet elő tte rohannak a költ ő  igaz tapasz-
talatainak, az utolsó öt-hat év termésében ez a tapasztalat lassan 
beérik, megkeményedik, fölösleges cafatjait ledobja. Most meg-
jelent kötetét: A Te meg a világ-ot a fegyelmező  öntudat biztos 
pántja tartja össze. 

Vannak emberek, akik nem tudnak szabadulni attól, amit ő l un-
dorodnak, újra es újra megturkálják, hogy undoruk eleven marad-
jon. Így tapad Szabó L ő rinc a kortárs-élethez. A kapita lizmus ko- 
rának újságírója; a piszkos olajtól csurgó gépezet nyitva áll el ő tte 
s ő  odatapasztja magát a gépre, oly tekintettel, melyben er ő szakolt 
tárgyilagosság leplezi az irtózatot. Valami rábizonyító keser ű ség 
gyötri, amely els ő  verseiben lázas, hangoskodó, az el ő ttem lévő  kö-
tetben higgadtabb, pontosabb, de csak annál makacsabb, engesz-
telhetetlenebb. 

Ennek a rábizonyító keser ű ségnek a fonákja: az önmaga hite, lel-
kesedése ellen szegzett gyanú. Kétféleképp is gyanakszik magára. Ön-
magában is felismeri a világ piszkos rugóit s nem akarja más néven 

Qevezni, mint másban. Gyanakszik nemes hajlamaira, hátha nem is 
olyan nemesek; de gyanakszik arra is, hogy mégis csak nemesek s ak-
kor az iszonyú gépezet, amelynek ez a nemesség csak olcsó üzem-
anyag, kikacagja ő t. Gyanakszik magára, hogy alávaló es  gyanakszik, 
bogy balek. E két gyanú kemény ujjai közt formálódik jelleme es zsu-
gorodik költő i szótára. Megtilt minden öntetszelgést es  lemosolyog 
minden hatásos nyújtózkodást. Elgubózik egy g ő gös szerénységbe, 
mely egynek érzi magát az anyaggal nyomorúságában, de különbnek 
az embereknél, mert kiábrándult. 

A bölcsek hiúsága: ez jut eszembe, míg verseit olvasom. A bölcs 
nem engedhet a vanitatum vanitasból, mert hátha a lelkes zöldfül ű ek-
hez talál hasonlítani. „Mindenkiben felkél a nap, de mindent csak az 
alkonyat mutat meg egy kicsit". Volna valami merev feszélyez ő  a har-
mincéves embernek ebben a koravénségében, ha nem éreznénk, hogy a 
nemhitnek ez a szívós gyakorlata megtörhetetlen lelkesedés, mély 
naivitás ellen irányul, mely a fásultság páncélján is feltör, átvonaglik. 
Van valami hő si azokban az emberekben, akik mindennapi  Miller-
tornát végeznek természetük megsemmisítésére. A természet meg-
semmisíthetetlen; minden tréning csak halmazállapotát változtatja, 
tompul, óvatosabb lesz  es  keményebb, gázból folyós, folyósból szi-
lárd. 

Szabó Lő rinc erő sen gondolati költ ő , mégis úgy hiszem, nincs iga-
zuk azoknak, akik mint gondolkodót magasztalják. Szabó L ő rinc 
gondolatai a versb ő l kifejtve, alig többek mint a pesszimizmus köz-
helyei, legtöbbször nem is a gondolaton, hanem épp azon csodálko-
zunk, hogy ez a gondolat .megérte neki egy vers izgalmát. De éppen 
ezért gondolati költ ő . Nem, mert nagyszerű ek a gondolatai, hanem 
mert nagyszerű en küszködik a gondolattal. E gondolatok a versben 
válnak jelentő ssé, mely mint szöges övet kapcsolja ő ket a költő  dere-
kára, érezteti az elnyomott fájdalmat, az öngyötr ő  szigort s a száj gő -
gő s rándulását. Egyszer élsz, mondja az „Egyetlenegy vagy" cím ű  
vers, ne add oda magadat frázisokért. A gondolat rendkívüli itt vagy a 
versnek azok a pörölyütései, amelyekkel mintegy sz ő get, belénk kala-
pálja? 

Szabó Lő rinc legnagyobb fogyatkozása, hogy a forma nála kül-
söleges, nem böre a versnek, hanem ruhája; a sziv vérhullámai rit-
kán borítják el. Lélek es  forma közt nem elég szoros az összekötte-
tés. A vers külön él  es  külön zenei mechanizmusát követve jár le a 
belsö vers fölött. Feltartóztathatatlanabb es  mégis fás. Épp azokban 
a népszerű  verseiben érzem ezt leginkább, melyekben a zenét szaba-
don engedi. (Hajnali rigók.) Ahol azonban ez a meglehet ő s idegen, 
közömbös forma szembefordul a verssel, részt vesz a lélek gyötró- 
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désében, beáll inkvizíciós eszköznek; ott belevágódik a versbe 
Lesz vele. Van lazább versei közt is néhány, mint a Bels ő  végtel en amelyet tökéletesnek tartok, általában azonban Szabó L ő rinc azok 
közé a költ ő k közé tartozik, akikböl a húsukba vágó kötelék saj, 
tolja ki legszebb költeményeiket. 

*** 
Szabó Lő rinc az elő dök örökségét teszi fel új célokra s ha költé Sze. 

 tének gyökere az elő ző  nemzedék mű veltségébe ágazik, gyümölcsé n a 
 kemény maghéj, az öntudat fegyelme, új élesebb éghajlathoz alkal-

mazkodik. Az átmenet az ö líráján követhet ő  a legjobban, maga azüj 
kor azonban Erdélyi Józseffel köszönt be. 

Erdélyi jelentő sége nem az, hogy a népiességet felújította. Erdé-
lyinek a népköltészet csak azbesztruha, mely égési sebek nélkül viszi 
át ő t egy tűzvészen. Erdélyi els ő sége: az immunitása. A háború utá-
ni irodalom betegségeit ő l, melyek a kapkodás betegségei voltak, 
megvédte, hogy volt amihez ragaszkodni tudott. Ez a valami nem a 
népköltészet volt, hanem a költészet örök, nyugodt rendje, melyet ő  
a népköltészetben fedezett föl. Népies formát már els ő  kötetében is 
ritkán használt, a népies íz ű  szólamokból, mű naivitásokból hamar 
kivedlett. A népköltészett ő l azt tanulta, amit a legjobb költ ő ktő l is 
megtanulhatott. Volt keze, lába a versének, nem kísérletezett, hanem 
költött, elfogadta a vers ő si közmegegyezéseit s a mondanivalójával 
újított. Egyszer űen volt gazdag, tartózkodón egyéni. Úgy beszélt 
magyarul, ahogy csak a nyelv nagy érz ő i és ismerő i. Ismerte a szót, 
mint ő si megállapodást és ismerte mint a versbe elegyed ő  vegyi ható-
erő t. 

Akik eleinte húzódtak ett ő l az új „népkölt ő "-tő l lassan észrevet-
ték, hogy az idő  neki kedvez, az egyszer ű ség, melyet ő k mint népies-
kedést próbáltak visszautasítani, a kísérletezés sok fáradtságát ta-
karítja meg a vers javára. Erdélyi példát adott a szerkesztésre és tár-
gyiasságra. Közvetlen hatása talán nem nagy, de vele fordul a lira 
érdeklő dése és irányát követni kénytelenek azok is, akik ő t magát 
nem becsülik sokra. Erdélyi lemondott a forradalomról, hogy meg-
mentse mondanivalóját, nem egyéniségét tündököltette, hanem azo-
kat a konkrét emlékeket formálta verssé, amelyeket egy költ ő  lirai 
kincsének érez. Míg mások a csinált egyéniség bankópapírjával dobá-
lództak, ő  tért rá el ő ször a mondanivaló aranyvalutájára: ezzel lett 
korszaknyitó költő . 

Keserű  ember. Költészetének több a pernyéje, mint a lángja. Para-
zsa meleg, de fojtó füstöt csap az arcodba. Elveszett paradicsoma: a 
gyerekkor. A szül ő i cselédház körül keresi sosemvolt boldogságát és 
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érti keserű sége első  vetését. Honvágyat és hontalanságot hozo tt  on- 
nan  magával, mélabút és az igazságtalanságon újra és újra fellobbanó 
haragot. Tünő dés és káromkodás között ingadozik; szemében a 
kaszaegyenesít ő  düh az emlékezés hamujából csap fel. Öregebb ő n- 

aganal; ő sei tapasztalatával öregebb s reménytelenül éles, mint ma- 
ga ez  a tapasztalat. 

Nemrég különös dolog történt vele. Az utolsó évek verseiben, ha 
lehet, még sötétebb lett ez az ő szi izzás; olyan költeményeiben, mint a 
ga lond Istók, Erdei kaland, Elkárhozás, mintha balladákat írt volna 
téma nélkül; más verseiben, mint a Nyári ború a férfi fölény hangját 
próbálgatta. Egy tavaszából kitudott ember készült e versekben az 
öregségre s színes, piros és sárga levelek alatt mintha a legigazibb B o-
lond Istókot láttuk volna tüskésen, bojtorjánosan elcsörtetni. Szinte 
sokalltuk már ezt az id ő  elő tti ő szt, amikor Erdélyi váratlanul új nagy 
lirai ciklussal állt elő , füzetekben dobta az utcára verseit, 36 szerelmes 
versben jelezte, hogy visszatért ifjúsága, a kezére forró n ő i csók elol-
dotta az elátkozott királyfi láncait. 

A lélektani háttér világos. Az id ő vel szembekerült, szerelemtelen 
ember felhorkan a verseit elönt ő  ő sz ellen, a tökéletes kismester meg-
ropogtatja csontjait, hátha meg kinyújtózkodhat a mesterség gúzsai-
ból; — elég megmosdani a szerelem vizében, hogy nagy, kötetlen, vi-
lághódító költő vé váljon. Az új ciklushoz különféle jegyzeteket f űztek. 
Nekem Erdélyinek közvetlen a megfiatalodás el ő tt irt verse jut eszem-
be, az Áradás, melyben a Bitva elhagyja égerfák, f űzfák, bodzafák, 
iszalag lugasok lombos rejtekét s megy legyalázni a tarlót „mint egy 
szégyentelen világfi, ki feleséget, gyereket elhagy, botor f ő vel vadász-
va vad és tilos szerelmet". A harminchat vers áradása bizony nem na-
gyon biztató. A könnyedség nem Erdélyinek való. A rutin, a lazaság 
szétrepeszti, amit a szigor összefogott. Aradásában ez a lazaság a fel-
tű nő ; az új Erdélyi-versek b ő beszédű ek, szigorúbb meder után sóvá-
rognak. Hogy is olvastuk a Bitváról? 

Három nap mulva mind lefolyt 
a Bitva árja, semmisem 
maradt bel ő le, csak a dengelt 
földek mutatták szennyesen 
mi történt. Visszatért a Bitva 
szokott medrébe, égerek, 
bodzfák és iszlagok alá 
mint egy szégyenl ős vén gyerek. 

*** 
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Illyés Gyula, hogy Erdélyi mese-szótárát használjam, a harm ad • 
Amikorra föllép, a kor zavara kitisztult, a költ ő  világosan láthatja 

céljait s füttyszó mellett ér oda, ahová másnak botorkálnia kellet t, 
Illyés, a kisérletezö eltévedt volna, az úttör ő  talán nem lett volna elé $ 

 kemény, kiaknázónak azonban nagyszerű . Az ídő  kedvence 6, akinek 
első  tétova verseinél az egész kor összefog, hogy feldagassza ezt a urat, 
mint ahogy egy nagy folyó érdekében es ők, hegyek, lejtek es patakok 
összefognak. 

Illyés Gyula az, akit valaha a gráciák kedvencének neveztek. Els ő  
köteténél feltűnik már, hogy talán Pető fi óta nem volt költő nk, aki 
olyan otthonos a versben, mint .  ő . ,  Neki nem kell gálába vágnia magát, 
amikor mint költő  felszólal; költő  pongyolában es házieszközei közt 
is. Ihlete velejár, könnyen lendül, rövid szüneteket tart. Költészetének 
a világa összefolyik napjai világával; nincs meg köztük az a légüres 
zóna, melyen más költök a versíró elszánásával lökik át maguk. Köl, 
tészete nem vasárnapi kivonulás, hanem emelkedett hétköznap, ínöni 
rezdülésekben es  szép lobbanásokban gazdag. Nála nem a keret ün-
nepélyes, hanem az élet ünnepi. Hajlékony es  színjátszó természet, 
akinek nem kell egy költő t kiizzadnia magából, hanem -- legalább lát-
szólag — egész életét nemesítheti fel a költészet színvonalára. 

Rendkívül tanulékony. Ösztönei sokfélék, egymást tompítják, egy-
mást művelik; nem akasztja ő t a szellemi felfedező k szent vaksága. 
Fogékonyságának száz szeme van, a beolvaszthatót keresi s amit be-
olvaszt, az a sajátja lesz. A könnyed összegez ő k, a Rafael-természetek 
közül való, akik az ellentétet azzal, hogy magukévá teszik, kiegyenli-
tik. Nem lehet átvételen kapni. Tanulékonysága távol áll Babits stíl-
mimikréjétöl, de azért érezni, hogy minden használható forrásból me-
rített, nemcsak színváltó természet, hanem mohó asszimiláló is. 

A magyar költészetben kevés költ ő nek sikerült olyan távoli ele-
mekbő l olyan szerencsés öntvényt összeállítani, mint neki. Els ő  köte-
ténél már megkíséreltem az elemzést. Hajlékony játékossága Pet ő fire, 
latinos lendülete Berzsenyire, mélygyöker ű  magyarsága Erdélyire 
emlékeztetett. Azóta ez a három elem meg jobban összeelegyedett, 
másodlagos elemekkel gazdagodott. Palettája Erdélyit ő l Babitsig ível, 
de egy színnél sem kételkedem, hogy az övé. Ott van például a Betyár 
című  verse. Az ember azt hinné, Erdélyi írta, de az anyag finom szín-
játszása, vibrálása arra figyelmeztet, hogy ez a vers is Illyés biztos tu-
lajdona. 

Elég emelkedett ahhoz, hogy lazítani tudjon s elég változékony, 
hogy a változatok szét ne darabolják. Ha Erdélyi rögzítette meg az új 
költő k körül a konkrét világot, Illyés kezdte a régi lírai m ű fajokat 
újraképezni. A modern líra olvasztókemencéjében a m ű fajok a vers 

egyetlen, tömör mű fajába folytak össze. Az iskolában meg tanítottak, 
hogy van óda, elégia, ballada, episztola, költ ő i elbeszélés, ,a költő k 
azonban nem ismerték ezeket a múzeumi csodákat. Tóth Arpád tü-
dővészben halt meg s így ráfogható, hogy elégikus. De hogy cimkéz-
zük Ady, Babits, Gellért költeményeit? A vers megette a dalt, az ódát, 
a balladát, a költ ő  furcsa álarcnak érezte magán a m ű fajt. Illyésnek 
megint szüksége kezd lenni mű fajokra. Már a Sarjúrendekben felt űnt 
a sok helyzetvers. Kezdett ő l fogva voltak ódai hangulatú költeményei. 
A Három öregben es  az Ifjúságban szemünk el ő tt szakadt ki azepika, 
újabb szatírái a latin szatíra igényeivel lépnek fel. Akik  költészetét 
figyeljük, a poétika lassú újjászületésének vagyunk tanúi. Új, lágyabb 
mű fajok keletkeznek, melyek a közös olvasztó tégely melegét ő rzik 
még, de körvonalaik bontakoznak már. 

A mű fajokkal együtt élesednek a formák. Illyés egy rendkívül vál-
tozatos, de bizonytalan szabad versb ő l indult Id, melyben az ütemes 
magyartól a görögig a legkülönfélébb formák lehet ő ségei lappangtak 
egymás alatt. A Sarjürendek-ben megkezd ő dött a tisztulás. Az ale-
xandrin, a rímtelen jambus laza rendje alatt azonban tovább áramlott 
a szabad vers. Újabb költeményeiben egyre szigorúbb formákra tér át, 
de ezek a zárt tavak is, mint ahogy a tengerszemekr ő l mondják, együtt 

 hullámzanak a nyílt tengerrel, korlátaik között is megő riznek valamit 
a szabad vers kiszámíthatatlanságából. 

Az 6 gazdag, összebékít ő  természete, a vers belügyein túl is alkal-
mas, hogy ellentétes hajlandóságokat kiegyenlitsen. Nálunk, mint a 
keleti irodalmakban általában ostoba pör folyik a hazai  es  az európai 
irányú költészet közt. A pörpatvarnak nincs értelme. Ahol a nép az 
egyetlen osztály, amelynek irodalmi hagyománya van, ott a népkölté-
szet jelentő sége mindig nagyobb lesz, mint nyugaton. Viszont ahol a 
nép az egyetlen hagyomány ő rző  osztály, ott a magasabb hagyományt, 
a mű költészet ingerét mindig kinn kell felkeresni. A pör mégis fönnáll, 
mert a legtöbb írót vagy az egyik, vagy a másik irányhoz lehet csapni s 
az Írók számára semmiféle érv sem elég rossz ahhoz, hogy egymást 
kisebbítsék. De ha Babitsot es  Móriczot, Erdélyit es  Szabó Lő rincet 
talán szembe is állíthatja a két párt, Illyésen meg kell osztozniuk. Illyés 
„népiességét" nem lehet elképzelni nyugati m ű veltsége nélkül, viszont 

 a latin es  francia ingerekre magyar hagyománnyal felel. Ha forradal-
mar, Marxot Dózsába oltja, ha népies-idilleket ir, az emberiség köz ő s 
bölcsőjére emlékeztet. Tessék elolvasni az Újoncokat. Magyar tobor-
zók ri tmusa dübörög a mélyén, de akár görögb ő l fordított dalnak is 
tekinthetném. 

1933 
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2. 

Péterfy Dante-tanulmányát forgatva az els ő  benyomás rendkívül 
örvendetes; az ember az els ő  oldalon észreveszi, hogy az ö ízérzéseirő l, 
az ő  Dante-nyilallásairól van szó. Két matematikus sohasem ő rülhet 
úgy egymásnak, mint két esztétikus. Ha két matematikus ugyanazok-
hoz az eredményekhez jut: természetes. Az egyez ő  eredményekben 
legföllebb a módszer alkat-fölötti érvényességét ke ll  csodálniok. Az 
esztétikus, aki saját él ő  természetébe ágyazott benyomásokra hivat-
kozik, a vakok szorongásával beszél. Legszebb esztétikai fejtegeté-
seinkbe mindig vegyül egy kis dac; nem tudjuk, közös embe ri  érzékle-
tet fejeztünk-e ki, vagy egyéni különcségünket kell megvédenünk. Épp 
ezért az esztétikus számára boldog megkönnyebbülés, ha egy más em-
ber mondatai mögött ugyanazt az érzést fedezi fel; az ilyen felismerés 
szinte visszavezeti az emberek közé. 

Péterfy menteget ő zik, hogy Dantéról írva már-már mikrológiát üz, 
de épp ezzel a mikrológiával nyeri meg bizalmunkat. Minden idézetén 
érezzük a biztos ízlel ő t. Dantéhoz, akiben népies szemlélet es tudo-
mány, egyéniség es  mesterkéltség, páthosz es  kicsinyesség olyan bo-
nyolultan szövő dik, más mint biztos ízlelő  hozzá sem nyúlhat. 
A kritikának nincsen állandó módszere; minden írónak másfelő l kell 
nekivágni. Péterfy biztos ösztönére vall,  hogy Dante világába a stílusa 
felő l hatol. Valóban Dante stílusa szinte fölkottázza a dantei talányt s 
Péterfy kitű nő  hangjegyolvasó. 

De a hangjegyek nem fogják meg a dallamot s egy-egy elkapott 
dantei hangulat csak arra jó, hogy másodszor is feladja a talányt. 
Rögtön felt ű nik, hogy Péterfy ellentét párokba rendezi Dante jól 
megfigyelt tulajdonságait s két ellentétes szellemiség közé akarja köl-
tő nket helyezni. A Komédia, mint Brunetto Latini Tesorettója, egyike 
a középkorban divatos tudós költeményeknek, költ ője vigyázott rá, 
hogy skolasztikus mű veltségére költeménye fejtegetéseivel szégyent ne 
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DANTE-TOLMÁCSOLOK 

1. 

Nem ismerek ,  Danténál talányosabb költ ő t. Tudjuk, örömé t 
 abban, hogy talányokat adjon fel; korába kapaszkodd sorai ma  leli 

rázatra szorulnak — de nem err ő l van szó. A Komédia nehézségei n' 
olyan nagyok, mint hirdetni szokás. Igaz, hogy különösen a Pok ol 

 nekén túl sok a firenzei s a középkori csillagászat nem tud annyira éer, 
 dekelni mint óhajtanám, de,  az ilyen fajta nehézségeken átsegít egy 

 szukszavu jegyzet, vagy filológiai közönyünk. Dantét olvasva inkább 
 az lepi meg az  embert,  hogy ebben a könyvben, mely mégiscsak e ncik. 

 lopédista mű  volt, milyen kevés az elhervadt m ű veltség-elem. Athéni 
vonatkozásaival Aristophanes van olyan nehéz olvasmány, mint 
Dante  es  ő t mégsem érzem talányosnak. S ő t kevés mai költ ő  van, aki-
nek már az els ő  soraival úgy vele úsznék. Ha Dantét talányosnak 
mondom, nem sorai értelmére gondolok. 

Akik emberek közt élünk, kényszerű  rejtvényfejt ő k vagyunk. Em-
bertársaink tulajdonságainál jobban érdekel e tulajdonságok össze-
függése. Egy férfi kemény, katonás megjelenése s hirtelen pirulása, egy 
nő  helyesírása es  mosolya közt a ki nem mondott lényeget keressük, 
mint a keresztrejtvénysor kezünkbe akadt bet ű i mögött a ki nem 
mondott szót. Valamivel magasabb fokon, az esztétikus sem tesz mást, 
mint ő k; az esztétikai tulajdonságok mögött a m ű  természetét keresi; 
beszökik a m ű be es  belülrő l figyeli, amit kívülrő l olvas. Aristophanes-
nél a nyelv nehéz, a célzásokat ki kell nyomozni, de a természetbe 
könnyű  belevenni magunk. Danténál ez a lehetetlen. Az ember a rejt-
vény minden bet űjét kifejti s mint sok hiányos mű veltségű  keresztrejt-
vény-fejt ő , még mindig nem érti a szót. Dante tulajdonságait könnyü 
megfigyelni, de ha az ember ezeknek a tulajdonságoknak az értelmét 
keresi, belezavarodik. 

A polarizált fény csak hasonló állású kristályon át tud tovább ha-
ladni, ha a kristályt elforgatjuk, a fény a kristályrácson megakad. Mig 
Dantét olvasom, az a gyanúm, hogy az elforgatott rács, az eltért hu-
mánum teszi talányossá el ő ttem azt, ami valaha nyitott természet volt. 

Épp ezért mindig nagy érdekl ő déssel figyeltem a Dante-tolmácso-
lókat. ügy néztem rájuk, mint akiknek bejárásuk van egy házba, 
melynek én csak a kivilágított ablakai alatt sétálhatok. Nem azt akar-
tam megtudni, mit láttak, hiszen én is betekinthettem a függöny ré-
sein, hanem, hogy érezték magukat. Ezeknek, akik Dante tolmácso-
lására vállalkoztak, valahogy meg kellett oldaniuk a Dante-talányt; 
egy biztos alapérzés nélkül, hogy vállalkozhattak volna a tolmácso- 

lsra? Vagy ezek is csak találgatták, pedzegették az ő sztöneikkel, mint 

éß s épp ez a fölheccelt találgató kedv izgatta ő ket tolmácsolásaikban? 
pantének nem lehet panasza a magyarokra; az utolsó ötven évben 

épp elég erő t fordítottak a kultuszára s ha szövetségeseket keresek, 
akikkel talányát minden oldalról körülfogjuk, megtalálom itthon a 
világirodalmi viszonylatban is els ő rangú kritikust, a kivételesen al-
kahnas fordítót s a merészen eredeti illusztrátort. Péterfy Dante-
tanulmánya, Babits Színjátéka s Fáy negyven fametszete megérdem-
lik, hogy akit Dante igazán izgat, foglalkozzék velük. 
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hozzon. Ugyanekkor nemcsakhogy olaszul szól, de tele a népbeszé 
közmondásos egyszervségével, váratlan színeivel s a tudós ken yesk^ 
déseit is egy irodalmivá váló, elhasználatlan nyelv mesterkedései s  nezik át. Mint a korabeli költők, Dante szemében is csak az mentig`.4‘  
költeményt, ha valóságos értelme fölött rejtett értelme van; all g  ' a 
kus költő  ö is — az alvilági utazás allegóriáját felt ű nő  es  burkoltabb r'  
legóriák diszítik. De az allegóriát fed ő  képnek nála színes, sok szor  
szinte naturalista élete van; az „értelemr ő l" lefejtve is  csillog; j g a Tu l  
világ átkottázott olasz élettel van teli. Ha fölnéz az égre, a Zodi acust 

 keresi rajta, de körülötte a természet már elevenen él. Költeménye 
  misztikus útja istenéhez, de a beolvadás nem egészen teljes, a túlvilá g is  

érzi a földi élet becsét, a paradicsom a földre sandít s a pokol kínjaié n  
is gyógyszer a hír halhatatlansága. Még tiszteli az Istent ő l ered ő  ren.  
det, amelytő l az élet elhajolhat, de nem ronthat meg; de a rend se al  
védi meg többé a rend földi arcát; a pápaság szent, de a tótágast befúrt  

pápák égő  lábai az új pápákat várják a pokolban. Igazságszolgáltatá-
sának is két arca van; a köröket Aristoteles Etikája szabta ki s a ke.  

mény isteni igazság határolja el ő ket, de Dante rokonszenve áttör az  
örökkévaló körökön: a Pokolban sokszor lejjebb résztvev ő  s följebb  
kegyetlenül rideg. M ű ve szép példa rá „hogy ítél önkénytelen az em-
beri szív az isteni igazság fölött".  

Körülbelül látjuk is már, merre iparkodnak Péterfy ellentét-párai.  

Még épek a középkor abroncsai; de a hordóban a reneszánsz bora  

forr. A költő  Istenhez emelkedik, de közben a hitetleneknek is testvé-
rük marad. Ha Isten mohóbban szippantja fel ő t, allegóriája fakóbb,  
skolasztikája érdektelenebb, utazása kurtább es  szegényebb; viszont  
ha egy századdal öregebb, nincs értelme számára a mennyei utazás-
nak; széthull műve emberfölötti rendje, a szurkos tó ördögei zsoldo-
sok lesznek a capuai úton, a költemény leköltözik a földre s mértaná-
ból kivetkő zve az égi súlyait elhányt élet gigantomachiája lesz. Dan-
téban a kész reneszánsz állt a teljes középkor szolgálatába. Ha talá-
nyos költő : talányát a kett ő s természet adja fel.  

Vonzó beállítás s míg a nehézségeivel is Dantéhoz méltó tanulmányt  
olvassuk, mintha meg is ragadtunk volna valamit. De csak a közös  
alapérzések tévesztettek meg: a kritikus valóban Dantéról beszél: s  

nem egy ál-Dantéról.  
Már a történelmi hátteret sem lehet szó nélkül elfogadni. Középkor  

es  reneszánsz nem úgy ellentétek, ahogy Péterfy mondja s a köztudat is  

hiszi. A „középkor körülbelül 1080-1100 óta „reneszánsz is, a  
„nagy megújhodás" eredetileg keresztény megújhodás volt s csak fok-
ról fokra kerültek felül benne a pogány elemek; az a reneszánsz, me- 

vet Péterfy Dantéban felfedez, a Dante el ő tti század egész életét át- 

itatta '  De meg nem is helyes költ ő ket ilyen órjási távlatba állitani. Mit  

mondtam Shakespeare-rő l, ha feudalizmus  es  polgárság közé helye-
zei. Még háttérnek is alkalmasabb az id ő  kisebb tere, Dante esetében  
a  ducentó, mely maga sem tű ri, hogy középkor es reneszánsz nagy fo- 
galom csoportjaival írják le. S ha el is fogadom ahátteret, aháttérnem 
jellemzés; a kor nem az a háló, mellyel költ ő ket lehet fogni, már csak 
azért sem, mert a költ ő  jelleme konkrétabb valami, mint a közé. Nez-
zük meg, mit csinált Péterfy? Belevezette Dantéba a történet áramát s  

egy katód es  anód lemez (középkor es  reneszánsz) köré választotta szét  
tulajdonságait. Csakhogy ezek a tulajdonságok Dantéban nem voltak  

szétrángatva s bennünket épp szövödésüknek a kulcsa érdekel.  

Péterfy lehetetlennek tartotta Dante megközelít ő leg is hű  fordítá-
sát. Nem a terzinák három ismeretlenes rímegyenletei miatt. Rímeket  

lehet találni, de Dante költeménye nem bírja ki a hangszercserét.  

Hozzá van kötve egy irodalmilag el nem használt nyelvhez, mely ki  
nem koptatott szavak sz ű z erejével kísérletezik. Ahogy a g ő rőg filo-
zófiát sosem értheti meg, aki a frissen feltalált fogalmakat körülvev ő  
érzéki bűvöletet s a logika nagy újdonságát fel nem éleszti magában,  
Dante nyelve is különcködő vé válik, mihelyt mai jól definiált nyel-
vünkbe ültetjük.  

Péterfynek ez a megjegyzése, melyet Szász Károly Poklához  fűzött, 
gyakran eszembe jut, amíg Babits fordítását olvasom. Van valami  
igaza Péterfynek. Dantét hű tlenül nem érdemes fordítani, a hű  fordí-
tás es  az eredeti közt viszont (ha szabad így mondanom), erkölcsi tá-
volság támad, a modern  nyelvben ugyanaz a han gjegy más indulatot  
jelez, a fordítás a tudákosság, mesterkéltség irányában tolódik el —16.  

hább lesz, mint az eredeti.  
Ez igaz; de talán mégsem annyira, mint Péterfy hiszi. Dantét úgy  

szokás emlegetni, mint akin át az olasz népnyelv az irodalomba be-
fakad. Megint reneszánsz es  középkor nagy távlata. Csakhogy Dante  
nyelve nem olyan friss vagy nem ügy friss, ahogy ez a távlat sejteti.  

Amikor Dante a Komédiát írja, az olasz nyelvnek már százesztend ő s  
irodalma van. Az első  olasz költök a provánszi kényesked ő  etikett-
költészet tanitványai s a szellem m ű velt világfiai, akik közül több egy-
szerre három-négy nyelven (olasz, francia, provanszal, latin) verselt.  

Emelkedö kultúra, pusztuló kultúra, irta egy angol iró s a tizenhar- 
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madik század, melynek csúcsán Dante megjelenik, egy gyorsan bo 
 

takozó, tartalékjait mohón felhasználó, túlfinomulásra hajló kultú; 
melybe a népiesség nem törhetett be a szó herderi értelméb e-'  

A dolce Stil nuovo új, de nem „üde"; inkább egyes spanyol baro -'  

költök művészién különcköd ő  stílusára emlékeztet; tessék csak Da ntt e 
és Gongora nyelvét összehasonlítani. Ha valami romlatlanság 

 

lasztja el a fordítótól: az inkább a mesterkéltségnek, mint a sz ű zies,  
séfinek a romlatlansága.  

Én azt hiszem, hogy Babitsnak nemcsak a fordítói munkája, d e a  
természete is jó kulcs Dantéhoz. A mi irodalmunkban nincs még e gy  
ember, aki ennyi reménnyel vállalhatta volna Dante fordítását; Arany  
Dantéja hatalmasabb lett volna, de kevésbé jellemz ő . Babits a háborü  
elő tti években kezdte el fordítását s ez a kor minálunk is a dolce  sti^ 
nuovo, a csodálatos madárnyelv kora volt. Az id ő  egyszerre túlérett é$  
friss nedvekkel teli s a szép különc beszéd ragálya a Nyugatnak csak-
nem minden íróját megejti. Babits köré meg határozottan tapad vala.  
mi a ducento mesterked ő  ihletéb ő l. A keresztény vallás örökké lezárt  
rendszer. A görög kultúra, vallásos érzés, felvilágosodás, meg-meg,  
újuló nyomása a tételben mindig csak a magyarázatot, a formában a  
szimbólumot nyomhatta magasabbra. A keresztény megújhodások-
ban  ihlet és finomkodás szöv ő dik s épp ennek a két tulajdonságnak az  

elegye volt az, amely a latin-tanár és forradalmár-verseket író ifjú Ba-
bitsot igazi hazájára, a kés ő  középkorra emlékezteti.  

Büszkén vallja, hogy aki Dante fordítására vállalkozik, méltónak  

kell lennie költőjéhez. Mi nem a méltóságra tesszük a hangsúlyt, ha-
nem arra a lappangó hasonlóságra, amely megengedi, hogy Babitscsal  

jellemezzük Dantét s Dantéval Babitsot. A m ű fordítás a megválasztás  

művészete, Írja Babits; ami alatt azt érti, hogy egy vers finomabb rez-
zenését nem lehet ott utánozni, ahol az eredetiben el ő fordul, hanem  
ahol kínálkozik. De ha így van, a mű fordítás a legfinomabb kritika; a  
fordítónak, aki a dantei reflexeket egyik helyr ő l a másikra meri he-
lyezni, költőjét az idegrendszerében kell hordoznia. Ha Dante talá-
nyát reneszánsz- és középkor ellentéte elébb elsiklatta el ő lünk, nem  
remélhetjük-e, hogy ez az eleven, önmagát élve-utánzó idegrendszer  

majd hálójába fogja. Péterfy egy szót sem szól Dante rímeir ő l. Pedig  
nem ismerek még egy költeményt, amelyben a rímnek ilyen hatalma  
volna. A mai költő  leplezi azt az ösztönzést, amelyet verse a rímt ő l  
kap. A rímnek véletlenül kell a mondat végén felcsendülnie, mintha az  
elő rerohanó vers úgy botlott volna rá, s a legtöbb költö meg a csengé-
sét is tompítani akarja, erre jó az értelem-áthúzás, asszonánc szabad-
vers. Ösztönünkben mi inkább id ő mértékes költő k vagyunk s a rímet  
szükségb ő l szégyenkezve rakjuk fel, mint lecsúszott kokott a garasos  

gyöngyöt. Dante büszke rímeire, követi bizarr sugallatuk, az elcsen- 
dült rím meghatározza társát s az értelem engedelmeskedni tartozik az 

 új 
 

rimnek. Aki költ ő , tudja, hogy vannak követel ő ző  rímek, amelyek  
társaik nyomába tolakszanak s inkább kitekertetik a strófa értelmét,  
semhogy átengedjék helyüket a szelídebb, odahívott rimnek. Dante  
rímei ilyenek. A hangzás és a lélek véletleneinek jogán lépnek fel s a  
mondat alkalmazkodik. Dante legkülöncebb, de ugyanakkor leg-
gondolattelibb kifejezéseit ez az alkalmazkodás termi. 0 is áthúzza az  
értelmet egyik sorból a másikba, mégis mennyire más ez, mint a mai  
enjambement. Az áthúzott értelmet éles sorokba tagolja a rim szug-
gesztiója.  

Kétségtelen, hogy a nemes kínrímel ő k szektája éppolyan külön  
emberfaj, mint a tiszta id ő mértékeseké. A teológusok fajtájának is  
nevezhetném ő ket, mert az eredményhez találják meg a magyarázatot,  
a véletlen isteneihez az igazoló isten-eszmét. Babits, fiatal korában  
(amikor messzebb volt tő lünk, de közelebb saját természetéhez) maga  
is efelé a dantei rimelés felé hajlott s fordításában a magyar rím le-
hető ségeihez képest valóban danteien használta a rímet.  

Dante rímelését azért is jó emlegetni, mert a tárgy fensége és Dante  
szigora a legtöbb ember képzeletébe egy egészen hamis Dantét telepí-
tett, aki talán jó arra, hogy papok és újságírók hivatkozzanak rá, de  
magához Dantéhoz elég kevés a köze. Ebbe a sematizált „nagy közép-
kori költő be" nem árt belécsöppenteni a játéknak azt a fermentumát,  
mely a végük felő l erjeszti a terzinákat. Ha ironikusnak azt nevezzük,  
aki miközben csinálja, játszik is mondataival, Dantét ő l nem olyan  
idegen a kifejezésnek az ön-iróniája, mint hinn ő k. Ha Babits fordítá-
sában Dante hanghordozása inkább ironikus, mint naiv, s fenség, já-
ték és fontoskodás úgy villóznak egybe, hogy az élvez ő  mestert érez-
zük mögötte, nem kell az eredeti meghamisításáról beszélni. Ha sza-
bad tréfálnom: az igazi Dantéban sokkal több a babitsi elem, mint  
hisszük s az igazi Babitsban sokkal kevesebb a „dantei" elem, mint ő  
maga hiszi.  

Persze, abban igaza van Péterfynek, hogy Dante hangulata vég-
eredményben mégis csak megközelíthetetlen; ez épp a jó fordításból  
derül ki. A helyzet furcsaságát talán úgy lehetne fogalmazni: aki ma  
annyira hasonlít Dantéra, hogy retorikáját utánozni tudja, az nem  
hasonlíthat hozzá annyira, hogy m ű vének erkölcsi leveg ő jét meg-
teremthesse. Bizonyára másnak is felt ű nt, hogy amikor Babits Danté-
ról beszél, mindig a közbeszéd fennkölt kollektív Dante-szobrára mu-
tat s csak fordításában közelíti meg élményei igazibb, emberszabá-
súbb Dantéját. De épp ez a rés a csodált és lefordított Dante közt az,  

amelyen át az igazi Dante megint megszökik el ő lünk.  
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Aki beszél: elemezni kénytelen. Nekimegy a gondolatnak a n 
tan durva módszerével, kihúz egy alanyt, állítmányt, tárgyat belY'.ely- 
hogy az így nyert váz valamivel jobban hasonlítson ahhoz, ami b e le  S  
éi, rárak a mondatra egy-két illúziókelt ő  jelző t, részletező  határozd e 
Csakhogy a gondolat egy s oszthatatlan; akármeddig elemezzük t' 
merjük ki a tartalmát; mert az elemzés mindig csak új merev egysee e• m 
ke t: ú' jelz ő t, ú' határozót gyárt, míg gondolat  eleve magába s ' J J gY J g a  g g ivott minden jelző t és minden határozót.  

Ilyesformán van az esztétikus is benyomásaival; ezek a benyo mó,  
sok, amíg bennünk vannak, egyszerű ek, mint szánkban az étel íze  
vagy bő rünkön a levegő  hullámzása; mihelyt elemezni próbáljuk ő ket'  
kimeríthetetlenek s amit az elemzés megfog, már ki is tépte az egés z:  
böl. Ez az oka, hogy a jó kritikus sokszor csalni kénytelen; nem bon-
colja a benyomást, hanem megfordítja, alkotó ötletet csinál bel ő le s  
gyúr egy gyors, éppen nem alapos figurát, amely mégis jellemz ő , mert  
a benyomásból termékenyült.  

Az illusztrátor ehhez a csaló, vagy mondjuk m ű vész-kritikushoz  
hasonlít. Van egy összbenyomása és van egy ceruzája; a benyomás  
megfordul és a ceruzán át m ű alkotássá válik. A feladatához méltó  il-
lusztrátor: alkotó kritikus; nem a költemény tárgyát szemlélteti, ha-
nem saját összérzését a költemény tárgyán át.  

Elég Fáy 40 fametszetét kezeinkbe venni, látjuk, hogy ő  is ezt a ma-
gasabbfajta szemléltetést kísérelte meg. E metszeteket nemcsak nagy  
tárgyi tanulmány, hanem a dantei költemény mély - lényegkeres ő  - 
szemlélése el ő zte meg. Fáy nemcsak a költemény minden zugát ismeri,  
de gondolkozott az egész költeményen is. Ha metszetére pillantok:  
elő ször ezzel az összbenyomással kerülök szembe, csak aztán fedezem  
fel, már amennyire Dantét ismerem, a tárgyat, melyen ez az össz-
benyomás átsugárzik. A három Dante-tolmácsoló közt 6 a legközvet-
lenebb - Dante élménye arra is átragad, aki képeib ő l mukkot sem ért.  

Épp az összbenyomásnak ez a föltétlen uralma az eredeti Fáy  il-
lusztrációiban. (5 nem egy-egy Dante-sort ábrázol, hanem negyven  
képébe (1. az els ő  ének, 13-13 a Pokol, Purgatórium, Paradicsom) va-
lóban az egész költeményt belezsúfolja, ügy hogy egy-egy metszetre  
olykor három ének is esik. Három ének alatt Dante bugyrokkal száll  
alább s planétákkal hág föllebb; a metszeten különböz ő  tájak, az út  
különböző  idő pontjai kerülnek egymás mellé, melyeket nem a közös  
tárgy tart össze, hanem az elemeket elrendez ő  alapbenyomás. Apró  
karikákban jelvények, fülkékben közbevetett jelenetek lebegnek; itt az  
igazi tárgy maga a szerkezet. Ez a szerkezet a túlvilág vidékeivel válto- 
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{a  Pokol  metszeteit a lefelé viv ő  kő lépcső k tagolják, a Purgatórium  

étszetei egy alsó kisebb s egy fölső  nagyobb mező re oszlanak, a Pa- 
^ csom glória-körös lépcs ő i felfelé visznek); de van egy vidékekt ő l  
független jellege, s ez épp az illusztrátor „Dante-érzése". 
fogy Fáy egy-egy képén nem verssorokat, hanem egész énekeket  

abrazol, nemcsak szerencsés - de dantei természet ű  ötlet. Dantéban 
kép  és geometria: az egyes látomás s a túlvilág számvetéssel csinált  

földrajza oly szorosan bonyolódott, hogy egy-egy látomását ebb ő l a  
Szövevénybő l kiemelni nem kisebb hamisítás, mint köreit, kiüríte tt  
elő adóteremként emberek nélkül mutatni be. Amit Péterfy középkor  
és  renaissance, allegória és realizmus ellentétében éreztetett: tulaj-
donképpen a képlátomásnak ez a szerves beleházasodása a szerkezet-
be, l-lomérosz szabad szobor-csoportokat gyárt; Dante szoborcsopor-
tokat helyezett el egy székesegyház falán. Ott a plasztika önmagáért  

van; függetlenül és egyszerű en, itt a matematika fékezi (és mint a góti-
kus templomon), talán épp ez a matematika hajtja egy különös natu-
ralizmus felé. Minden olyan Dante-illusztráció, amely egy-egy Dan-
te-látomásnak egy-egy képet ad, kiszívja ezt az építészeti gátló és nó-
gató elemet, elgörögösíti vagy „elromantizálja". Amikor Fáy a szer-
kezetbő l egy téma fölötti témát csinált: ezt kerülte e1.  

De felfogása még a finomabb részletekben is helyes. A Komédiának  

kettő s szerkezete van: egy szigorú mértani s egy szeszélyes, túlérzé-
keny, ha úgy tetszik - dekadens. Az els ő  a mű  külső  tagolásában tük-
röző dik, a másik az énekek határain áthúzódó, élményekben bonta-
kozik ki; az egyik a túlvilág beosztásának felel meg; a másik az utazás  

kanyargós vonalának. A Pokol szabályos tölcsér; de Vergilius és  

Dante szeszélyes vonalban el-elakadva, tanácskozva kanyarognak le a  
falán. Az Isten rendje: a mértan, de az ember sorsa a kacskaringó,  

buzdulás és tétovaság. E kett ő s rend menti meg Dantét a formai una-
lomtól; a terzinák, énekek, körök szabályosak, de az út kalandjai  

másfajta csomópontokkal osztják a költeményt, a különböz ő  körök-
bő l nemcsak másféle halottak szólnak, hanem más-más mű faj is; itt  
egy bohózat, ott egy legenda, ott egy teológiai értekezés. Térjünk visz-
sza váratlan kifejezésünkhöz: a fenséges rendben ott bujkál a nagy  

rendező  fölséges iróniája.  
Ezt a kétféle, egymás fölött finoman eltolt szerkezetet Fáy legtöbb  

metszetén is megtaláljuk: a mértanon átkanyarog a képzelet füst-
vonala. Az eredmény mégis más. Amit Dantéban (jobb megjelölés  

hijján) a fenség alatt lappangó iróniának neveztem, Fáynál m űprimi-
tívség. Fáy figura-látó mű vész s a Komédiában ő t a lényéb ő l kiforga-
tott ember, az angyal, az ördög, a fölfelé és a lefelé ficamodott alak  

vonzza. Ha Péterfy szerint Dante sokat nézett a túlvilágról a földre,  
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látja az ember, hogy a paradicsomnak is csak sóhaj a szele  es  veríték a 
harmata, de mégis megdöbben, hogy elvesztettük. Megdöbben, majd 
gondolkozóba esik; nem jobb-e, hogy végleg elvesztettük. 

*** 

Abel  a rengetegben, ez Tamási regényének a címe. Abel  egy tizen-
hatesztendös kamasz, akit az apja elszerz ő dtet a Hargitára pásztor-
nak. Nyakába akasztja a tarisznyát, kikíséri a kis havasi faházhoz, ott 
elmagyarázza neki a kötelességét. Abel egymaga marad a félelmével es 

 a furfangjával. A bank fáját árulja a fuvarosoknak, s kijárja a havas 
iskoláját. Közel egy esztend ő t tölt ott fönn, ezalatt kereskedik a maga 
szakállára, de körmére néz a fuvarosoknak; talált ágyúgolyókkal vi-
hart csinál, mert ami fát a vihar kitép, ő t illeti; vadászokat vezet olyan 
erdő n, melyet maga sem ismer; könyvet cserél fáért; összebarátkozik a 
Csikböl felrándult papokkal; kelepcébe ejti a román urat, aki hamis 
csekkel akarja ő t becsapni; kiböjtöli a csend ő rő rmester megszállását; 
áthúzza a telet; látogató apjától megtudja anyja halálát; rablókkal 
vacsorázik, s a karja közt vérzik el egy szolgabarát, akit a csíki papok 
küldenek fel hozzá üdülni. Egy öszön es  egy télen megisme ri  a szegény 
emberek sorsát, otthagyja a pásztorságot es  nekivág a városnak, hogy 
a szegények ügyének szentelje életét. 

Még nem is székely 6, csak székelyke, akib ő l a pásztorélet viszon-
tagságai közt búvik ki a székely. De azért mégis h ő se a népének, mert a 
székely h ő s épp olyan, hogy egy kamasz b ő rében is megfér. Ha igaz, 
hogy Toldi a magyarság h ő se, akkor a székely h ő s senkitő l se külön-
bözik úgy, mint a magyar hő stő l; neki sem nagy erejének nem kell ten-
nie, sem olyan tejeskalács lelkének, hogy h ő s lehessen. 

Ha Abel rokonait keresem, inkább azok közt a régifajta h ő sök közt 
találok rájuk, akik a kereszténység óta csaknem teljesen kipusztultak a 
költészetb ő l. Mi a jellemző  ezekre a hösökre? Elsösorban, hogy nem 
szégyellik természetüket. Egy keresztény h ő snek nem szabad meg-
ijednie, mert akkor nem hő s többé. Az Iliászban viszont a legszebb 
jelző kkel kitüntetett h ő sök is reszketnek s mint ijedt vadak menekül-
nek. Abelt gyermekkora menti, ha a félelemben az Iliász h ő seivel tart, 
de velük tart ő  másféle emberi gyengeségekben is. A keresztény h ő s 
elébb becsapja magát, mint embertársát. Abel egyszer-másszor áldo-
zik a tolvajok istenének, de elég igaz jellem ahhoz, hogy csak ember-
társait csapja be. M ű vésze a képmutatásnak, de célja közvetlen, gya-
korlati s ha elérte, lemossa egy mosollyal a hazugságot s nem hazudik 
magának tovább. Abel  lelkiismerete nem finnyás, de legalább nem kell 
altatószerrel tartani. Minden remek csalása után kifényesedik a lelke, 
mint az Odysseusé. Lehet, hogy a kereszténység óta kevesebb bű nt 

Fáy sokszor egészen elmarad Vergilius es  Beatrice mögött ho 
 ember csapatokat bű neiktő l es  erényeiktő l függetlenül, mint gr  gY az 

csoportosulásokat nézze. Az alakok játékosabbak nála, mint Dteszk nál, a szerkezet naivabban „középkori"; Dante sienai szemekk el  n té. 
világba. ez a 

Játék es  fenség egymásra találtak, de alacsonyabb fokon 
Danténál. S itt érzem én a humánum elfordulását. Mi nem tud ulnt 
olyan fenségesek lenni abban, amivel játszunk, mint Dante, s nk 
utazunk végig azon a túlvilágon, amelyben hiszünk. Erdekes voem 
még több Dante tolmácsot vonultatni fel, s egyszer talán me g m  Ina 
szólaltatom a legilletékesebbet, a teológust, hogy hit  es  szimbolizin  ls 

 meggyő ző dés és jelbeszéd dantei szövetségér ő l beszéljen nekünk. Má. 
ra elég volt ennyi. 

A művészet fáján ritka az érett gyümölcs; a véletlen úgy hozta, hogy 
elém egy nap kettő  hullott. Délután egy regényt olvastam, este egy 
daljátékot néztem meg, s mind a kett ő  maradandó mű  volt. Az egyiket 
betűvel írták, a másikat kottával, s mégis jobban hasonlítottak egy-
másra, mint azoknak az íróknak a m ű vei, akik egyugyanabban a ká-
véházban állapodnak meg, hogy mílyennek kell a m ű vészetnek lennie. 

Mind a két mű  a székelyekrő l szól. A székelyek világát hegyek ve-
szik körül, melyeket itt-ott tör át egy hágó vagy folyó. Ezt a sok nagy 
hegyet a két mű  szerzője sem tolta el. Zene  es  szó, mint a székely fo-
lyók, egy zárt katlanból tör el ő . Európában mostanában nem népsze-
rű ek a katlanok. Az emberbarátok azt mondják, el kell tolni a Hargi-
tát, mert akadályozza a népek testvéri ölelkezését; az észjavak keres-
kedője haragszik az olyan országra, melyb ő l mind kifelé folynak a fo-
lyók. Mindnyájan azon fáradunk, hogy hasonlítsunk egymásra, s 
gyanakszunk a katlanlakókra: mit csinálnak ott a hegyeik mögött, Ok 
talán nem akarnak hasonlítani? 

Elmaradt az, aki nem hasonlít eléggé ránk. E két m ű  tanúsága sze-
rint a székely elmaradt nép. Úgy ül völgyi országán, mint egy fészken; 
tépett tolla alatt tojásokat rejteget, melyek tarkák, mint az írott hús-
véti tojás. Azt, aki többre becsüli az ilyen furcsa írott tojást a vásár-
csarnokban kaphatónál: provincialistának nevezik. Azonban a pro-
vincializmusnak is sok faja van az „ángyomtérde" irodalomtól Ta-
mási Aronig es  Kodály Zoltánig. A legalja csak adoma; föllebb mar 

 érzelmes honvágyat ébreszt egy elveszett paradicsom után; aztán be- 
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csak egy-két helyen rezdül meg, de e rezdülések mögött érezzük, nagy 
költő i erő  moccan. A b ő ség klasszicizmusa ez: buja  es  finom. Könyve 
ellen egy kifogásom van: a góbé-vicceknek legalább felét kidobnám. 
Elég abból a java! 

Kodály Székelyfonója abba a székely faluba vezet, mely fölött Ábel 
pásztorszállása, a Hargita egy hatalmas árnyék; a falun túl abba az 
idő tlen székelységbe, melyet a népdal ő riz. Ábel a rengeteg magányos 
székelyérő l szól; a Székelyfonó az örök közösségr ő l, melybő l egy-egy 
Ábel nekivág ifjúságnak, zöld rengetegnek, világmegváltásnak. 

A Székelyfonó elüt minden operától. Szövegkönyvét nem egy em-
ber írta, hanem a nép. Helyét: a fonót a nép életkedve választotta. 
Idejét: a téli alkonyatot a munka, mely elveszi a nappalt es  nyarat. 
A történetet is maga a népdal írta, melyben minden megtörténik, ami a 
néppel történhetik. A kedvesnek el kell bujdosnia, zsandárkézre kerül, 
kiszabadul: nem tudjuk meg, miért. A Fonót a sors pillanatnyi neve 
nem érdekli, a Fonó vele sír az elhagyottal, vigasztalja, mulattatja; 
felkavarodik benne játék es  emlék; a végzet ütése s az életöröm bosz-
szúja; szilaj móka es  ballada. 

Nincs több meséje, mint amennyi ötven-hatvan ölelkez ő  népdalból 
valahogy kialakul, de benne van az örök mese, amit a népdal sors, 
szerelem es  halál játékáról mondani tud. Aki ezt a százados opera-
szöveget rakta maga elé, nagy feladatra vállalkozott. Össze kellett ol-
vasztania az elszórt dallamokat; önmagában kellett megtestesíteni a 
nép hosszú nemzedékeit; egyenl ő nek kellett lennie egy egész néppel; 
mert ha nem egyenl ő : hiába a gyűjtőmunka, a dalok szétesnek, a zene 
csak kommentár lesz; a századok nem támadnak fel az órában. 

Kodály Zoltán daljátéka egy mű . Nem bírálhatom, mint zenei al-
kotást, de ha összérzésemet vigyázom —, két ellenmondó benyomásra 
oszlik. Kodály muzsikája a heged ű  felé tolta el a hangszereket. Nem-
csak, hogy a heged ű  hangja lengett, dalolt, vijjogott állandóan a zene-
kar fölött, de mintha a fúvós hangszereken is húrok rezegtek volna. 
Ruganyos volt ez a zene, lengő , hajlékony, dallamos, de nem olyan, 
mint az olasz operák. A mélyén ott elégedetlenkedett, morgott, söhaj-
tott a disszonancia. Egy zenei mondat se szaladt ki a híg lelkek törvé-
nye szerint. A szabály megbicsaklott, s a dallamok nem szabadulhat-
tak meg bels ő  üldözőjüktő l. A diadal es  a kétségbeesés úg-y össze-
kapaszkodott ebben a zenében, hogy mélységeikbe és magasságaikba 
is magukkal hurcolták egymást. Ábel lelke  volt a zene, de egy véglete-
sebb, mégis tömörebb Ábelé, akit játszani es  álmodni nyomor es  halál 
tanított meg. 

4S9 

követnek el az emberek, de az Abel-féle h ő sök azt mutatják, hQ 
azelő tt ártatlanabbul követték el. 

S azt hiszem, épp ez az, amivel Ábel mindenkit meghódít. Megoldi 
azt az évezredes merevséget, mellyel a kereszténység éppúgy átjárjáa  
hívő t, mint a hitetlent, a papot, mint a szocialistät. Mi persze tudjuk hogy ez a fölengedés csak addig tart, amíg a regényt olvassuk. Utá , vissza kell bununk meszes házunkba. Mi elzüllünk erkölcs nelkul  
Ábelt azonban óvja a természete. 

Az Odyssea kiadóinak fő  a feje, hogy értessék meg a tanulóifjúsá g, 
gal Odysseus jellemét: nem követi a tízparancsolatot, mégis neo les 

 természet. Az emberiség ifjúkorára hivatkoznak. De az ifjúkor itt van 
a Hargitán s víg egyetértésben falatozik ,  a csíksomlyói gvárdiánul, 
Ábelt a szükség megtanítja félni, lopni, füllenteni, de természete meg, 
tanítja mókázni, sajnálkozni, elmélkedni, az erd ő t szeretni, a szege, 
nyek sorsába belegondolni. Nevelhetetlen fickó, de gazdag hajlamai, 
költészet, tréfa es t ű nő dés közt cikázó lénye igazat ad neki. Egy egész. 
séges fa védi ítt magát a nyíró ollótól. Ábelnek nem kell tízparancso-
lat, megtermi 6 azt belülr ő l az ösztönei felő l, s üdébbek az  6 erényei 
minden oltott erénynél. Ha Toldi a természeti er ő  hő se, Ábel a term& 

 szetes nemességé. Ebben a gyenge fiúban, aki olyan derekasan  helytáll 
rablók, urak  es  oláhok közt, egy morzsoló erők közt fennmaradó nép 
viszi diadalra min ő ségét. 

A görögöket emlegettem. A hasonlat csábít, hiszen a görög is 
nöség es  színváltás népe. De csak egy-két részletre kell gondolnom, 
hogy meglássam a színes virág alatt a kavicsos földet s a durva, kovás 
virágszárban felismerjem a mostohább éghajlatot. Ott van az oláh 
csendő rnek, ennek a havasi Polyphemosnak a garázdálkodása a he-
gyen;Ábel vacsorája a rablók es  részeg apja közt; az a félszó, amelyb ő l 
két góbéság közt anyja halálát megtudja. Ami nem az ember kedélye: 
sötét es  mostoha, s az ember is mintha arra lenne, hogy a föld mosto-
haságából színt, illatot készítsen. A mókákban a keser ű ség szúr, a 
képzeletet a korlátok hívják ki, s ha Ábelben, a gyermekben zsengéb-
bek népe színei, háta mögött ott áll elvásott apja, apja mögött a falu s a 
faluban anyja sírja, akít a szegénység ölt meg. 

Tamási Áron novelláiban el-eltalálta már ennek a zord hesiodosi, 
hegyi görögségnek a hangját; regényeivel azonban nem volt szeren. 
cséje. Az egyik túlságosan befúródott a székelységbe; képzelet, szó• 
járás, mithosz tobzódásába veszett; a másik idegenbeszakadt, a társa-
dalmi regény területére, ahol színét hagyta. Ez a regény nagy öröm 
barátainak. Nemcsak, mert sikerült regény, hanem mert az írója ís ki-
forrt. Tamási rájött, hogy a b ő ség legméltóbb foglalatja a tartózkodás, 
A képzelet nem lövi el puskaporát, a nyelv nem gesztikulál. A mondat 



A darab középpontjában Görög Ilona balladája áll , melyet a 
fiataljai maguk mulatására játszanak el. A magányos szerepl ő k :  f 3116 

 talaki László és anyja, Görög Ilona és anyja párbeszédét éneklik, Bér' 
pedig szinte a ballada mögött, megjátssza ami a párbeszéd-tagok k ar 
történik. Bertalaki László anyja hiába építtet csuda malmot, csuri t 
tornyot, Görög Ilonát nem engedi az anyja. Akkor a halálba 
búsuló fiat. A kar kiteríti s a ballada mögül betör a sirató. 	

uldl 

Jaj, jaj, jaj, jaj, kedves bátyám 
Jaj, mért hattál itt bennünket ilyen árván 
Ebbe a nagy szomorúságba. 
Jaj, de nagyon siettél 
Abba az örökös házba, 
Akin se ajtó, se ablak, 
Csak a nagy sötétség. 

Rögtön érezzük, hogy az egész daljáték efelé a sirató felé emelke-
dett. Vágy, tombolás, incselkedés mélyén ez a jajgatás érett. A rejtOZ-
ködő  nép leleplezte magát, s mint a der ű s Hellászból a szemeit kitép ő  
Oedipusz, úgy támolyog elő  e nép cifra külszíne mögül az örök vesztes: 
a sirató. 

Kodály Zoltán jóvoltából a katlan perem-hegyeit áttörte a zene, s 
ami tegnap még helyi különösség, adomaírók prédája, provincializ-
mus volt, Olton, Dunän megindul a tenger felé. 

*** 

Azóta sokat gondolok Ábelre, akiben az emberiség ifjúkorát ő rizte 
meg a székely katlan, és sajnálom a világszerte feltöredez ő  katlanokat, 
melyekb ő l felénk, városiak felé néznek az emberek. De éjszaka néha 
Kodály siratójára ébredek, s a katlanokra gondolok, melyekben ilyen 
sírást készít az id ő . S nem tudom, mit kívánjak: hogy ezután is legye-
nek Ábelek vagy hogy ne legyenek többé népek, amelyek ilyen jól 
megtanulnak siratni. 

1933 

MÓRICZ ZSIGMOND: ERDÉLY 

Több mint tíz év várakozás után, itt van a Tündérkert folytatása, 
tető  alatt Móricz Zsigmond regényhármasa. Aki nem tudja, hogy az 
első  rész s a másik kettő  közt egy magyar korszak telt el, s az író egy 
kisebbfajta könyvtárat vetett ki magából, a m ű  áruló repedéseib ő l  

észe 
nem veszi. Nemcsak a két történet gerendázata illik jól össze, a 

levegő 
 is ugyanaz. A könyv fölöttük maradt az esztend ő knek, arra a 

le s higgadásra, ami a Vadkan-évek nyugtalanságát a mai Móricz 
ZsIgrnond végzett munka utáni nyugalmától elválasztja, a duhaj Bá- 
thory  halálával, az országtatarozó Bethlen Gábor fejedelemsége alatt 

'matek is szüksége volt. 
a A történeti regényt ma kész ítéletek fogadják: elavult, jelmezes, tu-

dák0s.Álmű fajnak tartják, melybe a múlt század eleji nemzeti eszmé-
lés  lehelt egy idő re lelket, s elmúlt a messzit és különöst hajszoló ro-
mantikával. Az Erdély-lyel szemben ezek a formulák tehetetlenek. 
Egyinaga is gyönyörű  bizonyság, hogy nem a történelmi regény a ha-
lott, csak az a történelmieskedés, mely épp olyan kicsinyesen vadászta 
a  ritkát, egyszer-voltat, tudományra tartozót az idöben mint a népies-
kedés a népben vagy a pszichologizmus a lélekben. Az a történelmi re-
gény, melynek ez a kicsinyesség volt a múzsája, igaz, megbukott. De 
csak egy elbízott, polgári korlátai közül kimozdulni g ő gös és gyenge 
szellem hihette, hogy az író ezzel mindörökre lemondott az emberi 
múltról, melybe a maga ügyét órjás ábrákkal írhatja bele, s az ő rök 
emberit a jelent ő s dolgok méltóságába öltöztetheti. Az igazán na-
gyoknak a múlt csak egy nagyobbszer ű  jelen. Ha a tő rténetiesked ő  
úgy menekült a múltba, mint Pierre Loti Japánba, mások a polinéz 
szigetekre, a görögök, egy Shakespeare, egy Goethe, úgy tértek meg 
belé, mint nagyságukhoz méltó hazába, királyok a királyok közé. 
Móricz nem szökik, ö hazamegy. Nem az alföldi néz át Erdélybe, nem 
a polgárság és parasztság regényírója pompázkodja ki magát az úri 
múltban, hanem egy maga országában maradt író foglalja ő ssze, a 
nagy mű  és nagy idő k keretében, a méltó emberség és méltóságos nyelv 
anyagában, amit eddig csinált. Ha egyéb m ű vei a hétköznapok, az Er-
dély az ő  ünneplő  ruhás vasárnapja. 

Móricz Zsigmond, a regényíró, fáradhatatlan jegyz ője volt annak, 
ami Magyarországon látható. Jegyz ő könyveiben elfért: falu, kisváros, 
puszta, Budapest. El úriház, paplak, cs ő szkunyhó, lápvilág. Alakok, 
szólások, esetek határtalan b ő ségét gyűjtötte össze; egyik-másik írása 
ellen épp az volt a kifogásunk, hogy a jegyz ő könyv elnyomta a m ű -
alkotást, afféle szerz ő emberként inkább széltében hódított, mint ma-
gasságban, övé volt a Félmagyarország, de a magyar Parnasszusnak a 
derekán leült. Ez a könyve böségben is túltesz akármelyik el ő ző n. Aki 
ahelyett, hogy egyvégtében olvasná, hol itt, hol ott üti fel: azt hihetné 
életképek ezek a török id ő kbő l, olyasfélék, amin ő ket Takács Sándor 
írt. Látható itt az erdélyi úri nép tanácsban, toron, harcmez ő n; a feje-
delem, amint számtalan levelét írja, diákjaival a Kassa felé viv ő  utakat 
tanulmányozza vagy a várak tatarozására ad rendeletet; a fejedelem- 
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kereskedő  sötét boltjában a sivatagon, tatáron, télvízen átlop ot ász 
lyem es  drágakő  csillog. Felvont várhidak es  kiszegzett el őjogok" se, 

gött görbehátú, konok mesteremberek ülnek, akik a fejedelem m ő • 
csában is el őjogaik summájával kezdik a beszédet; mindenik u  ana, 
azzal. Egy Magyarországba kiszálló követség a Thurzó-ud4,I1'  
összeszaladt urak bemutatására ürügy. Megismerjük az elvadult ere,  
jében vulkánként pufogó Széchy Györgyöt, aki gyönyör ű  lanyat  egy  
pillantásra odaveti vendégei elé, hogy lássák becsét, de ne potyazha s,  
sanak látásból sem. Bemutattatik Lórántffy Zsuzsánna asszony, a  
vérszomjas, pápistafaló szent, aki nem gy ő zi a megszabdalt hitsorsos  
sebhelyét tapogatni. Munkátlan házaik körül ott lebzselnek a hajdúk 

 

lesve a háborús hírt, hogy a többet ígérö mellett kiszálljanak' 
 

A kunság vad vizei közt félvad pásztorok ő rzik a gulyát, meztelen he• 
 

verészve füstös kunyhóikban, melyekb ő l az emelkedő  áron át úszva  
vágják ki magukat barmaikkal. Egy marosszéki mez ő n a felszabad(.  
tott es  tő rbe csalt székely jobbágyok verg ő dnek az urak nyársában,  
Halljuk a török követek édeskés fenyeget ő zését, a szultán tolmácsá.  
nak fellengő s stílusát es  kéjelgő  toldásait. Pázmány hatalmas hatású,  
de válogatósnak nem mondható érvét. Minden fejezet más életkép,  
más embervilág, új foltja az örök magyarságnak, mely itt nyersebb,  
veszélyekben jobban megforgatott, de azért sosem idegen - sosem  
egészen történelem. Urak, szászok, pusztai nép, papság, mintha csak 
azért gyű ltek volna egybe ide Móricz más munkáiból, hogy el nem 
másított nyíltsággal mondják ki természetük.  

Kimeríthetetlenazda sá egy gyűjtő  élet gyűjteménye az életrő l s g g g^ gY gY J gY J Y  
mégis: egyetlen regényében sem uralkodik Móricz fölényesebbenaz ő  
Magyar Múzeumán, mint itt. Az életképek igaz, lazán függenek össze, 
inkább egymás mellett vannak, mint egymásután, de az egész mégsem 
válik szétesővé, a szerkezet dongáinál jobban összeparancsolja a ré• 
szeket a közös testmeleg s a két fejedelmi alak, akik mint pusztítás és 
építés angyalai lépnek át ezen a csoportokra szabdalt világon. 
A Tündérkert Báthory Gábor kertje volt: az álmai után elindult bő • 
vérű ség halálba borult paradicsoma. Egy magyar Dionysos törte itt 
össze magát es  országát féktelen menetben. Az ö örökébe jön be Beth• 
len, a számító, szögletes fej ű , polgár szabású fejedelem, a fészekrakó 
fecskék, a köpű töltő  méhek es  a gyaluból, kaptafából, vakolókanálból  
vagyont  es  jogot csináló szászok tanítványa. Rendelkezik, ahol ren•  
delkezni kell, s megalázkodik, ahol az alázattal vásárolják a békét.  
Erényes egészben, de börtönbe téteti, aki megköti magát az erényben, 
amikor az ország java becstelenséget parancsol. Jó keresztény, de á 

0aga veszi meg Lippát es  Jenő t a töröknek, hogy a többi Erdély békén  
oaradhasson. A két ember egymásután nemcsak magyar tipológia, de  
ßagy magyar tanítás is: amit a délibábos vér elpusztít, megépíti a bölcs  
SZámrtas; kicsi népben nem az a nagy, aki nagy viha rt  támaszt, hanem  

népe elő l a nagy vihart el tudja fogni. Olyan ember dicséri itt a pol-
gáriasodást, akinek titkos szerelme a lovát táncoltató úri vér volt. Az  
élet bölcs, virágozni, tenyészni szeret, csak id ő t, békét kell neki adni, 

 hogy hajthasson -- mondja a tanulság, de aki Bethlen Gábor szívébe 
 lit, az ellenkezőjét is megtalálja ott: a szép, szilaj Báthory Gábort, 
 mint ideált.  

Bethlen Gábor a nagy munkások közül való, s a munkára szánt  
emberben mindig elpusztul valami, amire fájdalommal gondol: a sza-
badon nő tt természet nemessége, a kifejlett emberpéldány. A nagy 

 munkás  körül  nő nek, boltosodnak a falak: de ezekbe a falakba egy 
 szép, szabad ember van befalazva; az, aki ő  lehetett volna, ha nem áll 
 be pallérnak. Munkája fényében, mint annyi nagy miinkás, Bethlen  

Gábor is boldogtalanul vacog. A munkás életre jó társat kapo tt  az 
 erényes, éleseszű , aggodalmaskodó Károlyi Zsuzsannában, aki ügy 

 hál vele, mint a lelkiismeret. Sajnos, a lázadásra, az elvágyásra, a 
 megölt Bethlen Gábor fel-felidézésére is kapott társat: Báthory Gábor  

elzüllött húgát. Ennek a tilos karjában befalazott ember lélegez fel, s a 
 múló boldogság az életre szóló boldogtalanságot teszi tudatossá.  

Bethlen Gábor diadalmaskodik a munkában, de a Báthory-vér dia-
dalmaskodik az indulatban: mindenik, ahol királynak született. 

 A magyar életképek gazdaggá tették a regényt; a Báthory-Bethlen  
párhuzam jelentő ssé es  jelentéstelivé; a győ ztes Bethlen verg ődése  
emberivé, s ő t tragikussá. Munkás élete liráját sosem fejezte ki Móricz  
Zsigmond méltóbb pátosszal.  

Remekmű  az Erdély? A legtöbb, amit a magyar regényírás idáig  
felmutathat. Ady lírája mellett a háború elötti kort ez a regény zárja le. 

 A két mű  bizonyos fokig ki is egészíti egymást (ha nem is egészen ügy, 
 mint Báthoryt Bethlen): Ady a gondolat magasa s mélye Móricz, a 

 színek es  formák határtalan szélessége. Sajnálni lehet tán, hogy a kett ő 
 egy emberben nem egyesülhetett. Az Erdély - a magyar irodalom Há-

ború és békéje -- túlságos metafizikamentesnek örökít meg egy népet,  
melynek másik nagy lángelméjér ő l máig is alig merjük tudni, hoc a 

 kortárs Európának talán legnagyobb szelleme volt. Kétségtelenül  
korlát ez; de olyan korlát, amelyet ez a m ű  hiún nem döngetett s belül-
rő l tökéletesen kitöltött. Akinek a magyarsághoz komoly köze van,  
szerzőjében legnagyobb él ő  Írónkat tisztelje.  

1935  
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Kodolányi János új novelláiban kevesebb a kellékestári holmi  es  
több a költészet. Realizmusa az élet közelében marad, s egy-egy meg- 
elevenítő  félmondata, alakjainak a beszédje, szólása m ű vészre vall, 
akinek van érzéke a részletekhez s szívén melengeti apróbb emlékeit, 

de az  ábrázolt élet mögül költ ő i jelentés sugárzik, vers bujkál a tárgyi- 
lago s mondatok közt, néhol ki is szökik a novellából, mint a Böbék 
Sam u búcsúja végén, ahol a fösvény, családját sanyargató, szélütött 
ember fölgyújtja maga mögött a házat, belecsap az üggyel-bajjal fel-
Szerszámozott lovak közé, es a megdics ő ült önzés Illés-szekerén vágtat 
neki a Drávának vagy a — Pokolnak. 

Ezek a novellák is b ű nre, nyomorra, igazságtalanságra figyelmez-
te tnek; de megvan bennük egy költ ő i mag, amely, érezzük, megért egy 
művet s ,  művet es  nem vezércikket kívánt. Ha letesszük a könyvet, 
erő s, világos látomás marad utánuk, jeleul, hogy az író egy-egy láto-
mását rögzítette meg bennük. Van egy pontjuk, ahol megs ű rű södnek, 
a  kép, amelyet a költ ő  a mű ben keresett, kibontakozik; a vízió átüt. 
Böbék Samu látomása az utolsó oldalon; az öreg ácsé, aki még egyszer 
meg akarja mutatni tudományát, ott ahol a kútágasnak szánt tönk 
bütyke kifog a karján es  szerszámán; a flótásé, amint a sóhajtozó bos-
nyák katonák fölött egy asztalon fuvolázik, háta mögött alkalmi me-
nezsere, aki reggelre meglóg a pénzzel; az utolsó lovát eladó szegény-
emberé, ahogy a kocsmában ráismer a volt szibériai fogolyra, aki 
fegyvertelen rohant fel ötven tiszt közé a pódiumra s szétmarcangol-
tatta ő ket a legénységgel. 

Kodolányi letett arról a szociológus, pszichoanalitikus vagy milyen 
büszkeségrő l, amely régebben ellökdöste müvei mell ő l a kő ltöt; mint-
ha szégyellte volna, hogy az is tud lenni. A költészettel aztán az is 
megjött ebben a kötetben, ami legjobban hiányzott: a melegemberség. 
Egy régibb bírálatomban, emlékszem, megjelöltem egy jelenetet, ahol 
a „haladó", rokonait megvető  fiú mégis csak kinyújthatta volna nyo-
morult anyja felé a kezét -- itt kinyújtotta. Megszomorodott a régi ke-
serű ség, a sok realista részlet ellenére is egy megszenvedett s a mások 
szenvedésében otthonos ember elégiás kötete a Küszöb, amely után 
megrendülve olvasom a Vallomást, a megmaradt paradicsomból is 
kitiltott lélek dadogását a falak alatt, 

Kodolányi János ezzel a kötetével a magyar realista novella leg-
különb mesterei közé emelkedett, Móricz, Tamási közelébe. Tisztuló 
írásainak a kor is örülhet; ez a felelösségteljes humanizmus, melyhez ő  
is elért, növő  folyó, a gyermeki kíváncsiság épp úgy eltalál belé, mint a 
sötét kétségbeesés. 

1933 
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KODOLÁNYI JÁNOS NOVELLÁI 

Két kötet (Sötétség, Küszöb): Kodolányi János novellái, mindk ett ,, 
az idén jelent meg, egyik a debreceni Új írók sorozat els ő  kötete,  ° 
sík a Vajda János-társaság jelzését viseli durva borítékján, külö nba. 

 egész olyan mint azok a kötetek, melyekhez nemcsak az anyagot, den 
költséget is az író teremtette el ő  nyomorúságból es  írói elszánásba) 

Kodolányinak én a regényeit ismertem meg elébb, azok közül i s 
 legrosszabbakat, abban az idő ben, amikor Kardos Lászlónak, a deb. 

receni füzethez adott tömör bevezet ője szerint „az irodalmi elmél et és 
 gyakorlat a legnagyobb hévvel bizonygatta, hogy a naturalizmus kora  

lejárt, s az egész irányzat cs ő döt mondott." Én akkor egy személyb en 
 „az elmélet es  a gyakorlat" voltam (részben magam ellenében is) , s 

nemigen lelkesedtem Kodolányi „tudományosan megalapozott" re- 
gényeiért. Ma már persze csak a hullófélben lév ő  fogak marják a na. 
turalizmust. Tudjuk, hogy kétféle naturalizmus van, egyik a század. 
végi világ-rágalmazó tudományoskodásban fogant,  a másik,  mindig 
volt es mindig fel-feltámad, s a közelr ő l nézett élet fényjátékában ta-
lálja meg a költészetet. Az els ő nek sok hibája mellett megvan az az ér-
deme, hogy mint Kodolányit is, kiválogatja es  igazi naturalizmusra 
neveli a jó művészt, s megfojtja a tehetségtelent. 

Hogy a naturalizmus is nevelhet m űvészetre, beláthatja, aki a  So-
tétség címadó darabját a Küszöb novelláival összehasonlítja. A Sötét-
ség Kodolányinak egyik legels ő  írása volt, a lélek utat talált színeitő l 
sű rű  írás, sokszor emlegették úgy, hogy ennél Kodolányi jobbat sosem 
írt s nem is igen írhat, mert ebben az írói módszerben csak az er ő , tö-
ménység változik, fejl ő dés nincs. Ez nem igaz. A Sötétségben még na-
gyon sok van abból, amit fordított népszínm ű iességnek lehetne ne-
vezni; ha a népszínmű  a derű  érdekében kever össze cigányzenét, 
muskátlis ablakot, gentlemanszív ű  haramiát, itt a magzatelhajtás, 
heptika, földéhség, egyke-rendszer, bestialitás, kuruzslás szövetkezik 
egy népi Grand Guignolban. A Küszöb érettebb m ű vészt mutat, aki 
hű  maradt a nyomorúság igazságához, de beosztóbb, tehát igazabb a 
borzalmak adagolásában is. Van a Küszöb végén egy elbeszélés, 
melyben olyanformán szorongat az ura  es  családja egy asszonyt, mint 
a Sötétség Juliját, de mennyivel bölcsebb, igazabb, s ő t szívszorítóbb 
ennek a szegény asszonynak a hontalansága a két család közt; (egyik, 
amelyikbő l az ütlegek kiiízik, a másik, amelyikbe az összeszorult 
markú önzés nem fogadja be többé) mint azé a lemészárolt fiatal-
asszonyé, akit haldoklásában még egyszer megkínoznak, s él ő  teste fö-
lött arról tanakodnak, hol olcsóbb a szemföd ő  ... Egyikben az ifjúság 
mértéktelen vádbeszéde, másikban a tárgyiassá vált testvérfájdalom, 
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b

índenikünknek." Az egész költeményb ő l csak ezeket a strófákat l la  : a „kiegyenlít ő
„ 
 Goethe hátravonul, elmosódik. 

Pc  hogy egészen Szabó L ő rinc-arckép jellege Legyen a Goethe-fordí- 
tásnak, üssük fel az Elmerülve vagy az Ujra együtt-féle verseket, ahol 
szabó L ő ri nc a fiziológia búvára (a búvár itt szó sze rint veend ő ) egy 
iás ember behunyt szeme mögött egy más ember életm űködésébe 

cnerul, 
s a megsemmisített küls ő  világ helyett a bels ő  világ, homályos 

érzékszervekb ő l összeszű rő dő  látomásait dadogja ki — mítoszt fejtve a 
Szenvedély piros homályából. 

Bizonyára hiányos Goethe, de a hiány nem mindig veszteség, s en-
dek a néhány markáns vonásnak Goethe is megbocsáthatja a tolmá-
csolo ihlet-lazulásait, s egyes versek (pl. Szenvedély trilógiájának) 
gyengébb fordítását. 

Nagy költő k arca minden kés ő bbi kor számára csak néhány (foly-
ton változó) er ő s vonásból áll, s Szabó Lörinc saját csalétke után kap-
va, azt a Goethét ragadja meg, aki ma éppen eleven. 

1933 

FÖLDI: ISTEN ORSZÁGA FELE 

Földi Mihály: Isten országa felé, mint a címe is mutatja, magasztos 
irányú alkotás. Vannak matematikus zsenik, mű vész-zsenik es  sport-
zsenik; ez a regény egy erkölcsi zseni története, ah a világ eseményei 
mögött az erkölcsi hatalmak nagy epopeáját pillantja meg: az élet 
számára nem véletlen rajz, hanem az élet mögő tt álló szimbólumok 
erővonaltere. Ily morális zsenik mindig voltak, vannak ma is, ma csak 
tisztel ő ik nincsenek. Az író, aki igazán megírná egy ilyen lélek törté-
netét, bizonyára fölülmúlná Madáchot. Azonban, aki ezt megírná s az 
úgynevezett transzcendens valóság szövödését egy lélekben követni 
tudná, maga se lehetne más, mint erkölcsi zseni, hisz épp ezek az élmé-
nyek azok, melyeket bet ű n át nem lehet megközeliteni. Nos, az Isten 
országa felé hő sét, a kis Klotildot az író nem tudta kistafírozni a kell ő  
tapasztalattal, a kis Klotildnak nincs belső  története, az erkölcsi zse-
niröl az író ismételten megmondja, hogy ez a f űhöz-fához kapkodó 
leányocska erkölcsi zseni, aki Isten  es  az ördög harcterévé alakitotta 
lelkét, a harc azonban lényegében úgy folyik le, ahogy egy sárga könyv 
írója képzelheti el a pap  es  az ördög harcát egy leány lelkéért. Klotild 
nem teremti maga körül a transzcendens világot, mint az igazi erkölcsi 
zsenik, hanem elfogadja, készen találja. Készen a stilisztika jóvoltá-
ból. 

Semmi sem könnyebb, mint istent  es  ördögöt teremteni, ha nem hi- 

SZABŐ  LŐRINC GOETHE-FORDÍTÁSA 

Aki Goethével foglalkozott, érdekelheti ez a három ízléSes kót 
Goethe nagyon széles birodalom ahhoz, hogy igazán ismerheSsuke  t, 
Szabó Lő rinc a szokatlanabb vidékekrő l szedte össze tá'képalbu ; J 
Goethében ő  más sorokat húz alá, mint a hagyományos G  hat 
olvasó; a goethei mű  aránya, hangulata már a válogatásnál re

oe theg 

bomlik,  egyes Goethe-hangokat saját élete es  költészete visszh ang,, 
val erő sít fel, másokat egészen kihagy; Goethe megváltozik, de nem a 
hátrányára. Szabó L ő rinc emberi es  költő i természetébe, mint olva só 
sokszor belekötöttem. Szolgáljon e természet igazolásául, hogy Go e: 
théböl az eredetinél ifjabb es  mégis tömörebb, ragyogóbb es  mégis só, 
tétebb Goethét választott le,  Goethe Gide szerint Nietzsche felé néz; a Szabó Lő rinc Goethéje félúton van Goethe es Nietzsche közt, dombon 
jár, de hegyi leveg ő  veszi körül. 

Feltűnő , hogy a Szabó L ő rinc Goethéje mennyi rímtelen verset írt; a 
költeményeknek csaknem a felét az a klopstocki, félig klasszikus, félig 
szabad ritmus lebegteti, melyben Goethe géniusza el ő ször csapottfel,s 
mely késő bb ís ifjúkora szárnytempóira ingerli. Az öreg Goethe ha. 
bozott, hogy a Prometheuszt kíadja-e; szégyellte ezt a titánkodást, 
A títánok titánkodása azonban nem szégyellnivaló. Szabó Lő rinc ta• 
ián épp ezt a verset fordította legtökéletesebben, s az eredetinél még 
konokabbul zúgó sorok számos jöv ő  ifjúság rádobbanását ígérik en-
nek a versnek. A Tanúban már Írtam róla, hogy Ortega az ifjú Goethe 
líráját, Prometheusz, Ganímedesz költ őjét kéri számon a goethei mű -
vön; Szabó Lő rincet is ez a Goethe hódította meg a legjobban, s a köl-
tő  második-harmadik korszakából is ki-kiemel egy-egy kevéssé ismert 
verset, melyekben ezeknek az els ő  ódáknak a szabad, hő si lélegzet• 
vételére ismerünk. 

De Szabó Lő rinc fílozófus-költ ő , s Goethe filozófiájának van egy 
keményebb ere, amelyet használni tud. A goethei összhang: megalku• 
vó, de ennek az összhangnak egyik szólama az az istenekkel farkas• 
szemet néző , görög pesszimizmus, amely csak a mi számunkra pesszi• 
mizmus, akik a valósághoz csak az önáltatás segédfogalmaival me• 
rünk közelíteni. Szabó L ő rinc Goethéjéb ő l hiányoznak a miniszter 
szentenciái, de megmarad a fölháborítóan-okos világismerö. Ahol 
evvel találkozik, ott a fordítás felzúg. „Mert szívtelen a Természet: ra• 
gyog a nap, jóra, gonoszra, egy fény igaznak  es  banditának a hold meg 
a csillagok. — Szél, égszakadás, jég, mennydörögve zúgja útjait es  elibe 
vágva mindenkit elér egymásután. -- A Szerencse is úgy csap a tömeg-
be: most a fiú fürtös ártatlanságát kapja el, máskor a bű nös tar kopo• 
nyáját. —Érc, örök, álló ő si Törvény kényszere zárja gyürübe létét 
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szünk bennük. Egyszer ű  fogalmazási fogás: perszonifikáció, A2  ,,  
dögi: az Ördög, s mivel a háború nyilván ördögi, a világháborü  a

°r. 
van az Ördög m ű ve. Ő  gyújtja fel a diplomaták hiúságát s a néYil,  
, yű löletét. Vannak azonban lelkek, akik nem engedik át magu k 

 

Ordögnek, s ezzel felingerlik a kíváncsiságát. Klotild az egyetlen  az 
lélek. Ez elég pesszimista felfogás, még az újságírás egyik f ő nökét lyen 
pláne ha észrevesszük, hogy a lélek harca meg ebben a Klotildba lls, 

 intermittens, s annak ellenére, hogy lelkét érintetlenül adja át Zste a s 
nek, közben elég simán csúszik egy kalandorn ő  pályáján a gyilkossá,  és a halálos ítélet felé. Kádár Anna és Kádár Anna lelkének is 
dualizmusa ez.  Bemegy a lélek: szent,  kimegy a lélek: szajha, mert  
kénkényelmes felfogása a vallásos életnek, mely az Athenaeum hatalm as. Y g Y a más 

 

ságának is megengedi, hogy közben dantei magasságokban járjon s 
 

bevezesse az új m ű fajt: a transzcendens ponyvaregényt. Mert bár a 
 

„dialektikus materializmus" alapján álló bírál ő nak is e1 kell ismernie  
hogy ebben a regényben csoda transzcendens dolgok vannak, nekünk  
csak egy kicsit kell megvakarnunk s kiderül, hogy Isten országa csak 

 

futtatás: az ezüst alatt ott rikít a sárga: a ponyvaregény.  

Csodálkozom a sikerén? Dehogy csodálkozom. Minden kornak  
megvannak a jelképes karrierjei, s a Földié ilyen. Eljutottunk oda,  
hogy a könyvkapitalizmus jelölje ki a nagy írókat, s miért ne lehetne  
Klotild a kor szent Teréze? Amikor Földi Kádár Annáját a legjobb  
kritikusaink a Pen Club díjára ajánlották, azt mondtam, hogy a tünet  
úgy volna teljes, ha meg is nyerné. Az Isten országa felé után, mely a  
Kádár Annánál mégis csak jobb regény, már csak az hiányzik, hogy  
Földi boldoggá avatása érdekében az Athenaeum mozgalmat indít-
son,  

1932  

SZEKFŰ  GYULA: TIZENNYOLCADIK SZÁZAD  

Szekfű  Gyula új kötete: a tizennyolcadik század magyar története  
egy író fő művének is tiszteletre méltó alkotás volna.  

A történelem jelszava lehet szellem, vagy lehet anyag, végül is az  
életjelenségek történetének kell lennie s mint ahogy Herodotos ezer-
mester volt, a jó történésznek ma is tarkának kell lenni, mint az élet, s  
nem szabad az életmegnyilvánulások közt túlságosan specializálnia  
magát. Szekfűnek legalább az érdeklő dése sokoldalú, s ez a sokolda-
lúság nem alkalmi. Látszik, hogy a figyelem szervessé vált igényeivel  
áll a múlt elé, nem büntetési feladatul rója magára a másutt talált vagy  
itthon örökölt szempontokat; ő  maga nem nyugodt bizonyos válaszok  

^élkúl. A kutatás nála nem a Toussaint-Langenscheidt módszerére 

el

lékeztet, ahol huszonöt vagy hány kérd ő pontot kell végigrobotol- 
ot egy belső  szomj irányítja, mely a szempontok összefüggésében, a 

^ü Szerkezetén is érezhet ő . Hogy a történetírás egy nagy érdekl ő dés  
srfizolgálatában álló enciklopédia, azt az 6 könyvén mindig éreznünk  

kell tá 
A 
rsadalom minden eleme itt  mozog elő ttünk, a barokk kastélyok 

'tól az alföldi nádas szélek rideg marhapásztoráig; felkeressük a 
f  ^üfelni gmegfigyeljükJ  p , rlá  osodás első  ereit, s  az ú' népvándorlást, mely a Y  
kipusztított török területek buja televénye felé áramlik, hogy néhány  
évtized alatt kimerítse a földet; kitanuljuk a Rákóczi-id ő k sakkozga-
tó Seregtologató, seregolvasztó haditaktikáját, és beletekintünk az új  
nagybirtokok könyvvitelébe; újratanuljuk az ország kétszáz év el ő tti  
néprajzát, s földünket egy kiveszett vegetáció borítja ei, óriási mocsa-
rak az Alföld folyói körül s az osztrák gyáripar festéknövény telepei a  
Bánátban; belehelyezkedünk az osztrák államtanácstag felfogásába s  
látjuk az ő seire büszke, békében harcos kisnemest, aki pan aszkodik,  
hogy a falvakon átutazóban a jobbágyok barátságtalanul fogadják;  
Bécsen át nyakig ülünk az európai politikában, s rajta van a  szemünk  a  
délvidék félvad rácain, a sakktábla parasztján, akinek csak egy lépést  
kell tenni, hogy bemattolja a rendi országgy ű lést; kedvet kapunk Esz-
terházy érsek egri építkezéseihez s tudjuk, hogy a magyar parasztnak  
köldökig ért az inge (de míg a Dunántúlon a cifra szű r viseletétő l kell  
eltiltani, az elvadult Alföldön azt tiltják el, hogy ne zsírozza ronda  
farkasbő r gubáját); Bél Mátyás, Bessenyei megkapják elhelyezkedé-
sű k hosszúsági és szélességi fokát, de tudjuk azt is, melyik barokk fő úr  
milyen alapítványt tett; új arisztokrácia születik a szemünk el ő tt, és  
statisztikusai vagyunk a magyar városok lélekszámának; Rákóczi  
környezete nem névsor, hanem egyéniségek, s Mária Terézia vallásos  
asszonytermészetét finom lélektani fal választja el tanácsosai félvilá-
gosodásától; számokban fejezhetjük ki a jobbágy robotnapjait, s lát-
juk a magyar írót elveszetten a rendi társadalomban; himnuszokból  
kapunk idézetet, s halljuk a somogyi jobbágyvezér dicsekvését, akit a  
„királyné saját kezével cirógatott meg"; ismerjük az Ausztriába men ő  
terményen a bélyeget, és látjuk a kárba menő  trágyakupacokat a faluk  
végén, melyet pásztorok égetnek el, vagy az utak feltöltésére használ-
nak, Aki ennyi oldalról hatol be egy korba, meg lehet a reménye, hogy  
elég bonyolult képet kap, s akinek ilyen érzéke van a jellemző  kicsisé-
gekhez, annak nem fogy ki a történetírói palettája.  

Persze  ez a történelmi ezermesterség csak akkor ér valamit, ha a  
történész az elrendezésnek is m ű vésze; a mii szerkezete elég tömör ah-
hoz, hogy áttekinthet ő  legyen, s elég zilált, hogy a különféle néz ő - 
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nyos túlsúlya, érveinek a gazdagsága, a silány ellenkezés, mind csak 
ónmaga igazáról gyözte meg, s nem vette észre, mint sáncolja el magát 
természete konokságaiban. 

A történelmi tárgylátás optimumáról beszéltünk. A tizennyolcadik 
század elég közel fekszik ahhoz, hogy múlt es múltba vetített jelen 
megzavarhassák egymást. Szekfű  tizennyolcadik százada azontúl, 
hogy tizennyolcadik század, a mai pillanat is. A könyv három f ő feje-
zete: Rákóczi-felkelés, rendi barokk, felvilágosodás, más néven ma is 
hat, s Szekfű nél nemcsak a jelen módosítja a történelmi képet, hanem 
a történelmi kép is hatni akar a jelenre. 

A nemzeti forradalommal szemben Szekfű  lojális. Beállítása mér-
sékli a legendát, a forradalom az európai történelem láthatárában 
epizód lesz, mely Nagyidát juttatja eszünkbe; de Rákóczi képe, rossz-
híre cáfolatául, nagyon szép; érezni, hogy egy nagy egyéniség melege 
körül mint olvadnak meg az osztályok. A mozgalom emberi  es  magyar 
indokolása is szeretetteljes, inkább csak a Thaly Kálmánok patetikus 
rózsafényét oszlatja el. 

Nem ilyen jóindulatú a felvilágosodással szemben. „Száraz", „ma-
terialista", „utilitarisztikus", túl s ű rű n  es  keserű en szaladnak Id a szá-
ján; mintha a felvilágosodás csak apály lett volna, a barokk h ő skor 
után elernyedés a tagadásban. Holott ez a kor mégiscsak a görög b ő l-
csészet kezdeteihez hasonlít a leginkább, amikor (Sokrates szava sze-
rint) az emberek menni kezdtek, amerre a gondolkodás szele vitte 
éket. Megrészegszünk az ész lehet ő ségeitő l, s föltámad a remény, hogy 
miután nem válthattuk meg magunkat hittel, segítünk magunkon ér-
telemmel. Ez a hitetlenségbe vetett hit azóta elkopott talán, a legjob-
bak pótolni igyekszenek, amit a vallással elveszítettünk, a felvilágo-
sodást azonban nem lehet utódain át nézni, s ha Szekfü a francia for-
radalmat mint vérfolyamot emlegeti, s Mirabeau fel ő l, aki egyike volt 
a legnagyobb politikai lángelméknek, csak azt tudhatja, hogy dörge-
delmes, akkor újra elolvassuk, hogy vajon a francia forradalomról 
van-e szó, s nem Európa másik végén él ez a Mirabeau, hogy úgy ló-
bálják elő tte a füstöl ő t. 

Annál feltű nő bb ez a leszólt felvilágosodás (melyet Magyarorszá-
gon, úgy látszik, az íróknál is nagyobb hatással a bécsi rendörspiclik 
terjesztettek), mert mellette az Escorial hatalmas áhítatával nyomul 
fel a magyar barokk, melyet ki kell emelnie. Elérzékenyüléséböl lát-
juk, hogy Szekfü magát is barokk embernek tartja; azonban semmi 
sem védi jobban öt, a történetírót, mint hogy ez a meghatott beállítás 
maga mond ítéletet a meghatottság fölött. Szekfü barokkja nagy-
szabású moratórium. Mást mond a nyelv es mást ért az ember. 
Anyeiv az egyház öröklött nyelve, ebbe n ő  bete az új heroikus felbuz- 
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pontból kapott képeket befogadhassa. Szekfű tő l itt tanulhatnak sok
at  a fiatalok. Ez a közepes stiliszta, de nagyszerű  szerkesztö érdekess ég 

 ben legjobb regényeinkkel versenyzö olvasmányt ad. Mint néhúnY újabb regényírónál látjuk, m űve tagolásában ő  is felülemelkedik akí 
nálkozó id ő - es térbeli egységeken, túlteszi magát a kronológián, nem  
tájékról megy tájékra, osztályról osztályra, hanem nagyobb történ él, 
mi egységekben, ha szabad ezt a kifejezést használni: logikai láton lá, 
sokban mozdul tovább. Az új fejezetek, a folyamatok keresztöltésév ei 
messze visszanyúlnak az el ő ző k alá, egy „király uralkodása" a leg: 
különböző bb fő címek alatt szóródik szét; a barokk mű veltség Ve r, 
sailles-utánzatai mellett ott van a templomtéren el ő adott jezsuita dia, 
ma egyszerű  nézője; a felvilágosodás irodalma nem kap külön fejeze. 
tet, hanem csak egy nagyobb kép töredéke lesz; nincs külön bel• é s  
külpolitika, s az alföldi belsö népvándorlásban nemcsak az üres pusz. 
tákra beszívódó új elemek mozgását érezzük, hanem az ország egés z 

 statikája újraépül. Szekfű  történetírása bonyolult körmondatra eml& 
keztet, melyben az alá- es  mellérendelések viszonya éppolyan fontos, 
mint a mondattagok tartalma, mindennek helye van, s a helyt ő l kapja 
az adat a világítást. Nem mondom, hogy ezt a módszert meg nem lehet 
fejleszteni. Az új művészet, a motívumok bujkáltatásának sok fogó• 
sára taníthatja meg a történészt, de már Szekfű  könyvének is óriási ér• 
deme, hogy nem a fejtet ő  alatt hangyaként mászkáló adatokkal, ha• 
nem néhány erő s történelmi vízióval merülünk fel könyve olvasásá-
ból; nála a részleteket nem évszámok, hanem élményegységek tartják 
össze, s az élmény az, amit nem lehet elfelejteni. 

Kár, hogy ez a nagy történetíró nem igazi nagy természet is. 
A megkülönböztetés fölöslegesnek látszik, de Szekfű  rákényszerit. 
A történetírótól azt várom, hogy a szíve nyitva legyen az emberi  min 

 den ficánkolásával szemben. Elfogultságai lehetnek es vannak is, de 
ezek hozzátartoznak, mint az árvízhez, hogy sodor, es  Pető fihez, hogy 
Pető fi. Szekfű  elfogultságai azonban, mint fában a bütykök. Megcso-
mósodott a természete, s a csomókat a történetírói nagylelk ű ség sem 
bírja feloldani. Nem is egy ember, hanem egy típus, egy nevelési mód 
gyógyíthatatlan kambium-hegei ezek, görcsös irtózás es  görcsös ra-
gaszkodás, mely az értelem kifejl ő dése elő tti időkbő l ered s az intelli-
gencián is uralkodik. Pályája csak pártolta ezt a bels ő  makacsságot. 
Ez bátorította fel els ő  ellentmondásaira. Egyoldalú, egyszempontú 
történetírással találta szemben magát, amely társadalmi úton akarta 
letorkolni tudományosan megalapozott tételeit. Az ellentmondó igaz• 
ság hő sének érezhette magát. Azt hitte, hogy csak történetírásunk 
egyoldalú, protestáns liberalizmusát billenti helyre, s közben mint 
átértékel ő  a paradox álláspont lovagjává képezte ki magát. Tudomá- 
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dulás, belen ő , hogy az öröklött nyelvvel az örökül kapott rendi tár s  dalmat ís biztosítsa. A középkor úgy értette nyelvét, ahogy használ ta'  
ez a kor az öröklött nyelvet szimbolikus nyelvként kezeli s a szí a, 

mbo  lizmus túlzásaival puffasztja fel. Valami hazugság van a Szekfíi b 
rokkjában. Tolmács kell a lélek es  a frazeológia közé. A Regnum M a 

 rianumban a rendi társadalom engedélyezi magának az emberiesség 
 buzgását, s a hatalom kap haladékot a retorika jóvoltából az erkölcs! tol. Ennek a történelmi moratóriumnak bizonyára megvolt az érdem e 

 s szépsége is, de aki a tiszta helyzetet szereti, meg tudja becsülni azokat 
 is, akik szabadulni igyekszenek a termékeny hazugságtól. 

Sajnos, e hajdaní haladék es  a Bethlen-féle haladék közt annak eil e. 
nére, hogy a kettő t nem illik összehasonlítani, Szekfű  esetében nyil• 
vánvaló a kapcsolat. Szekfű  paradoxonai közt bizonyára az volt a 
legmerészebb, hogy Bethlennel szövetkezett (szövetség, mely nem 
Bethlent kompromittálja), s ez a barokk-kép alighanem azt a mai ba. 
rokkot védi, melyben a lélek es  nyelv közt a tolmács is elpirul. Szekfá 
az egyetlen, aki ezt a mai barokkot természete fel ő l igazolja, de ha 6 az 
egyetlen, annál többen vannak, akiknek az ő  példája könnyíti meg 
karrier-hazugságukat. Ha a mai tudós ifjúság számára nincs más vá-
lasztás, mint a hatalom Írástudójául csapni fel, vagy fejest ugrani abba 
a nemgondolkodásba, melyet legalább nálunk a szocializmus ír el ő , 
jórészt 6 a felel ő s érte. 

1932  

NEPHELOKOKKÜGIA  

Nephelokokkügiát (magyarul Felh ő kakukkvárat) Aristophanes 
madarai építették ég es  föld közé. Miért? hogy elfogják az áldozati 
füstöt,  es  kiéheztessék az isteneket. Az istenek elpusztulnak áldozatok 
nélkül, s az emberek nem élhetnek istenek nélkül. Felh ő kakukkvár te-
hát kapitulálásra kényszeríti az isteneket, s az emberek isteneivé teszi a 
madarakat. A számítás beválik, az istenek egyezkedni kénytelenek, s 
Felhökakukkvár ura, a görög Peisthetairos a madarak üdvdala köz-
ben hozza le Olimpuszról mátkáját: Bazileát, a világuralmat. 

A madarakat Aristophanes nem allegóriának szánta; aki azonban 
írók  es  közönség viszonyával, vagy ahogy mondani szokás: iroda-
lompolitikával foglalkozik, ebben az ő si vígjátékban kultúréletünk 
mai állapotát látja megörökítve. Nephelokokkügiát, az istenek es  em-
berek közé épített várost, a szemünk láttára hordják össze a bíbicek, 
bíbormadarak, bankák es  szarkák, s ő t mintha az istenek követsége is  

ott 	már Peisthetairos el ő tt, méltósággal még, de belül megszep- 
ve . 

poi olvasók elfordulnak az íróktól, halljuk gyakran emlegetni; az  
e^bereket nem érdekli többé az irodalom, az írás nem irányítója az  
etnek. S valóban ha azt nézzük, hogy a jó irodalom milyen mélyre 

él 
1  t s az  istenségek oltárán hány ürücomb ég el, igazat kell adnunk a  

s^ nakozó kárörömnek: az Olimpusz es  Athén között alig van kap- 
ssolat. Író es olvasó elidegenedtek: az ember hajlandó ezt valamely 
rejté lyes folyamatnak tulajdonítani. A Golf-áram kitért, mondják a 
^grneteorológusok; az olvasó elidegenedett, mondják a zugirodal-

Ok s  Elidegenedni kétféleképp lehet. Az ember ,  vagy megutál valakit, 
vagy  Olyan messze kerül t ő le, hogy meghal ránézve. Az a gyanus, hogy  
mai olvasó nem utálta meg az írót, hanem messze került, s ezt a  

messze kerülést nem valami titkos kor-sodródás okozta, hanem em-
berek összefogása. Az olvasók elszakadtak az íróktól, nem mert az ég  
messzebb került a földt ő l, hanem mert ég es  föld közé a Madarak vá-
rost építettek. 

Épületes dolog mindent folyamatnak tulajdonítani. Gutenberg, eza  
Zauberlehrling feltalálta a könyvnyomtatást, s elszaporította a köny-
vet; most a könyv megfojtja az irodalmat. Ez valóban folyamat. Ha  
azonban emberek összeszervezkednek, felzárják a gazdát a padlásra, s  
maguk garázdálkodnak a birtokán, ez nem folyamat, hanem bitang-
sig. A jó irodalom kiszigetelését tekintsék folyamatnak, kiszigetel ő -
désnek, akik belenyugosznak, én korunk legnagyobb méret ű  gengsz-
termerényletének tartom. Kétségtelen, hogy e merénylet feltétele a  
kapitalizmus kora; azonban csak feltétele, magát Felh ő kakukkvárat  
munka, cső rök munkája hordta össze.  
Aristophanes drámájának legmozgalmasabb része a madarak se-

regszemléje. A Banka nevezi meg Peisthetairos el ő tt a különféle ma-
dárrajokat; elébb egyesével jönnek, aztán elborítják az eget; érezzük,  
hogy ennyi madár igazán várost fog építeni ég es  föld közé. Lássuk a  
mi madaraink seregszemléjét.  
Vörösmarty még a nemzet költöje, Arany János már a nemzet köl-

töjeés az Akadémia foglya. Ezen a saját lelkével elfoglalt költön lehet  
megfigyelni, hogy szigeteli ki az írót az életéböl a barátság, s hogy válik  
a tisztelet Salamon-toronnyá. Aranyt az Arany-iskola egyre maga-
sabbra tolja az Olimpuszra; ő k teszik keresztbe ég s föld közt az els ő  
szalmagerendát. S ami Arany felé még bámulat, Vajda felé már itétet.  
A tekintély a költő  es  az olvasó közt terpeszkedik, s egy-ketten oda-
fenn fulladozni kezdenek.  
A társaságok a szellemi közlekedés megkönnyítésére alakulnak, s a  
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szellemi közlekedés akadályaivá válnak. Természetrajzukho z ta 
 zik, hogy a beléjük fektetett tő kébő l minden nemzedék gyokót v o,  

úgy, hogyha miniszter lennék, minden új társaság alapszabályai  o^ 
felvetetném, hogy harminc év múlva tartozik feloszlani. Nálunk k ői 
sze inkább azt veszik alapszabályba, hogy a társaság legaláb per. 
mincéves legyen, 	 megalakul  ( en, amikor me 	(az ő szbe csavarodó Vörő  sn,

b hat, 
a,^ 

Akadémia például meg mindig nem töltötte ki a hosszú embrio nális 
 idő t). De érthet ő ! Akinek nem tiszta a lelkiismerete, jobban szereti a zt  

aki megnyugtatja, mint aki felzaklatja, s ahol a hatalomnak nem eg sz  tiszta,  a lelkiismerete, ott megkapják uzsonnakávéjukat a társaságok ,s 
 az ifjúság erkölcseit tartoznak védeni az egyetemek. Ha az ötszáz bárd  

nem is ötszáz, csak ötven vagy öt, Edwardnak azért síp kell es  zene, s  
bar tagadhatatlan, hogy az Akadémia síposai újabban többet szunyd,  
kálnak, mint sípolnak, az egyetem pedig suttyomban (változó idő k!) a 
bárdokat kíséri fizetett zenéjével, nincs okunk rá, hogy ezeket az 
tézményeket mint az irodalom cinkosait denunciáljuk.  

De ne ís bántsuk ő ket túlságosan! Felh ő kakukkvár építő i közt ő k a 
legszerényebbek es  a legtunyábbak, s ő k azok, akiken az olcsó bátor, 
ság a leggyakrabban üt. Szó sincs róla, hogy el tudnák fogni az áldozat  
füstjét. Nem is mint istenek reflektálnak ő k az oltár tüzére, csak mint 
öreg meleged ők. Serényebb madársereg a politikusoké. A hetvenes 
években a liberális kormány irodát állitott fel, melynek az volt a ren-
deltetése, hogy a maga számára írókat csináljon. Azóta ezt az irodát 
minden politikai párt felvette rezsijébe. Az „akció katholiká"-tói a 
szocialista pártig minden társadalmi alakulatnak megvan a költöje. 
Ezekre a pártkörökre az a jellemző , hogy ők kapják meg a legolcsób-
ban a zsenialitás diplomáját. Mit adnak érte? Jogcímet a pártnak, 
hogy lám, az ország legnagyobb költ ője is stb. S mit kapnak?  
A költő i szépségversenyen egy pártlista szavazatát. A politika már  
alaposan megerő síti Nephelokokkügiát. A zseni szóra már a jobb író•  
nak is megfájdul a szíve: mégse kutya dolog szervezett emberek  töme-
gére hivatkozni. Az írók is másképp néznek arra, aki mögött százezrek  
állnak. Persze, ha jobban meggondoljuk, nem olyan könny ű  százezrek  
elő tt állni! Még ha együtt is érzel a százezerrel, meg ha értük élsz is!  

Ahhoz valódi diplomáciai lángelmének s azontúl meg Janusnak is kell  
lenned, hogy a mögötted állók annak lássanak, akinek akarnak, s el ő •  
refelé az légy, aki vagy. Mert a százezrek, helyesebben az a harminc,  
aki a százezer, els ő sorban azt követeli, hogy pontosan az ő  költöräl  
alkotott felfogását képviseld az irodalomban. S ez a felfogás ugyebár  

mégiscsak a hólapátolókénál valamivel lustább agyakban alakult ki.  
Hanem hagyjuk a kontárokat! Akadémikusok, politikusok-ezek.  

nek a pelyva-falait tavaszonként lebontaná a szél, ha itt nem lennének  

z igazi építő  madarak, az ernyedetlen szárnyasok, akik a rádióból 
'esicseregnek, a kulisszák mögül es elöl fütyülnek, a hangosfilmen ke-
lepelnek s ami a legfő bb, a sajtóból kukorékolnak. Hogy nevezzük  
kőZÓS névvel ő ket,,  akiktő l a jámbor ember nem látja többé az eget, s 
akiknek mohó emésztésétel nem gyözzük kalapunk karimáját tiszto-
gatni? Ok az a szorgalmas elem, amely egy összefüggő  guanóréteggé 

 akarja tenni az emberek lelkét. Ok emelik Felhő kakukkvár falait, ők 
fedeznek fel havonta egy sajtólángelmét, s ölnek meg évente egy te-
hetséget. 

A fő nökökrő l beszélek most, nem a napszámosokról, bar ittmínden 
napszámos titkos fő nökjelölt. Kik ezek a hódítók, akik a britek b ő l-
csességével szállják meg a mai élet minden Szuezét, Máltáját, Szinga-
púrját, úgy, hogy ellen ő rzésük nélkül hajóra se szállhatsz, imprimá-
turjuk nélkül árvább vagy hazádban, mint voltak a Csokonai korabeli 
poéták? Az ember nem hinné: az írodalom hajótöröttjei. Ha meg-
nézed, kik állnak a sajtó, a kiadók, a színházak, a filmügyek élén:  
mindenütt bukott írók, akik miután csalódtak tehetségükben, a pénz 

 bizalmi embereivé szegő dtek. Ő k kontrollálják a pénz számára az 
 írást: irodalmárok irodalom ellen. Nem Gutenberg fojtja meg az iro-

dalmat, hanem a fél-, negyed-  es  tized-írók. A kapitalizmus annyiban 
 ludas, hogy megdagasztotta a tömegek kultür-étvágyát, kitágította az 

irodalom kereteit, helyet kínált a jogtalan ambíciónak s fényes mene-
déket nyújtott az ambíció elzüllöttjeinek. S ahol egyszer egy bukott író 
megvetette a lábát, oda az irodalom csak megalázkodni térhet be.  
Nincs a világon olthatatlanabb gy ű lölet, mint a bukott íróé. Öriási  
percentet szedhet Elisabeth Bergner  es  Emil Jannings után, százezer 
ember fülébe kürtölheti félálomban kipréselt gondolatait, magasztal-
hatják puncstortáját, melyben mások szellemi morzsáit öntötte le ci-
nizmusa rumlevével, az ő  fél szeme azon a sovány írócskán van, aki 
még mindig, még mindig nem bukott el. Ha valaki ki tudná arányban  
fejezni, mennyit gondolnak ezek a guanómadarak az istenekre, s mily  
ritkán, milyen nagy ellenár fejében ejtik csak ki a nevüket, elcsodál-
koznánk. Gyű löletüknek, mely a legnagyobb tisztelet, ami írót érhet, 

 egy borogatása van: az, ha írót bukni vagy legalább süllyedni  látnak.  
Az ő  pszichológiájuk nélkül nem lehet megmagyarázni a mai életet. Én  
belő lük olvasom ki, miért nem kell a közönségnek az író s mért kell  

mindjárt, ha elzüllik; az ő  vétójuk öli itt az embert s az 6 elismerésük  
öli az írót. Aki nem emelkedik, hanyatlik, s ő k, hogy hanyatlás közben  
is emberek fölött maradjanak, egyre alább nyomják a kultúrtemékek  

szinvonalát, egyre nagyobb alázkodásra kényszerítik az írót. A mai  
műveltség circulus vitiosusa bennük forog. Kik folyton marakodnak,  
ebben a nagy ügyben egyek. Mint titkos rokonság fúni ő ket ő ssze ez a  
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ten, a falánk Herakles, a szigonyos, de megnyugvó Poseidon s a 
foal i  áto isten, Tribulliu az, akiket Nephelokokkügia kapui el ő tt lát. 
ból° dom, utolsó dolog erkölcsbirónak csapni fel. Plane az istenek er- 

Tuei  felé. Nem is teszem, csak a képmutatásról ejtek még néhány 
kolosSztaló szót. A képmutatást sokan b ű nnek tartják; de mi jobb, ha 
fari képmutató vagy ha már nem is képmutató. Bizony nekem job- 
van  tetSz ik, ha az istenek legalább képmutatók s fust híján lesová- 
b odva is kitartanak  az Olimpuszon, meg ha szivesen kapitulálnának 
0'87  istenek képmutatásával id ő t nyer az Olimpusz, s holnapra talán 
is. hogy elég egyetlen er ő s hit néhány villáma is hozzá, hogy a 
klderul ' ganó-vár összeomoljon, s nem álmodott számú ürücomb illatában 
grurodjenek a kiéhezett orrcimpák. 

De addig, ha már nem is hisztek az ilyenféle csodákban, istenek, 
múltotokért és méltóságotokért, képmutassatok! 

1932 

gyű lölet, pártokon, foglalkozási ágakon át: -- hallgatag szövet ség  
melyet összeköt a dupla érdek, hogy a kultúra fogyasztója alattuk  maradjon, s aki fölöttük van, elpusztuljon. 

. , Egyesek keménynek ,  tartották a magyar regényrő l írt bírálatom 
 különösen a Földirő l szóló részt. De a regény ma Felhökakukkvár mú. 

faja kezd lenni, s ez a Földi nem valóságos Peisthetairosa már mind en  madaraknak. Sosem láttam ő t, soha senkimnek nem,  ártott; a szerepb e 
 akadok bele, mely kortársai hozzájárulásával veszi ő t körül. Ez a sze, 

rep oly fontos, hogy aki viszonyainkkal foglalkozik, nem kerülheti el 
A legnagyobb és még irodalmi mázú kiadó s a legolvasottabb újsá gok 

 irányítója. Jónevű  íróknak parancsol, s a kultuszminiszter volt miin• 
katársa. Némi reménységgel indult író, aki elvetette lassan álszemér. 
met,  széllel bélelt, de látszólag nagyigény ű  mű veket kezdett írni, 
E művek a ponyva szintjén állanak, s divatos vallásossággal kend ő z. 
ködnek. Az álirodalom minden zugából ajánlkozik felé az elismerés, 
A Korunk Szava éppúgy megmámorosodik t ő le, mint a dialektikus 
materializmus képvisel ő i. Tulajdonképp Felhő kakukkvár ujjong, 
hogy ezután övé az irodalom. Itt az idő , hogy megsemmisitsuk azt a 
bizonyos „asztaltársaság"-ot az Olimpuszon, s ha ő k elpusztulnak, 
hurrá, hiába buktunk el, mi vagyunk a nagy írók. Földi körül, mint 
egy nagy történelmi egyéniség körül, megolvad minden politikai, vi. 
lágnézetí, faji ellentét. O az a görög, aki menyasszonyul kapja Bazi-
leát. Már jelentkezik is a derék hisztrió, aki sokszor mulattatta az iste-
neket, hogy benyújtsa Felhökakukkvár ultimátumát, s íme, a Nyugat 
pecsételi meg, hogy az Ember tragédiája óta megjelent legnagyobb 
magyar mű  az „Isten országa felé". Hát nem történelmi h ő s, aki ezt 
meg tudja csinálni, akivel a kor ezt megcsinálja? 

Persze annyi szép dolog van a világon, s dehogy törő dnék én Földi 
Isten országával, ha isteneink erkölcsében biztos volnék. Hiszen csak 
egyszer kellene együttesen nekirontani ennek a lenge alkotmánynak, 
rést törhetnének ő k mosolyuk és a füst számára. Az istenek erkölcseit 
azonban megő rölte hiúság és féltékenység, nem bíznak egymásban és 
nincs is okuk bízni. Mind szívesen kivonul Felh ő kakukkvár ellen, csak 
vezessék, aztán félúton elmarad, s kárörömmel nézi, hogy csattog ba-
rátja szeme körül a madarak cs ő re. Abban bízogatnak, hogy majd 
csak megalkusznak valahogy a madarakkal, az 6 személyes bájuk 
majd csak lefegyverzi ő ket. Egyikük a társaságok felé mutat komoly 
hagyománytiszteletet, a másík rohamcsapatokra kacsint, a harmadik 
színigazgatók érdemeit fedezi fel, a negyedik a madarak vacsoráin, az 
ötödik dilettáns miniszternék estélyein mutatkozik. Egymással szem-
ben még ístenek, de suttyomban egyik is, másik is nézeget, hol lehetne 
egy kis füsthöz jutni. Az ember néha már aggódva tekinget, nem a ha• 
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KÖZÉP-EURÓPA 

TEJTESTVÉREK 

Könyvet olvasok, amely nem jó, nem híres ember írta, mé a 
nem is újdonság, a háború elő tt jelent meg, s mégis alkalmas arrk a hogy elpirítsa hét ország tudományát s fellelkesítse a munkára s zabad  
ifjúságot. 

Ahhoz, hogy valaki irodalmakat hasonlítgasson, a legelemibb k ő , 
vetelmény, hogy értse az összehasonlított nyelveket, átböngéssz e  les 

 alább a fő műveket, ha mindjárt húszra, tízre szorítja is le ő ket. Kari 
Dietrich, akirő l csak annyit tudok, hogy 1911-ben a leipzigi egyetem 
docense volt, nem szerezte meg az összehasonlításra ezt az elemi j og. 
címet sem. Kelet-európai összehasonlító irodalomtörténetét (Die Ost. 
europäischen Literaturen in ihren Hauptströmungen vergleiche nd 
dargestellt) német nyelv ű  ismertetésekb ő l szedte ki  es  állította össze, s 
a lengyeleket  es  oroszokat is csak fordításból ismerte alaposabban. 
Magyar olvasó elő tt könnyű  nevetségessé tenni. Turgenyev négy sort 
kap tő le, Pálffy Albert hármat; a Karthausit Jókai írta; legnagyobb 
drámaíróink: Katona, Vörösmarty  es  Rákosi Jenő , nyilván Rákosi a 
legnagyobb, mert neki tanítványai is vannak; az egyik Csiky Ger. 
gely(!). 

De ha nincs is különösebb jogcíme a leipzigi docensnek, hogy Ke-
let-Európa irodalmait összehasonlítsa, könyvét mégis megérte elolvas-
ni. Azt bizonyítja, hogy egy német Wanderbursch, aki szarvasb ő r 
nadrágban, könnyű  zsákkal, de nagy bottal vág neki Kelet-Euró-
pának, a maga praktikus, egyszer ű  eszével egykett ő re tájékozódik 
köztünk, s hét-nyolc irodalomtörténet-könyv alapján olyan igazsá-
gokat közöl, melyeket mi, noha kézenfekv ő k, mégsem tudunk. Illet ő -
leg tudunk magunkról, de nem tudunk szomszédainkról, pedig csak a 
kerítésen kellett volna átpillantani. 

Dietrich megfigyelései nemcsak érvényesek ránk, hanem jellemez-
nek is minket, s mivel nem valószín ű , hogy hozzánk csinált Kelet-
Európát, bizonyára a többieket is jellemzi. De ha egy általános jel-
lemzés ennyire talál egyikünkre, ügy jobban hasonlítunk egymáshoz, 
mint hittük. Mindnyájan okulunk tehát, ha ennek az egyszer ű  német-
nek a tételeit, mint a kelet-európai irodalmak összehasonlító kiskáté-
ját pontokba foglaljuk. 

1. A keleti népek alkati betegségben szenvednek: hézagos a fejfödé-
sük. Kelet felé a bizánci egyház es  a török—tatár pusztítás területén sú- 

sabb a betegség, de jellemz ő  a nyugati katolikus szlávokra es  a ma- 
lY

o
arokra is, a Habsburg-ház  es  az orosz cár gyámfiaira. Nincsenek 

Ntóltve történelmi korszakai, s a nemzetet sem tagolta a történelem. 

Az u
dvar nem fejlesztett ki, mint nyugaton nemzeti m űveltséget, a 

po lgárság csenevész, a nép magára maradt, maga esze sze rint élő  osz- 

taly, 
az importált műveltségű  középosztály alatt. Legfelül nyomás és 

gátlás; nép es mű velt osztály közt pedig kultúrdualizmus. 
2, Ez a magára hagyott nép nem vett részt nemzete történetében, 

is emlékszik rá, nemrég élt királyok is ázsiai mesék h ő sei nála; nem ért le hozzá igazán a vallás sem, még ha ránehezedik is, mint a 
görög ortodoxia. De éppen mert nem szervez ő dött bele a nemzetbe, 
határfelületein gyorsabb a diffúzió, mint nyugaton. Szavaikat, meséi-
ke t Szívesen csereberélgetik ezek a népek: a román nyelv szavainak 
nagy része szláv, a népköltészet rokon a finn tavaktól a görög szigete-
lóg, Míg a nép Pen Clubok nélkül is megcsinálta a maga ezeréves in-
ternacionáléját, a művelt osztály is felhúzta nemzeti m űveltségét 
nemzetibben, mint a nyugat, de nacionalizmusában is nemzetközien, 
hiszen ugyanattól a szállitótól kapta a nemzeti eszmét. A fels ő  osztá-
lyok nacionalizmusa éppúgy hasonlít, mint az alsó osztályok nemzeti 
közömbössége. 

3.A kultúrdualizmusnak tulajdonítható, hogy Kelet-Európa nép-
költészete aránytalanul különb a nyugatinál; t őbb es  gazdagabb. Ahol 
a nép beleszervező dik a nemzetbe, ott a népköltészet terméskövét be-
lehordják a mű költészet székesegyházába, s a népköltészet csak k ő -
törmelék a falak tövén. Keleten azonban még óriási k ő bányák táton-
ganak. Az egyes keleti népek népköltészete nagyjából hasonlit, inkább 
csak a vérmérsék árnyalataiban különbözik, lágyabb a szlávoké, virá-
gosabb a magyar, finn, görög, s a kett ő  közt áll a román. Nem ismeri a 
nemzetet  es  a vallást, de ő si nagyságában él benne család es  természet. 
Szimbolikus természetfelfogásával ki-ki kívánkozik a hellén kultúra 
örökösei közül az ázsiai pusztákra, s lírai, de különösen epikai szerke-
zetében a görögtöl Lényegesen elüt ő  poétikát használ, mely közelebb 
áll a turáni es  héber népekéhez, mint a nyugati árjákéhoz. 

4.Az irodalom ezekben az országokban mást jelent, mint nyugaton. 
Egy arányosan tagozott életben az irodalom: irodalom, keleten a 
szellemi élet mindenese. Mivel hiányoznak feltételei, önmagának keli 
megteremtenie feltételeit is: a virág táplálja a fát, a gyermek neveli 
szüleit. A kényes külföldi árut be lehet hozni, de hogy csináljunk hozzá 
fogyasztót. Az író, ha író akar lenni, be kell ülnie a néptanitó katedrá-
jába, nyakába kell venni a béna tudományt, s hogy leveg ő höz jusson, 
tisztítania kell a levegő t  es  irányítani a politikát. Az irodalom külföld-
rő l jött, s mégis mélyebben eltelik a nemzeti üggyel, mint nyugaton. 
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5. Azonos viszonyok közt az írók is hasonlítanak. Kelet írója hah 
 gulatainak a prédája. Önérzete képtelen határok közt lüktet.  

népe megváltója, majd sivatagokra kivetett lélek, szánalmas  Roba^d 
son. Buzdulások es  letörések közt hánykolódik. A lehetetlenre is 

 

pesnek tartja magát s visszamerül fatalizmusába. A talaj byrot11ZN^ 
ez,  s nem véletlen, hogy egyetlen költö sem hatott olyan hatalmas Sa  

mult században ezekre az írókra, mint éppen Byron, akinek a  p  ?á a  
ban saját természetes állapotukat csodálhatták.  

Gyarapíthatnám a káté pontjait, de ennyi is elég a Wanderb urseh 
 útinaplójából.  1911 óta történt egy  es  más Európában. OroszO rsz 

 kiszakadt ebbő l a területb ő l, Németország belesüllyedt. Dietrich szá  
rint a negyvennyolc német ällam közül negyvenkett ő  van ő si  ró fai földön s csak hat barbár szláv terület. Azóta megfordult az arán y 

 római föld kihozódott a németek alól, a leipzigi docens otthon talál ná 
magát köztünk s otthon keleten. Azonban, ha a távol kelet meg is ta•  
nult olvasní, s nyugaton fel is támadtak Nagy Károly megölt szászai;  
mi Duna-népek ott ,  tartunk, ahol a háború el ő tt, itt élünk egy sors• 
közösségben, egymásról mit sem tudva. Igazan itt az ideje, hogy meg, 
ismerjük tejtestvéreinket, akikkel egy sors száraz eml őjét szoptuk,  

Fiatal tudósoknak írom ezt a cikket. Az örökhagyó Dietrich itt áll  
az ifjúság fölött s mint az egyszer ű  házaló kitárja kezét: neked fiam  
Bácskát, neked Torontált, neked Temest; házaljátok össze.  

1932  

ÖSSZEHASONLÍTŐ  NÉPKÖLTÉSZETTAN  

Három messzir ő l jött könyv adott egymásnak találkozót az író- 
asztalomon. Az első  az Erdélyi Helikon díszes kiállítású füzete; a cím-
lapján egy bárány, nyilván az a Miorica, aki a moldvai pásztort a ro-
mán balladában két pásztortársa, az erdélyi meg a vrancsai gyilkos 
tervére figyelmezteti. A füzet huszonegy balladáját Kádár Imre ültette 
magyarba, részben a maga szórakozására, részben hogy az erdélyi 
történelem három pásztorát, akik a balladai gyilkosságot idönként  
meg-megismétlik, közös javaikra figyelmeztesse. A második könyvet 
Lipcsében nyomtatták, vaskos kötet, a címe Volkslieder der Slawen s  

nem csak mint gyűjtő , válogató munka, de mint m ű fordítói teljesít-
mény is tiszteletre méltó. Csak sajnálhatjuk, hogy Paul Eisner, a kiadó  
es  fordító, nem adhatott, mint tervezte, terjedelmesebb bevezet ő t elé; 
aki ennyire ismeri az anyagot s ilyen jól fordít, annak a szempontjai  
sem lehetnek érdektelenek. A harmadik kötetet jugoszláviai barátaim 
küldték meg: Szrpszke narodne peszme. Ez a népköltés-gy űjtemény az  

első  szerb olvasmányom, s ha a homály költöi szépség, úgy ez a gy űj-
temény, bizony, meg sokat köszönhet a szerb tudományomnak.  

A három könyv itt hever egymás mellett, s mit sem tudnak az ár-
kokról, melyeknek a két partján határ ő rök cirkálnak. Ha valamire,  
hat inkább az átszivárgás törvényeire figyelmeztetnek s nem hábo- 
rÚ kra es határokra. Tejtestvérek, írtam a Duna-vidék népeir ő l. Ezek- 
beri a könyvekben a tej édességét érzem. A történelem ott zúgott el a 
népek fölött, de a történelem alatt egy homályos öntudatú, sokféle 
nyelvű  tömeg tagadta az id ő t s dalolta dalait. „Népköltészettan" su-
gallja a furcsa mű szót a három kötet, s míg az új tudomány fiókos 
Szekrényét tervezgetem, arra a néma testvériségre gondolok, melyet 
non  a politika csinált s a politika sem szaggathat el. 

1. Mi az a népköltészet? — kérdi a kételked ő , akinek elég, hogy a 
„népet es a „költészetet" egymás szomszédjában hallja, s mar homá-
lyos és zavaros buzdulásokra gondol. Szerinte a népkölt ő  is müköltö 
volt, legföljebb nem tudjuk a nevét; a népdalok vagy lezüll ő tt mű -
dalok vagy föl sem vergő dött „mű költő k" dalai. Mire jó hát m űkő lté-
Szet es  népköltészet közt a mágikus vonal? S nem „miszticizmus"-e a 
nép költészetét a m ű költészet bűvös erő tartályának kiáltani ki? 

Furcsa, hogy akik a népköltészet iránt ilyen bizalmatlanok, a natu-
ralistákat azért vetik meg, mert receptre irják regényeiket. A natura-
listának nincs szüksége különösebb alakító tehetségre; a naturalista-
szokástörvény parancsol s az engedelmesség pótolja a tehetséget. De 
aki ilyen érzékeny a m ű fajok szokástörvényeivel szemben, hogy nem 

 veszi észre, hogy a népköltészet épp ez a szigorított szokástörvény: a 
recept különbözteti meg a mű költészett ő l? Szokástörvény es  tehetség 
aránya itt a fordított. A mű költészetben a költö a fontos, a népkölté-
szetben az ars poetica.  

„Valahol egy legény csordult szívébő l kipattant a nóta, a nép el- 
kapja, csiszolja, tökéletesíti, úgyhogy a végén talán a szerz ője sem  

merne rá" — így valahogy keletkezik a népdal az iskoláskönyvekben.  
Csakhogy a népdal nem müdal, a legény csordult szivének korántsincs 
olyan jelentő sége, mint a mű költő  csordult szívének, s a csiszolás nem 
hasonlít sem a gondos író, sem a kavicsot görgető  folyam munkájára. 
A müdal el ő tt egy költ ő  van, a népdal el ő tt egy recept. A m űköltészet: 
sok eredeti költö; a népköltészet egy zsarnoki, költ ő t befogó, költő t 
pótló poétika. 

2. A receptet vagy köhögésre irják vagy fejfájásra, A népkölte-
ménynek is többnyire pontos rendeltetése van. Van dal az altatásra, 
csábításra, elhagyásra, temetésre, van a kozák, rabló, pakulár, s ő t iz-
vocsnik használatára. A népköltészet több m ű fajt ismer, mint a m ű - 
költészet, mű fajai azonban szorosabbak, odatapadnak a szükségletre. 
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volnának, más költeményekben a homerosi állandó jelzők ő se bukkan 
fel. (Egy román ballada az anyát ismételten így említi: „anyámat, ki 
őszes, rajta gyapjú sz ő ttes".) A hasonlat, mely ma útszéli jószág, a 
népköltészetben, mint Homerosnál is, még tiszteletben álló fölfedezés. 
A legritkább eset, hogy a képet az olcsó „mint" köt ő szó ékelje a vers-
be. Sokszor egész kis elbeszélést építenek rá; máskor egy kis el őjáték-
ként kerül a vers fölé; megint mäskor, tagadni kell a dalnak, hogy amit 
lát, az, aminek látszik -- nem felh ő , rabok sóhajtása. 

3. De ha a népköltészet inkább a szokástörvény, mint a tehetség 
műve: az összehasonlítás itt jóval könnyebb, mint a m ű költésnél. 
Hajlamai, szokása szerint minden nép más m ű fajra veti rá magát s 
más-más „receptúrát" fejleszt ki. Egyes témák, mint a K ő míves Kele-
mené, egyik rendszerb ő l a másikba vándorolnak, s három-négyféle 
népköltési módszert próbálnak ki a szemünk el ő tt. Az orosz a lírai 
tárgyat is elbeszéléssé alakítja; a tót a dalocskát szereti, a szerb ke-
ményléptű , célratörő  formát. A cseh, lengyel dalokat a mű költés sor-
vasztja, míg a bolgár versben már török rózsák nyílnak. A finn tavak-
tól a Marmara-tengerig hányféle változat s mégis mekkora egység. 
„Összehasonlító népköltészettan!" A legtárgyilagosabb tudományos 
mű bő l is eposzt kavarnak itt az összetorkolló népek s a feltámadt szá-
zadok. 

1933 

EGY FOLYÚIRAT TERVE 

A Tanút, amikor megindult, magnak tekintettem. Egy fa van belé 
zárva, mondottam, de a maga erejéb ő l nem lehet fa, az egész termé-
szetnek kell segíteni. Mint  terv ott lappangott benn kultúránk új, ne-
mesebb szervezete: lap, nyomda, kiadóvállalat, színház, a kis kultúr-
közösségek országos hálója. Ha segítenek talaj es  eső , mindez meg-
valósulhat s ha nem valósul meg semmi, marad egy ember, aki javasolt 
es  tiltakozott. Megmarad a Tanú. 

A magányos ember, a negyedik szám bizonyítja, nem bukott meg; a 
társkeres ő , gyökereket bocsátó ember mást sem tett, csak megbukott. 
Csalódások es  csalások, remények es  visszautasítások közt élek. Idáig 
legalább három-négy kísérletem hiúsult meg. A Tanúban nem beszél-
tem róluk, s most, hogy meghiúsultak, nem szégyellek beszélni róluk. 
Nem láttam növényt, amelyet fagy  es  penge, ha csak nem a gyökerét 
érte, a hajtásról lebeszélt. Mért szégyelljem hát magam? 

A fölvetett tervek közül idáig egyetlenegy van, amelyet a közel-
jövő ben könnyen megvalósíthatunk. Folyóiratot kellene indítani, 
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A rendeltetés el ő írja a dal folyását s a népdal szokástörvényei szo ros 
 partok közt tartják a kidolgozást. 

A nép, amikor költ, díszesebben akar beszélni, mint rendese n 
 Ahogy az illemtudó viselet egyféle (míg az illetlen százféle lehet), a dl, 

szesebb beszéd is erő sen megszorított beszéd. Cifráz es  köt. Cifrázás  és  
kötés kétirányú: a népdalnak megvan a tolvajnyelve (vagy ha úgy tet, 
szik: virágnyelve) s vannak bevált költ ő i eljárásai. Terjedelmes szót, 
rat lehetne szerkeszteni, melynek egyik oldalára a fogalom köznapi , a 

 másikra virágneve kerül. De nemcsak egyes szavak; egész állapotod 
indulatok, események ültethet ő k át ebbe a virágnyelvbe, mely örökét 
leli  benne, hogy az ember zavaros, profán életét természeti jelek ma gé 
rejtse. A testvérszerelemr ő l szóló gyönyörű  bolgár balladában az e l, 
hervadt erdő  beszéli el, mi történt fivér  es  húga közt. Az erd ő t Lém fagy érte s nem tiiz pörkölte le, hanem jobbágynép ment át rajta elő bb 
egy csapat fiú, aztán egy csapat lány, utána a két testvér. A fiú meg 
akarja csókolni a lányt, testvérek voltak eddig, legyenek ezután háza, 
sok. A lány kéri, hogy várjon, elébb a Dunához megy s lemossa arcáról 
a port. Oda is megy a Dunához, le is mossa az arcát, aztán föláll eg y 

 fehér köre s megszólítja az erdő t, megszólítja a vizet: Hallottatok ilyet, 
hogy testvérek csókolózzanak, szeretkezzenek. Az erd ő  hallja a k 1. 
tóst s elhervad; az ár is ha llja  es  elapad. Kell-e figyelmeztetni a virág- 
nyelv alatt meglapuló jelentésre? Nem könnyű -e minden mozzanatot 
vísszafordítani? Hogy az elhervadt erd ő  — a bűnös szenvedély; a csóka 
bűn; a kérés maga a tett; a huzakodás: a kétségbeesett menekülés; a 
tisztálkodás: a b űnbánat; a kiáltás az öngyílkosság? 

Aki ügyesen forgatja ezt az ő si szótárt, s át tudja ültetni a prózát a 
virágnyelvbe, az már népköltő  — nótafa, hiszen ez a virágnyelv szoro-
san összefonódott a helyzethez ill ő  poétikai figurákkal, egyiket a má-
sik nélkül nem is lehet elsajátítani. A poétikában megtanuljuk, mi a 
rím, hasonlat, ütem; de aki a népköltészettel nem foglalkozott, keveset 
tud ezeknek a költ ő i vívmányoknak az eredetér ő l. Hány faja van pél-
dául a gondolatritmusnak; milyen hatalmas versteremt ő  erő  az  ismét-
lés, a részletezés. Mí rábízzuk a verset a ritmusra, rímre, hasonlatra; a 
népköltészet java megvan rím nélkül, a képet sokkal óvatosabban, ta-
karékosabban kezeli, mint a m űvers, s az ütem háttérbe vonul az ér-
telmi ritmus mellett. Egy elemibb, barbárabb, de sok tekintetben er ő -
teljesebb es  tartózkodóbb poétikának tanuljuk meg itt a szabályait, 
melynek egyeduralmát Európában a görögök zsenialitása törte meg. 
Tulajdonképp kétféle poétika van: nem népi es  mű , hanem barbár es  
gő rög. A legszebb feladatok egyike: e két poétika, pl. szláv népkölté-
szet es  Homeros mögött a közös ő söket megkeresni. Amint vannak 
orosz gondolatritmusok, melyek mintha az imént született Rím dajkái 
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amely nemcsak Kis-Magyarországé s nem az egyik kisebbségé, hane 
mind a négy magyar világé egyszerre. Azontúl, hogy a négy m agy en 
világé, a szomszéd népeké is, amelyek közt szétszóródtunk. Ha nem is 
egy közép-európai folyóiratra, de legalábbis a Két Malomk ő  köze;ek 
a folyóiratára gondolok; hiszen a magyar sorsánál fogva a legalkal. 
masabb nép rá, hogy a német es  orosz hatalom közt elhintett nép ek és  népecskék közös öntudata benne lobbanjon fel. 

Ennek a folyóiratnak els ő sorban mű veltségünk közös népi elem eit 
 kellene nyilvántartania. A magyarkisebbségek mindenütt feladták a 

kezdeti merevséget; egyre jobban érdekli ő ket a kulturtaj, amelyn ek 
akaratlan  foglyai lettek. A megismerés: megértés, a megértés: szeret et 

 Mi, kis-magyarországiak messze elmaradtunk a megismerésben . 
annyira, hogy az már nemcsak szeretetlenség, de érdekeink ellen való 
tudatlanság. Nyelv, népköltészet, történelem millió erecskén folyatták 
belénk a környez ő  életet, s mi nem akarunk err ő l a tápláló életr ő l s er, 

 rő l a táplált életr ő l tudni .  Itt az ideje, hogy a kisebbségek munkájáb a 
 bekapcsolódjunk, s kedvezöbb helyzetünkbő l nagyobb tartalékaink-

kal mi vegyük át az irányítást. 
De a népélet sű rű n összefont talaja fölött számon kell tartanunk a 

szétágazott m űveltséget is. Rádióállomásaink zavarják egymást; m ű • 
veltségünk hullámai, sajnos, nem keresztez ő dnek. Cseh tudomány, 
román költő k; az ember úgy mereszti a szemét, mintha Venezuela 
drámaíróiról kérdenék. A görögök többet tudtak a perzsák szokásai-
ról, mint mi, az inkább szembehajtott, mint szembekerült modern el-
lenfelek, egymás fel ő l. Egy folyóirat, amely egymás értékeinek a meg-
becsülésére nevelne, ha nem is szegezné be az ágyúkat, segítene nedve-
sen tartani ott is, itt is a puskaport. 

Politikával ez a folyóirat nem foglalkozna, de nem politika-e, ellen-
politika, a megismerés. Lehet-e a nép elhagyott századaira emlékez-
tetni úgy, hogy a kitagadottak közös érdekei, mint halk, de szívós 
nyomás, a haragos frázisok aljáról föl ne szivárogjanak? 

A folyóiratot eleinte a kisebbségi es  itteni magyarok írnák; egy-egy 
tót, román, szerb író munkája fordításban kerülne belé; kés ő bb több- 
nyelvű  folyóirattá lehetne alakítani, minden nép a maga nyelvén szól-
na, s minden ország a maga nyelvén kapná — a füzet végén — a kivona-
tot.  

Anyagi akadályai a foly ő iratnak alig vannak. Gyáva fráterek, akik 
műveltségünk minden baját az anyagiakra tolják. A m ű veltség ügye 
fillérekbő l virágzik ott, ahol h ő siesség pótolja a forintokat. 

1933  

LEVÉL DUNA-EURÓPÁR Ő L  

1{elves Barátom, sajnálom, hogy betegséged miatt a Közép-Euró- 
késik néhány hónapot. Mindennap veszteség, s inkább esett volna 
finak a fél parlament, minthogy neked kelljen a szívedre tett jég 

áo ló alatt mozdulatlan feküdnöd s a plafon legyeit nézni a kedvadó 

s ►
11a$ek helyett. Magamat is okolom; ott éltél mellettem s váratlanul 

szaka dt rád a sok terv, zaklató idea; tíz évvel fiatalabb vagy, mint én, s 

pej tanított meg a lelkesedés ökonómiájára a növ ő  nehézkesség es a 

keserű 
 tapasztalat. Tizennyolc-húsz óra munka egy nap, étlen, ölt ő - 

^etlen egyetlen kend ő t csavarva hálóinged köré, felizgatva a szerep- 

11a
mely kész volt, míg te csak készül ő dtél. Bár tartottalak volna 

vajjal es rostélyossal oly jól, mint ötletekkel! 
Kar, hogy a lelkesedést nem lehet tovább oltani, mint a himl ő t; a te 

bulláidat lopnám most meg. Elég lennél három fakultás ifjúságának. 
Sajnos, egyelő re csak magadat szamuzted vele a kórházi ágyra, szo-
morú trófeája egy eszmének, mely ,  nagyon is védtelenül talált. 

Nein tudom, mit kellene most írnom . Azt-e, hogy szamárság az 
egész, a Dunai  Tudós  Társaság helyett gondolj a pulzusodra; vagy le-
gyek homeopatha s kenjem lelkesedéssel a lelkesedés sebét? Tulaj-
donképp irigylésre méltó ember vagy te, a szekszárdi kórházban, aki 
húszéves fövel már egy darabka Európa javára tanulmányoztad a cseh 
humanistákat s a Bartók magyar  es  oláh dalgyűjtéseit, amint irigylésre 
méltó az a hét-nyolc fiatalember, ha úgy tetszik, nemzedék, amely fo-
lyóiratodban a mi vicinális nyomorúságunk fölé kerekedhet, s egy-
szerre lesz európai, közép-európai s magyar. 
Tarka föld ez itt Németország, Olaszország es  Oroszország közt; 

 éppoly tarka, mint amilyen egyszínű ek vörös, fekete s barna szomszé-
dai. Kérdés, hogy erényt csinál-e tarkaságából, vagy elönti a szomszéd 
színek valamelyike. Sokszor hallottuk, hogy Közép-Európában sok-
féle nép él, bonyolultak a viszonyok; a tarkaság betegségében szen-
vednek. Mi ketten úgy láttuk, hogy az egyféle népnek es  a túlságosan 
egyöntetű  viszonyoknak éppúgy megvan a veszedelmük, csak Ameri-
kára kell gondolni s Európa Amerikáira. Az ellentmondásokat ki le-
het békíteni, de az egyöntet ű ségbe ki lopja vissza az ellentmondás er-
jesztő it? A bolsevizmus gyaluval jön, a fasizmus szekercével, de ez a 
bozót, melyben annyiféle fa ül egy forrás körül, csak kertészollót Id-
ván, mely a bozótot ligetté szelídítse. 
ln azért akartam a Közép-Európát megindítani, hogy e föld ha-

gyományait es  érdekeit a világ nagy átalakulásában védeni próbáljuk. 
Úgy éreztük, hogy a bolsevizmus  es  a fasizmus Európa szánfára nem  
lehet az utolsó szó (bridge-m ű szóval: nem licitálták ki, ami a kor kára  
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tyájában benne van), s hogyha mi kitartunk e föld múltja é s  • . 
mellett, a tarkaság „betegsége" es  a tarkaság kultúrája mellett, á enYei 
gat érő  forradalma minket igazol, s hu közép-európaiak Európá

k 
 , 

hívek leszünk önmaga felülmúlásában. oz is  
Nekem nagy öröm volt, hogy te a szerkesztés gondját átvetted. 

 

fiatalon már rátermettebb is voltál nálam. Az els ő  szám • 
kez1ra 

' 11Yen 
együtt vannak, de a szerkeszt ő  beteg. Húszéves koromban én is itta tai 

tai  küdtem, influenzás tüd ő gyulladásban, válságos állapotban. Ne gy,4,
en' egy felé kalandozott a lázam s halálfélelem kínzott. Ady  verseit  kéret 

 tem az ágyamba s a magaméit. Amíg a szemeim elő tt elúszó bet ű k utáti
, 

 

kapkodtam, nem sokat értettem bel ő lük; de a négyes strófákra osztott 
 szöveg, a költészet közele, a vershez fű zödő  emlékeim, mint varázs.  

injekció szaladtak szét bennem. Néhány óra múlva csaknem láztalan 
 

voltam. Orvos vagyok, de hiszek az ilyesmiben — Barátom, ha  a te szí• 
 

vósabban beteg szívednek valami hasonlót jelenthetne az én emléke z.  
tető  levelem.  

ARNE  NOVAK  CSEH IRODALOMTÖRTÉNETE  

Arne Novák brünni egyetemi tanárnak a Literatur der slavischen  

Vő lker című  sorozatban megjelent cseh irodalomtörténetét olvasom.  

Kevés könyv van, amely a magyar írót ennyire érdekelhetné. Képzel-
jünk el egy várost, amelynek a közepén hatalmas folyó folyik, bal  

partján házak füstös tengere, jobb partján villáktól villogó hegyek; a  

fekvése Budapesté s mégsem Budapest. Aki járt ilyenféle városban,  

megérti, miért olyan izgató a magyar olvasó számára a cseh irodalom;  

az ember úgy tájékozódik benne, mintha otthon volna, s mégis ide-
genben van.  

A csehek Árpádjai, a Przemyslek 1306-ban halnak ki; a Habsbur-
gok 1526-ban telepednek rá az országra; 1848 náluk is forradalmi ce-
zúra s elnyomás kezdete; a monarchiából 1918-ban velünk együtt sza-
badulnak ki. A történelmi fekvés rendkívül hasonlít, nincs Európának  

népe, amely ennyire hasonlítana. Irodalmukban a mi korszakainkkal  

egész jói tájékozódhatunk. Keresztény középkorra európai humaniz-
mus es  nemzeti protestantizmus következik. A fehérhegyi csata után  

ő k is hallgatnak, egész a tizennyolcadik század végéig. Megújhodásuk  

akkortájt kezd ő dik, amikor a mienk, van Kazinczyjuk, nyelvújításuk,  
van egy rokokó-aufklärista, klasszikus s két romantikus nemzedékük,  

mint nekünk. A Junges Deutschland náluk is elvégzi munkáját; a szá-
zad második fele realizmus  es  neoromantika kora, s van Nyugatjuk;  

mél; Thaly Kálmánjuk is van, aki kuruc dalokat csinál, s ő t Szekfű  
0yulájuk is, aki a katolicizmust a nemzeti hagyománnyal szemben 
uédelrnebe veszi.  

persze különbségek is vannak, s ami különbség van, az inkább az ő  
s^erencsejuk, mint a mienk. A mi Anjou-kultúránknak a magyar iro- 
da mór történetében alig maradt él ő  nyoma; az 6 legnagyobb Luxem- 
burgjuk, Nagy Lajos kortársa „pompázó aszkéta", Petrarca korában  

dantei alak, aki fölépíti a gótikus Prágát, megalapítja Közép-Európa  

első  egyetemét, maga irányítja a köré seregl ő  cseh literátorokat, s a  
kései lovagköltészet s a tudós diákallegóriák irodalmát sarjasztja fel  

nemzeti nyelven. A prágai egyetem lesz a t ű zfészke az el ő reformáció-
nak; a huszita-id ő k mélyén túl élő  középkor, a nemzeti ellenállásra  
támaszkodó huszita-mozgalom s a táboriták viharában is szívós, s ő t  
győztes humanizmus gazdagabb szellemtörténeti arabeszk, mint ko-
rán elapadt humanizmusunk, török szomszédságában terjeszked ő  re-
formációnk s ellenreformációnk. De a fehérhegyi csata után a vereség  

is teljesebb; már a nyelv is kialvóban, nemcsak az irodalom. Meg-
újhodásuk épp ezért vontatottabb, mint a mienk. A tót Kollár Ma-
gyarországon fejlettebb irodalmi viszonyokat talál, az 6 reformkoruk  

nem nyomul oly mohón elő , s nem csattan ki egy Pet ő fi-méretű  láng-
elmében. Az abszolutizmusunk hasonlít, legföllebb a nemzeti máj-
betegség nem veszi le ő ket annyira a lábukról; Tompa helyén ott egy  

férfias, gúnyos lélek áll, akib ő l a cseh rend ő rséggel folytatott harc es  a  
tiroli számű zetés szatírákat szikráztat ki allegóriák helyett. Az óriási  

különbség hatvanhéttel kezd ő dik. Míg ott nemzedék hág nemzedék  
sarkába, s a kozmopolita-költészet es  újromantikus historizmus új ré-
tegekkel gazdagítja a cseh lélek földtanát; a mi züll ő tt légkörünkben  
ezek az irányok tragikus egyéniségekbe zárkózva, medd ő  rögeszmék  
lesznek vagy ál-írók tarka vitorláit dagasztják. Ebb ő l a kő nyvbő l  
egész nyilvánvaló, hogy a tót nemzetet is ekkor vesztettük el. Az ötve-
nes évekig nincs külön tót  es  cseh irodalom. A tót dialektust ekkor fej-
tik le s éppen a magyar állam-eszme érdekében. Képzelhetö a Id-

, ábrándulás, amikor Tisza Kálmánék g ő gje es  tudatlansága er re  a ra-
gaszkodásra ostoba elnyomással felelt. A cseh nép a század második  

felében erő södik, gazdagszik, s az idegen vért is a maga hasznára tudja  

fordítani. Míg a mi megrokkant szellemi életünkben a zsidó vér idegen  

fehérjéje forradalmi lázat vált ki, ott a nyolcvanas évek két nagy fél-
vér-írójában, Zeyerben es  Vrchlickyben új, nemesebb európai kap-
csolatokat keres. Ilyen elökészítés után a „Nyugat kora" is hamarabb  

s kevesebb handabandával köszönt be, ha a gátak mögött feldurzaadt 
Európa betörése nem is ad olyan nagy egyéni kezd ő sebességet kép-
viselöinek.  
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dairó Erben mű emlékek kiadója, Alois Jirásek, a legnagyobb 
aa lla ti regenyíró, egyben a legnagyobb történetkutató, az egyetlen 

'rtéie taralista, apek, polihisztor, s az újabb id ő k nagy költő je a 

V 

t°rbeli naturalista, 
 éves korában elhallgató Btezina: lir^kusból kivedl ő  

 A nemzetek erényeikkel a 401 1L . Yeikkel Y úlnak föl a nemzetközibe s a 
okrate s n , bogy az Európában utazgató csehnek Comeniusra, ne- 

'p^ k P e 
suta 

tedig 	 ^ 
y  petófire kell hivatkoznunk, egy összehasonlito jellemraj 

k 	foglalata• rövid 	 1934  

Mint történelmi kontrolkémcs ő  áll mellettünk a cseh irodalom tör. 
 

ténete; megmutatja szerencsétlenségünket és szerencsénket, heroiz-
musunk túlmunkáját s vétkeink mulasztását. De nemcsak történelmi 

 

kontrolcs ő  ez az irodalomtörténet, karakterológiai is. A csehek is 
 

Európa ellenzékében éltek századokon át, huszita-hagyományuk még  

nemzetibb, mint a mí protestantizmusunk, a meghasonlás Nyugat és 
 

Kelet közt mégsem olyan mély. Égtájban, lélekben is nyugatabbra  

vannak nálunk, s a Nyugat csecsér ő l lehullott lélek nem a Szarmata-
síkságra hull vissza, a vér nehézkedése nem olyan ólmos és hontalan.  
A cseh irodalomban jóval kevesebb a nemzeti tragikum, s jóval több  

az értelmiség. Ha a magyar irodalom a lirikusok irodalma, a cseh a li.  

terátoroké. Celakovskyben, a mi Vörösmartynk kortársában így jel-
lemzi Novák a tipikus cseh írót. „Kevés alakja van a cseh irodalom-
nak, akiben a nemzeti jelleg ilyen mértékben mutatkozna meg, mint  

ebben az iparos-sarjban. Majd vérmes, majd tréfás, önmagán gúnyo-
lódó, érzései er ő sek s értelme mégis áthatóan kritikai, olykor hihetet-
len a munkakedve, egészben mégis rendszertelen, a formatisztaság és  

varázs iránti érzékében igazi költ ő , szenvedélyes képzelet s lendületes  

bátorság még sincs benne." Ez a jellemzés a cseh irodalomtörténet  

legnagyobb alakjainak a portréiban szakad színeire, s szóródása a  

tiszta lírikus természetek felé elég csekély (két korán elhalt költ ő n,  
Mácha és Jiti Wolkeren kívül csak Petr Berzrne, a sziléziai csehsziget  

proletárkölt ője). Annál gyakoribbak ebben az irodalomban az élet-
bölcs realisták, a falusi magányukban kotló, vad-filozófussá ér ő  kis-
nemes vagy parasztfiúk, a világjáró polihisztorok, a nyelvész költ ő k s  
a könyvtárakból kibúvó regényírók. Az els ő  nagyobb cseh munkába,  
egy tizenkettedik századi latin költ ő  Sándor-eposzának szabad fordí-
tásába már ez a sokszor emlegetett cseh valóságérzék szivárog be. To-
mas ze Stitnehoban megjelenik a prágai skolasztikát magányában  
visszakérő dző  moralista, aki a huszita mozgalmak idejében Chelcicky-
ben, ebben a középkorvégi tolsztojánusban talál hatalmas utódot. Jan  

Blahoslavban, a kralitzi biblia fordítójában a tizenhatodik század vé-
gén a humanista-m űveltség kerül a protestáns püspök fölé, az 8 utódja  
lesz Komensky, vagy ahogy mi ismerjük, Comenius, a bujdosók püs-
pő ke, egy Bacon-, Descartes-szabású szellem, akinek átfogó tudása  

alatt Milton és Swift nehézkórja lappang. A megújhodás korától  

kezdve a lirikusok és a k ritikus nyelvész-történészfajta aránya épp  

fordított, mint nálunk. Dobrovskyn és Jungmannon (e két Kazinczyn  

kezdve), a negyven éve próteuszkodó és f ő nixkedő  Saldaig a cseh  
mű -bírálat egy pillanatra sem tágított az irodalom mell ő l; a tanul-
mány a költő k kedves mű faja, s a nyelvészet és bölcselet a líra sugal-
mazója. Palacky, a romanticizmus egyik legnagyobb alakja történész,  
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Gondolkozom, mihez hasonlítsam az európai m ű velő dést, hogy 
Ieánykultúräinak egymásrautaltságát s különállását szemléltess e 

 Egyetlen oszlopot körülálló szentek, akik kidolgozatlan hátukkal  
közös, láthatatlan k ő be vesznek: ez lehetne a szobrászati kép,  

felével összefüggő  alakokból az európai 
de 

 hol marad e létük e gY 	 gg 	 p szenein  csodálatos váltógazdasága, melynek elég, hogy e tíz- vagy hússzo ros 
 sziámi ikrek egyikében-másikában hevesebben kezdjen a vér járni, s az  alvó nő vérek szíve ís feldobban gémberéb ő l? Egyike a legcsodálat o• 

 sabb európai tüneményeknek: nemzetköziség es  nemzetiség egyn14 sra 
 hatása. A nemzetközi nem nyomja el a nemzetit, s a nemzeti fellendü, 

lés mindig nemzetközi áramlatot indít el. Mintha a közös anya ván-
Jorszíve a pillanatnyilag leger ő sebb,  nő vér mellébe költözne s onnan 
táplálná lányait. Így kötött szövetséget a magas középkorban a né-
met olasz—angol leánykultúrák föltámasztására francia nemzetiség s 
egy francia gócú nemzetköziség; így neveli fel az olasz eredet ű  latin 
humanizmus a tizenötödik század elején a német, angol, francia, spa-
nyol, cseh, magyar, lengyel kultúröntudatot, s európaiságnak ez a 
nemzetiséget ébreszt ő  hatalma a nagy szellemi tüneménye annak a 
századnak is, melyben a mi könyvünk höse született. 

Egy angliaí utas, Voltaire, szellemében ekkor átvetette már a csa-
tornán a hidat vagy alagutat, melyen két ország mérnökei azóta annyit 
gondolkoztak. Az érzékies szigetlakók számára készült magas angol 
felvilágosodás, mint barbárokat megb ű völő  könnyű  észportéka futott 
szét a viszonylagos békéjét élvez ő  Európán. A dühös vallásháborúk 
után oly derüs es  egyszerű  volt ez az új, francia szellem, hogy az ural-
kodók is kaptak rajta s felülr ő l terjesztették. Egy Uralon inneni Azsiá-
ban, mint Jelizaveta; a régi ökumena határán, mint Nagy Frigyes  es 

 II. József. Európa jó társaságában egyforma lett a szövött es  gondolt 
pipere; egy a nyelv s ugyanaz a szellemesség es  értelmesség mértéke, 
Úgy látszott már, hogy az új nemzetközi vallást is megtalálták a sza-
badkőművességben, mely uralkodókon kívül egy pápát is látott hívei 
közt. S itt kezd ő dik az Európára jellemz ő  tünemény: ez a míndent el-
árasztó nemzetköziség új nemzeti kultúrákat támasztott, s félig el-
süllyedt nemzeteket emelt ki az id ő  mély iszapából. Nem a visszahatás 
fizikaí, hanem a kiteljesedés szellemi törvénye szerint. Nem a nyomott 
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NEGY KISERLET  

(A Berzsenyi-könyv elmaradt bevezetése) 

^erlizetiség ütött vissza, mint ahogy tanítani szokták, hanem egy új 
gyérrel megtelt test ébredt teljes magára. 
Ezeknek az új eszmékért küzd ő , magukról elfeledkezett népeknek 

P 
agy példájuk a németség volt. Ahogy ez a nép a Gottschedek es  Bod- 
ierek szerény kezdéséb ő l, a Klopstockokon, Wielandokon, majd 

'Lessingen, Herderen, Kanton át egy félszázad alatt a Goethe, Schil- 
ler,  ölderlin magasába gyű rte föl magát, hogy a romantikában maga 
is u^ nemzetköziség szívévé váljék: annak meg kellett ragadnia a meg  

keletebbre guggoló népeket. Az európai szellem nem ismer még egy  

ilyen gyors  es  hatalmas pályát. A kisebb népek fia nemcsak biztatást  

nyerhetett ebben az emelkedésben. A németség sikere a külön nemzeti  

kultúrák minden munkását igazolta: hisz egy maga lábára állt nemzet  

az emberiségnek is új színe. Batsányi János els ő , s színvonalban azóta  
i s  alig-alig meghaladt folyóiratunk szerkeszt ő je, a Magyar Múzeum  
elé irt bevezetőjében tudatosan hivatkozik a német példára. Az írók  

észreveszik, hogy a nemzetiség elhanyagolt, de nem értéktelen bánya, s  

kiaknázása amennyire hálátlan, annyira hálás feladat is, mert ha a  

„Plautusok s Enniusok" ideje nem is hoz mindjárt Tibullust s Hora-
tiust, az európai es  nemzeti szintkülönbség áttörése k ő zben új nagy  
szellemi cselekedetekre nyílik itt alkalom.  

Annak a közép-európai összehasonlító irodalomtudománynak,  
melyrő l hiába cikkeznek, amíg egy jelentös szellem rá nem veti magát,  

szép feladata lesz e kultúra-teremt ő  hit forrásait es  formáit összevetni.  
Különösen a lengyel  es  a cseh eset lehet tanulságos számunkra.  

E két testvérsorsú nép élete éppolyan bizonytalan a tizennyolcadik  

század harmadik negyedében, mint a mienk. A lengyel felbomlóban, a  
cseh kialvóban, s a kultúraválasztás mint nálunk, náluk is a nemzet  

utolsó önmentő  kísérlete. Helyzete, alkotmánya szerint e három kí-
sérlet nagyon elüt ő  politikai eseményekbe torkoll. Lengyelországban  
a művelt Szaniszló király alatt, kinek ügyét Batsányi megsiratta es  
megdühöngte, a közélet megtisztul, az üdvös reformok megindulnak,  

de épp ez a megtisztulás idézi fel Lengyelország végs ő  felosztását.  
Magyarországon a rendi önzés es  franciás gondolkozás osztja meg az  
eröket, egy zajos országgyű lés emlékét hagyva itt  es  néhány fejet a  
Vérmező n. A Bécs keze alatt levö, er ő tlen Csehország még ország-
gyiilésig es  összeesküvésig sem jutott. De akármiféle zsákutcába jutott  

is a politikai nemzetmentés itt Keleten, Európának a forradalom ár-
nyékába került felén: az újonnan teremtett kultúra Jablonkától  

északra—nyugatra--délre egyaránt fenntartotta a nemzetet s körülbelül  

olyan mértékben tartotta fenn, amennyire a kultúra-alapozás sikerült.  

Ahol nemzeti kultúra sosem volt, vagy egy földrengés az utat a  

aemzeti múlt felé elzárta, a megújhodás mindig kultúra-választás is.  
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Idegen példák fényénél kutatják fel a nemzet történelmi es  eleven er ő it s egy-két tucat ember ízlése, vágya, kezdeménye határozza meg, hol, 
milyen lesz a mű velő dés, melyben a nemzet élni fog. A hely termé 
tesen megvan, a falak alapjait kijelölték a századok, nagyjából ism er.  jük a lakók igényeit, de az egész épület stílusa, szelleme mégis a va, 
lasztók elhatározásától, megegyezését ő l függ.  Ez a választás külö no  
sen jelent ő s ott, ahol sokféle befolyásnak van útja a lélek felé. Ném et, 
országban például, Wielandban es  Klopstockban már eleinte szem 
ben áll a könnyebb francia es  a mélyebb angol példa, hogy  gótika, né,

, 

 piség, görög eszmény egyre feljebb csigázzák az epetok igényét  Schil, 
lerig, Hölderlinig. Így történt kicsiben a német nyomon elindult ko.  
zép-európai népeknél is. S korántsem volt ez valami ösztönös fol ya,  
mat. A választók érezték felel ő sségüket; tudták, hogy a foganás hibá-
jáért nemzedékeknek kell b ű nhő dniök; egy fejletlenebb literátori k e.  
délyen kívül ez magyarázza a versmérték es  nyelv körüli ütközetek  
szenvedélyességét. Az utódok feljegyzik e küzdelmeket, általában  
azonban nemigen hajlandók újból végigt űnő dni az els ő  tű nő dő k ag,  
godalmait. Történelmi fanatizmusunk elfogadja, hogy az id ő  termé,  
szetes kiválasztása a legkülönbnek kedvezett; annak az iskolának volt  
igaza, amelyik fennmaradt. Az utódoknak ez a könnyelmű sége azon-
ban épp az első  alapok, a kultúraválasztás sorsdönt ő  fontosságát bi-
zonyítja. Az itt elkövetett hibák annyira belen ő nek szellemünkbe,  
hogy utóbb gondolkozni ís csak egész különleges szorításra vagyunk  
képesek rajta.  

Áttekintve azt az 1770 es  1820 közé es ő  ötven esztend ő t, melyet a  
magyar „kultúra-választás" korának lehet nevezni: az ember íde-oda  
íng, fájdalom es  büszkeség közt. Annyiféle csíra indul növésnek; iro-
dalmunk olyan sok sípon szól, hogy jóval nagyobb népet gyanítunk a  
változatosság mögött, mint az akkori magyar. A kezdések közt  azon-
ban  kivételesen szerencsétlen az összefüggés, a szellemnek ahhoz a  
gúla-mutatványához, melyet a vállról vállra hágó német szellemek  
mutattak, itt nincs meg a kell ő  szervezet; nemcsak a küls ő , a bels ő  sem.  
Emberek buknak fel  es  merülnek alá, s a nemzet nem tudja  kihasznál-
ni, amit nyújtanak.  

Különösen feltű nő  ez, ha a mi sorsdönt ő  félszázadunkat a cseheké-
vel hasonlítjuk össze. A cseh nép a jozefinizmus beköszöntekor, 1770  
táján, dermedtebb, mint a magyar. A németség közelebbr ő l ölelte, al-
kotmányos sáncai Mária Terézia alatt végképp led ő ltek, nyelve még  
inkább parasztnyelv a mienknél is.  Maga a nemzet is ridegebb  es  szá-
razabb, mint a mienk; félszázad kellett hozzá, hogy egyáltalán  költő i 
legyenek. S a cseh fejlő dés mégis szerencsésebb. Mintha már ez az első  
félszázad igazolni akarná Herder jóslatát, aki a szlávoknak nagy jöv ő t  

vekúnk 
pusztulást jövendölt. Valamiképp maradandóbb, amit a 

5  uttörő k csináltak. Nemhiába filológus ennek a korszaknak csak- 
cseh minden jelentő s embere, eredmény az eredmény fölé rakódik, s a fle^ Szláv család  es  jövő  bátorítja a kísérletez ő ket. Két patriarkakort  
flabern köré verő dik e korszak minden kísérlete. Húsz év távolságé- 
Ln indulva, ha id ő vel harcba is keveredtek, szerencsésen váltották fel 

 ba  ő st. Dobrovszky európai hírű  nyelvész volt, a német Adelunggal  
e,v nrangú. Az egyetemes filológia felöl érkezett meg a cseh nyelvhez, 
e elyet mint holt nyelvet kezdett magyarázni s mint él ő  nyelvet látott 

őre$ korára,  kivirágozni. Jungmann: tanár, kivételes m ű fordító, sze- 
reaeSes középlény tizennyolcadik  es tizenkilencedik század közt, aki 
Voltaire-t imádja  es Chateaubriand-t fordítja, a cseh józanságot ő rzi  
racionalizmusában, s a népies cseh nacionalizmust lendíti fel herded  
aéplrnadataval. Dobrovszky fő mű ve egy Ausführliches Lehrgebäude 

 der  böhmischen Sprache; Jungmann fő műve egy 4500 oldalas cseh-
német szótár, amely a cseh .nyelv minden rejtett erét összeterelte; a 
nyelvtan rideg szabályait a történelmi es népi élet virágaival borította  
e l, Amellett mind a ketten szerencsés szervez ő k, folyóiratok szerkesz-
tő i, művek bírálói, írók sugallói. Kollár, Celakovsky, Palack', Safa-
rik, mind Jungmann lábától keltek fel a maguk útjára. Olyan nagy  
költőket, mint Csokonai, Berzsenyi, hiába keresnénk mellettük, de a  
kultúrát nemcsak a nagy költ ő k teremtík. Képzeljük e1 a magyar iro-
dalmat: kezdetén egy óriás Révaival s egy Kölcsey es  Fazekas  Mihály 

 színeit is magába oldó Kazinczyval. Így indult meg inkább biztos, 
 mint fényes útján a cseh nemzeti m űvelő dés. A magyar kezdet ehhez  

képest fényes, de bizonytalan.  
A mi első  igazi írónk: Bessenyei. Voltak el ő bbre is nagy költ ő  kato-

náink, a nyelvet szablyaként használó prédikátoraink, de Bessenyei  
felel meg el ő ször e szó mai értelmének. S ez az els ő  író, mint általában 

 az elsők, az egész irodalom sorsát el ő re veti. Ha Dobrovszky már 19 
 éves korában elkápráztatta a kortárs nyelvészeket, Bessenyei elkésett  

önművelő . Kazinczy, aki úgy látszik, ő benne akarta megörökíteni, 
 hogy milyennek nem szabadna a magyar írónak lenni, számon tartja, 

 hogy 19 éves s még nem tudott németül, 23 s még nem tudott franciául.  
26, tehetjük hozzá, s már a „franciás iskola" vezére. Tulajdonképp 

 csak bécsi iskola volt ez. Amióta Ferenc császár kid ő lt Mária Terézia 
 mellő l s József lett társuralkodó-féle, Bécsben a jövend ő  császár em-

berei diktálták a szellemi divatot. A jozefinizmus legalább tiz évvel 
 előbb kezdő dik, mint József trónralépése. Van Swieten, a miniszter s  

Sonnenfels, az újságíró (akik közvetve a cseh-lengyel megújhodásnak  
is atyjai) már II. József számára készítik a lelkeket. A bécsiek régi ked-
ves Hanswurstja ekkor szorul ki a külvárosi színházakba, hogy ál- 
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lamtanácsos színdarabíróknak engedje át a bécsi közönséget.  Inkább 
 gottschediánus, mint voltaire-ianus színdarabok ezek. Atyameste  b  

Sonnenfels, Lessingre kacsint, de Gottschedet fújja. Az Írás s f ő k6p 4h k  
drámaszerzés ekkor lesz udvarképes szórakozássá; hisz maga a f a a 
császár préseli a birodalomba, felülr ő l a betű t. Érthető , hogy 11,141   
környezetben a gárdatisztek is áttérnek az udvarlásról az írásra,  e^ 
csay, a kékszem ű , szöghajú, Antinousz-szabású fejedelemsarj ép pen' 
mint Bessenyei, akit Kazinczy süvölvénynek tart s finoman egy ne, 
mesb arcvonínas-combosmbos faunnak ír le.  Körülbelül látjuk is a sze, repet, melyet az ébred ő  jozefinizmus (s talán a szabadkomuves ség^  
légköre jelölt ki e gárdatisztek számára. Nekik kellene az új üdvö sSé,  
get Magyarországba szivattyúzniok. Bessenyei els ő  drámái (Pontyi  val, akinek csak anyja magyar, apja a régi kärtnerstrassei népSz1n-
házban játszott) félig-meddig még csakugyan közalkalmazásban áll-
nak. (rójuk s a bécsi iskola, ha minden jól megy, tíz év múlva a fiatal  
császár szellemi helytartótanácsaként száll le Budára, a felvilágosodá s  
fáklyáit a Hortobágy felé tolva.  

Csakhogy a testő r-írók nem voltak alkalmasak a szerepre, melyben  
a gróf Török es  Vay Miklós védence tizenöt év múlva oly ügyesen for-
gott. Barcsayt tulajdonképp csak a barátság es  a páros rím fű zte az 
egész új iskolához. Nem újító, inkább elkésett Balassa-ivadék, aki 
legjobb színeit a kóbor katonaéletben találja meg. El ő bbi lakásától 
búcsúzva, a boróka-ág után kapaszkodó keszty ű s tő tot nézi ablaká-
ból. Báróczi szeret fordítgatni, s mondatai némi ízléssel követik a fel-
fújt Marmontelt divatossá vált meséin át, de az irodalomnál nagyobb 
szerelme a szabadkő művesség, mely neki nem a világosság, hanem a 
homály iskolája, s egy-két évtized alatt aranycsináló rózsakeresztest  
nevel a nyelvben vegyészked ő  testő rkapitányból. Az irodalom mind-
kettő nek ifjúságuk szép beugrása. Sikerrel irodalmasított katonatisz-
tek, akikbő l egy fuvolázó trónörökös nagy fuvolásokat nevelt volna, 
Bessenyeinek ezzel szemben az irodalom halálos szenvedély. Azok 
közül a hatalmas dilettánsok közül való, akik talán örökre meglettek  
volna az írás mérge nélkül, de ha egyszer már bevették, minden lázá-
val, hidegével kirázatják maguk. Ha a többieket azért nem vetette  
magasba a császár ügye, mert nem vették elég komolyan az új eszmé-
ket, Bessenyei azért kerül legalul, mert túl komolyan vette. Nagy át-
alakulása testő rtisztb ő l egyházi ügyvivő vé, vidéki íróvá, bihari reme-
tévé: csak bels ő  átalakulását vetíti életrajzzá. A lélek vetette le elöbb a  
testő rmentét, s a lélek ért el ő bb az elhagyottságba.  

Bessenyei fiatalkori drámáiból két ujjongás hallik ki. Az egyik Ady  
szavával: lám magyarul is szabad drámában parádézni; a másik az  
övével: „hála Isten olyan korba értünk, ahol az igazság a hazugságtól  

 

ülönböztethetik". Bessenyei valószín ű leg addig volt boldog ember,  
könnyű  fejjel a magyar Írásnak es  a bölcselkedésnek csak a szép- 

` érezte. Közepes drámáiról ekkor még a kritikátlan önképz ő  ma- seßet erezte. 
^oraval vallotta, hogy népe a nagy nyugati népek mellé hágott álta- 
lak, Az emberi természetb ő l sem kapott akkora leckét, hogy a vol-
taire-i filozófiát hatós orvosságnak ne  higgye.  Késő bb, ahogy ma-
^,arságaban mélyülni kényszerült, bölcsessége is megnehezedett. Ke-
`,esellte mar, hogy mű veket ajándékozzon népének, a zsigereit akarta  
beVenni, egész lényét átalakítani. „Mozgásba, t ű zbe kell hozni a nem-
zet elméjét újsággal, még pedig a maga nyelvével, mert ha a maga di-
es6ségével nem indítják, idegen dolgokon egészen meg nem  indul." 

 A drámákat követő  izgató irataiban ötven év minden m űvelő dési tö-
rekvését kiveti forró eszéb ő l: akadémia, fordítások, szókönyv, mind 
az ó  programja. A tudományokat „anyanyelvünkbe akarja behúzni"; 
a  budai egyetemhez ingyenes magyar el ő adókat ajánl; a divatot  es  az 
asszonyokat a kés ő bbi Kármán-recept szerint fogná be. A lényeges 
mégsem a program, hanem a tudat, mely teremti. Ezt a tudatot akarta 
6 a maga gondolkodásával népe fejében fellobbantani. „Kezdjük el a 
magyar csillagból is e világnak színét nézni", írja a Magyar Néz ő ben, 
ebben a másfélszáz éves Tanúban. „Lássuk, mit csináltakindulataink, 
okoskodásaink a földnek golyóbisán, melyen pezsgünk." Akár a tör-
vények útjáról elmélkedik, akár a Tudós-társaságban rendez világ-
nézeti symposiont, akár Tarimenest utaztatja végig egy állampolitikai  

regényen, még ha nincs is szó a magyarságról, nem idegen gondolato-
kat közvetít, hanem magyar fegyvereket farag. 

E fegyverek sorsát ismerjük. Bessenyei egyéni életével együtt  ma-
gyar munkaterve is elakad. A hazulról hátba támadott ember haza-
szorul Bécsbő l. A cenzúra, „melynek az a hivatala, hogy az embereket 
okosodni ne engedje", művei javát visszatartja. Fiatal írók, egyben-
másban simábbak, alaposabbak lévén, kontárként kezelik. Régi társa, 
Báróczi, elhallgat, ha rájatér a szó. Odahaza szemet szúr, hogy a job-
bágyok javára szól; a Martinovits utáni években rend ő ri felügyelet alá 
rekesztik. A nagy tervek elhagyják, s csak az elmélkedés marad mel-
lette: magyar bölcsel ő bő l bölcselkedö magyar lesz. A felvilágosodott, 
aki egy szál kevély gyertyával ereszkedett az emberi természet r ő tétjé-
be; megszálltja lesz a sötétségnek. Pusztakovácsiból másként festenek 
adolgok, mint Bécsb ő l. Mélyebben van az emberi rossz, mint a papok 
csalása s fejedelmek er ő szaka, Minden javijavításk az emberek egyik 
bűnét cseréli el a másikkal. „Ha a szabad levegöegek közt csatázó sze-
leket úgy megkötözhetitek, hogy soha többé azok berekbe, fákba, he-
gyekbe és halmokba meg ne ütközzenek, tehát az embereket is nyuga- 
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lomba fogjátok hozhatni e földön ... Nem tudom, mi okozza , de é 
 valami baját látom az embe ri nemzetnek."  

Bessenyei minden kontársága ellenére is méltó volt arra, hogy az uj magyar kultúrát elindítsa. „Nézzetek meg, nyers kamaszként jotte^ 
fel Szabolcsból; de szétnéztem az idegenben s mertem magamért s ér, 
tetek gondolkozni. Merjetek ti is gondolkozni. Az egész magyar nép 
éppolyan süvölvény a népek társaságában, mint én voltam. De ra' a  nézzetek meg míndent. Súrlódjatok az eszetekkel, harácsoljatok,  

magatok javára. A világ majd megnevel benneteket; csak vessetek  
ágat mindenfele s maradjatok hű ek a törzshöz minden ágban. plya-
nok lesztek elébb a m űveltségben, mint én a nyelvemben: kusza, ára,  
dozó, vad nedvektő l forró, de mégis erő s, inas, igaz; minden lombalj,  
bó1 éneklő  csörökkel felrikkanó. De ha soká lesztek ilyenek, s nem  
hagyjátok magatok behamuzni, az alak is megjön lassan az izzáshoz,»  
Valami ilyet mondott nem a szavával, hanem példájával Bessenye1. s  
nem hiába volt ö az els ő  magyar író; nagy alvások után ezt ismételjük  
azóta is. Amint nem vesztették el magyar visszhangjukat azok a ki

-törések sem, melyekkel utolsó hatalmas költeménye a Természet  vilá-
ga van teleszórva. A hazáról: „Embertelenekkel az emberiség ínség;  
A bolondok kő zt az okos lesz azzá És nagy erkölcsivel kinevetett váz.  
zá." Magäról: „Egész világodra terjeszted panaszod Hallgat ez a nagy  
test, nem kapod válaszod." A pályáról: „Vágyódásod fent a szép csil-
lagok kőzött Tündökléssel hízott s füsttel lövöldözött."  

A másik nagy kísérlet kultúránk megalapozására a Kazinczyé volt.  
Míg a hetvenes évek úttör ő i irodalmasított katonák, műkedvelő  fő -
urak s verselgető  papok voltak, József császár utolsó éveiben egész  
csomó fiatal ember lépett már elő , akik a kor írás-dühén s az úttör ő k  
példáján felgyújtva, tervszerű en készültek az írói pályára s akármi volt  
a foglalkozásuk, els ő sorban literátorok igyekeztek lenni. Ez a rend-
szeresebb és tanultabb nemzedék (Révai, Batsányi, Verseghy, Földi,  
Kazinczy, Péczeli, Virág, Kis), mellyel a 95 el ő tti gyors, költető  évek  
lázában csaknem összefolyt egy még fiatalabb évjárat (a Daykáé, Sza-
bó Lászlóé, Kármäné); már nem a Bessenyei h ő si dilettantizmusával  
rontott be Dévénynél magyar kultúrát teremteni. A fiatal magyar  
művelődés, miután elő bb vakmerő en a maga lábára állt, bennük érez-
te meg az önállóság szédülését. Csupa gond, aggály, felel ő sség a lelkük  
az elindult kultúrával szemben, s nyelv, vers, stílus, m ű faj aprólékos  
kérdéseiben igyekeznek az új építménynek tartást adni.  

Különös kegyetlensége a sorsnak, hogy ezek a szívós készül ő dők  
csaknem valamennyien elrekedtek a készül ő désben s a sokféle, egy-
mást súrló törekvésb ő l voltaképp csak egyetlen összegez ő  név nő tt Id,  
a Kazínczyé. Hogy nyelte el az apró Kazinczy ezt az egész vagy inkább  

sfél nemzedéket? Kétségtelen, hogy az els ő  kísérletek után semmi  
SP' 

 anyzott úgy a magyar irodalomból, mint a nyers, elszó rt törek- 
,6seket összekötő , összeszelídítő  pallérozottság. Volt már új, fényes  

Prozódiánk, nyelvművelő  tervünk, olyan, amilyen drámánk és b ő l-
roletunk, de hiányzott az édes, új modor, a dolce stil nuovo, melyen a  
olonféle vívmányok megfésülve s illemre fogva egymással szóba  
éredjenek. A fiatal Kazinczy az új német irodalom érzelmes hajlé-
pnyságát eltanulva, ennek lett mestere. Nagy varázslat egy nagy  kW-
nyelve, de az embereket talán még jobban meglepi, ha egy író pró-

iijában a folyó nyelv lép vaskorából ezüstkorába. A Gessner-fordítás  
Rácsmegyei ezt a tüneményt kapcsolta össze a köztudatban a  Ka- 

névvel.  
Történelmünk gonosz szokása, hogy ami belülr ő l épülni kezd, Id- 

esztelen összerontj a. 1795 ebben a tekintetben méltán áll 1848 és  
1918 mellett. Egykettő re, akárcsak Mohács, Majtény, Világos vagy  
Trianon után, egész új szellemi égaljba kellett a jozefinista íróknak át-
i pniök; azoknak legalább, akik életben maradtak. Kazinczy, noha 

 hétévébe került a Martinovics-káté, minden kortársánál jobban bírta  
étit a változást. Azok közé a derült, apró férfiak közé tartozott, akiket  
mirigyeik akkor is felajzva tartanak, amikor sorsa elcsüggeszthetné.  

Mosolyog  az ember, ha pályatörténetének a fogságra es ő  részeit ol-
vassa: egyetlen számottev ő  magyar sem volt ilyen szabad az eredend ő  
nehézvérű ségtő l. Persze családja, vagyona is jobb fedezéket nyújtott  
neki, mint zsoldra, kegydíjra szoruló kortársainak. Míg Batsányi ki-
vadult Magyarországból, Verseghy keser ű  öreg emberként tért haza,  
Földit elfedte a hadházi homok, Virág deszkaágyát nevezte  Id  sztoi-
cizmusnak, Kist elvitte az egyház, Révait a katedra, a három fiatalt:  
Szabót, Daykát és Kármánt a halál; Kazinczy megmaradt tehet ő s  
birtokosnak, szerelmes férjnek, Bécsbe utazgató m űkedvelő nek s  
mindenekfölött irodalmárnak. Míg a többiek lemondtak lassan ál-
maikról s belefáradtak a felcsepered ő k közt híveket toborozni, Ka-
zinczy ifjúsága fáradhatatlan levélíró tréningjével, mellyel hajdan  
idő sebb íróknál s tehető s fő uraknál kopogtatott a tisztelett ő l és  illem-
rő l ragyogva, most embereket szervez és embereket oszt szét, fiatalo-
kat bátorít és öregeknek szerez kedvetlenséget, a szellem pókjaként  
hálózva be magával Magyarországot. A felcseperedő k jóformán csak  
ötkapják egy egész elöttük járt évszázadból, s Kazinczy lesz számukra  
szegyetlen igazán hozzáférhet ő  hagyomäny.  
Érdekes, hogy irodalomtörténet-írásunk a Kazinczy-lecke értékét  

sosem vonta kétségbe, s ha Kazinczy id ő nként pepecsel ő , száraz író-
nak számított is, mint literátort mindig magasztalták. Sajnos, mint  
annyi más esetben, itt is tótágast kell állítani az irodalomtörténetet,  
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hogy  felül  legyen az igazság. Kazinczy egész els ő rangú író volt  
kori útleírásainál s a Pályám emlékezeténél az egész tize

Y 	 ápoltabb, 	 prózát. év. 	
' pre 

század folyamán nem írtak á oltabb, műveltebb rózát 
ev e^cedg, 

eié 	lk  
sei vonzó reneszánsz-arcélt csillogtatnak; kultúra-teremt ő kísér.  er. 
azonban az alaposság minden hangoztatása ellenére is medd oblete 

miképp Arra, hogy képp emelkedhetne a magyar irodalo b a 
nyugati nagy népek irodalma melle, ő  elég furcsán felel. Olyan  . 41 a  
letlen nemzet, mint a magyar, egykett ő re remeket nem adh at  ke s?ii• 
fold remekeit kell hát gipszöntvényen utánoznunk, amíg csak'a kül• 
terség csínyját el nem tanuljuk. Eredetit merni: kritikátlan vak nl  es• 
ártalmas mázolás. Az önísmeret jele: megalázkodni, lemondani F  s, 
rogjunk félszázadot igazi remekm űvek közt, szokjunk hozzá  levegő ' 
jükhöz, tónusokhoz, s a következ ő  félszáz meghozza nekünk is a  na eredeti alkotókat. Kazinczy nem a német iskolának, hanem agip,  
öntvényiskolának volt tanítómestere.  

Ez a gipszöntvény-„rézkarcelmélet kit ű nő  lehet egyéni használatra, 
különösen az olyan ironál, akinek öregkorára méltán lesz büszkesége,  
hogy „klasszikai szín"-re egyetlen írónk sem éri utol, irodalomszabá,  
lyozó elvnek azonban hibás es  kicsiny. Mi sem érthet ő bb, minthogy  
Kazinczy Bessenyei ellen Báróczyban keresett magának el ő döt, 
Csakhogy ö az ilyenféle el ő szeretetb ő l nemzeti közvéleményt terem.  
tett „A Báróczy múzsája egy Grátzia alakú s növés ű , nagy nevelést  
nyert  lány, kinek még selypítését is kellemnek vesszük, a Bessenyeié,  
ha a kép nem volna illetlen, egy alföldi pirospozsgás leányasszony,  ki 
amaz körül cselédkedik, s akin az asszonyától ellopkodott ék sem áll  
jól, mert a közé, amit felszedett  es  ami nem tulajdona, nem tud hozni  
összveillést.” Sorra lefordítva ez azt jelenti, hogy Bessenyei csodálatos  
eredeti művei: Tarimenes es  a Természet Világa kiadatlanul egy egész  
évszázadra elvesztek, Calprenede hétkötetes szemete pedig, Báróczy  
fordításában s Kazinczy gondozásában került az irodalombarátok  
polcára. Bessenyeinél is rosszabbul járt Batsányi. Mint Bessenyei bá-
mulója s helytartója, Pet ő fi legigazibb el ő dje, ez a jobbágysarj rá-
termettebb volt a vezérségre, mint Kazinczy. Költ ő nek merészebb,  
gondolkozónak szabadabb, léleknek tisztább, legföllebb mint stíl-
vegyész maradt mögötte. Egyenes természetén es  balsorsán kívül Ka-
zinczy ártott neki a legtöbbet. Sima modora, úri születése, jobb össze-
köttetései révén, ő  marja, vadítja ki a magyar irodalomból oly alapo-
san, hogy tulajdon kiadója, Toldy, egy félszázad múlva még a Ka-
zinczy elő ítéletével nézi ő t. Hasonlóképp járnak Verseghy, Földi s  
mínt látni fogjuk, mások is. Hol az elmélet, hol az ember kicsinyessége  
ő l. A világirodalom legvonzóbb vámpírja, de kortársai számára még-
iscsak az ö Széphalma volt a második Vérmező .  

Ezt a pusztítäst a lig ellensúlyozza sokat emlegetett serkentése. Ka-
oozy tulajdonképp negatívumokért ölt, s K ő lcseyn kívül egyetlen  
fagy íróra sem volt döntő  hatása. Nem is igen lehetett. A gipszönt- 
ny"elmélet önkéntes sterilizációs m ű tét. A német irodalommal s ál- r^ 

Mában minden irodalommal cáfolni fölösleges. A választ mindjárt  
iezdetben megadta rá, Bessenyei szellemében, a lángesz ű  Kármán,  
akit némi egyoldalúsággal könyvel el irodalomtörténetünk „stíl-
olvésznek". „Örömestebb tanuljuk a nyelvet együtt a  dologgal...  
A sző  magában semmi, hamis pénz, amelynek folyása változó es bels ő  
becse nem magában vagyon. Ne szót vegyünk az üll ő  alá, ne szót ko-
vácsoljunk. Dolgot, ne héjt." S mintha csak elöre látná a húsz-harminc  

év mulva beérő , satnya Kazinczy-hatást: „Mivel mindig csak követ-
tek, mindig csak emlékeztek, kivették eredeti erejéb ő l, szívós es  velő s  
természetéb ő l nyelvünk egész alkotását." A Kazinczy erényei valóban  

Beni  öröklő dtek; az általa megindított nyelvhígulás azonban tovább  
tartott egy századon át, legnagyobb íróink közvetlen szomszédságá-
ban is.  

Mindezért, természetes, nem annyira Kazinczy a felel ő s, inkább az  
a hirtelen klímaváltozás, amelyr ő l beszéltünk. Kazinczy elég szívós  
volt, hogy elviselje, de azért haláláig hontalan maradt a Ferenc császár  

Magyarországán. Az ő  barátkozásra, lelkesedésre hajló, világosság-
kedvelő  szíve gyökereivel a kilencvenes évek szép szabadk ő műves szi-
getébe kapaszkodott, hiszen még feleségében is a szabadk őműves  
múltját vette e1. Az iránt a sötétebb, sok tekintetben visszaese tt  kor  
iránt, amely a börtönéb ő l kilépő t fogadta, nem volt érzéke. Homályá-
ban nem vette észre a mélységet, a társadalmi hanyatlás szine ala tt  
nem sejtette meg a lélektani forradalmat. Abból, ami körülötte volt,  

nem tudott táplálkozni. Így száradt a Hamlet el ő szó írója hatásában  
stilisztikatanárrá. Az uralmat jó ideig képes tartani, de igazán élni vele  

nem tudott. Irodalmunkban nem egyetlen eset az övé: a negyvennyolc  

es  kilencszáztizennyolc utáni égaljváltásnak is megvannak a Kazin-
czyai.  

A fiatalon szétszórt jozefinista írók közt aránylag jól já rt Földi  Já-
nos, aki még 1791-ben elvállalta a hajdúkerületi fő orvosságot. Ha  fé-
lig-meddig a számű zetés helye volt is ez a kerület, mégsem volt Kuf-
stein. A füvek  es  bogarak hozzáférhet ő k voltak itt, s a „magyar nyelv  
kánonjai, a debreceni sulyomkofák" is ott hallatták szavuk a nyelvész  
körül. Szerencsétlen, szomorú ember volt ez a doktor Földi. Szolgálva  

tanuló diák, tanítóskodva tengő dő  tudós, korrektorkodó irodalmi  
vezér, s amikor végre apósa (a külföldi orvostörténetekbe is  bekerült  
Veszprémi) révén biztosabb állásba jutott: a felesége csinált bel ő le fel-
szarvazott embergy ű lölő t. Költö volt, de tehetsége literátori szándé- 
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kaihoz képest kevés; a költészet szívébe tört tüske lehetett c sak  
dós örömét elgennyeszt ő . Magányában és szomorúságában  vaé  igen alkalmas arra, hogy a Martinovics-összeesküvés utáni ve zértus 
években valami iskolaféle támadjon körülötte. Mint amolyan lrod• a 
lomba betévedt tudós, a rendszerre vetette magát. O volt a KaZ1  a 
nemzedék legképzettebb nyelvésze s legtöbbet kísérletez ő  ritrnik 2Y•  
A Debreceni Grammatika erényei az o erényei, s a rímes-id ő mért usa 
verset, melyet Kazinczy Ráday-nemnek nevezett el, csaknem a,k es 
jogon nevezhetnék Földi-nemnek. Mint természettudós: eg y ter  nYi 
szetrajzi enciklopédián dolgozott, s annak, akit a ritmusra me gtamé. 
tot t, jó sétáló társa lehetett a növények közt. Szalontón született s ni a 
füvek főzetein kívül érzéke volt a népi ízekhez is. Az idegen ezé - 
szóló verse Csokonai Dorottyájából fog el egy rekedtes akkordot  gl- 
zonyára megvolt benne az irodalmi központtól elszakadt ember. el - lentmondó dohogása is, s mint mindenki, aki sokat elképzel, amit  
megvalósítani nem tud, örömest adta át ötleteit kés ő bb a fiatalokn ak,  
Sógorság, barátság, vers, füvészet néhány más deportáltat vert kö ré 
(Fazekas, Diószegi, Szentgyörgyi): akik már akkor is olyanformá n  
élhettek Debrecenben, mint mai utódaik; szidva és szíva a várost, 
amely egyszerre volt körülöttük sivatag s alattuk  talaj.  

Ebben az érdekes, félig gyökeres, félig déraciné körben érett meg a 
kultúraválasztó magyar irodalomnak az a harmadik kísérlete, melyet 
Csokonai neve jelöl. Csokonai művéhez nagyon is hozzátartozik ez a 
magát-mulattató honjában szám ű zött világ. Rövid életének tíz mun-
kás esztendeje egybeesik a magyar írók szétveretését követ ő  évtized-
del. Onnan, ahol ő  élt a Bessenyei felléptét követ ő  húsz év utolsó, ha-
szontalan fellángolásnak látszott. „Visszabuktunk az éjszakába, írja 
gróf Koháry Ferencnek egy művei kiadásáért könyörgő  levélben. Az 
olvasás nemzetünkben újra halni kezd: az új könyvek száma is minden 
esztendő ben kevesebbedik; oda amaz elevenség, amely csak 1790 tá-
ján is úgy lelkesített bennünket; elt ű nt, elrepült, s egész nemzetünk  
haldokló zsibbadásban vesztegel." „Nyelvünk, nem vetek neki száz  
esztend ő t, hogy ennek a sokféle nemzetnek zavarékjában olyan sorsra  
fog jutni, mint ezel ő tt nem sokkal a kunoknak ő si nyelvek." O, sokkal  
reménytelenebb volt ő , mint nyájas versei után gondolni lehetne.  
A tervezett Árpád-eposszal haldokló nemzete szájába egy végső  haty-
tyúi éneket kíván adni a Duna és Tisza nádasai mellett. „Csak mun-
kácskáimnak ezt az egy kiadását végbevihessem, mondja másutt, nem  
fogja többé még csak munkámat is látni ez az egyrészr ő l irigy s sző r-
szálhasogató s amellett korhely id ő szakasz. Ha írok is, aminthogy már  
én anélkül nem tarthatom fenn létemet, írok a boldogabb maradék-
nak, írok a XX. vagy XXI. századnak, írok annak a kornak, amelyben  

Nife 
Aiagyar vagy igazán magyar lesz vagy igazán semmi sem ... Teszek  

mint Bessenyei György, ama mind rendre, mind érdemre els ő  
%yar literátorunk, akir ő l a dolog esmérő i nem tudják meghatároz- 
^

!
akkor volt-é nagyobb, mikor Bécsben a becsületnek s hazafiságnak 

kó^racán tündöklött, vagy most, mid ő n Bakonyszegen a mi hori- 
oatunk elsetétedését úgy nézi, mint a földünk golyóbisa alá fordult, 

de 
azé rt teremteni meg nem szű nő  nap. 
Mindannak, amit Csokonai érett fejjel írt, ez az elsetétedett horí- 

1oDt a 
háttere, s a lebukva-teremtó Bessenyei a jelképe. Tehetség, in- 

1 itás s néhány barát nem engedik ő t elsüllyedni: nagy tehetsége akkii- 
^at1zálódik a szű kös világhoz. Ír anélkül, hogy megjelenhetne, tervez 

nélkül, hogy valami megn ő ne az ujja alatt s gyöngédségnek és szí-
ósságnak olyan öntvényét készíti el magában, melynél meghatóbbat  
nemesebbet a magyar irodalom nem ismer. Csokonai találja meg az  

azóta feledésbe ment magyar titkot: hogy lehet nemesen vegetálni.  

Tengésre ítélt és magasra vágyó szelleme, a debreceni k ő r segítségévet 
 mindahhoz eltalál, ami egy költöt, konkrét feladat, figyelmes k ő ző n-

ségnélkül is, fenntarthat. Hányattatásában is rengeteget tanul: idegen 
 nyelvek költő ibő l gyűjt maga köré társaságot; amatör füvész lesz, szó 
 és növénygyűjtő ; lehajol szívével és gyűjtő  hajlamával a néphez, és 

 felemelkedik a bölcselkedésben. Könyvtárai, úgy látszik, nem voltak a 
 legfrissebbek. A tizennyolcadik század Rousseau hatásával ért ben-

nük véget. De talán épp ez a természet és szalonok határán él ő  zakla-
tott lézengő  volt a legalkalmasabb rá, hogy a tizennyolcadik század  
gazdag báját a sivatag szélén élő höz elvezesse s benn fennta rtsa. Cso-
konaiban valami botanikai csoda történt; egy langy vidékeken nevel-
kedett növény kezesedett egy ridegebb égaljhoz. Tanítása voltaképp  

arról szól, hogy lehetne ezzel az új gyöngéden-szívós növénnyel a Du-
na és Tisza sásos vidékeit befuttatni. Egyetlen magyar író kultúrája  

sem emlékeztet inkább e szó eredeti, növényi sarjadást, követ be-
burjánzó értelmére, mint az övé, akiben a heroizmus is sző lő indák alá  
rejtözködött. „A nemreménylés gyakran kipattantja azt a szikrát,  
melytő l a herosi Lelkek fellobbannak", Írja egy plutarchosi h ő shöz  
méltón. S ugyanabban a levélben: „Úgy kell bánni gyengélked ő  nem-
zetünkkel, mint az apró gyermekekkel. Edes beszéd, kecsegtet ő  nyá-
jasság, danlás, báb és cukros csemege légyen mindaz, amivel öt az os-
kolai leckéhez édesgessük." Mi a magyarázata, hogy e kecsegtető  
nyájasságnak sem sikerült a leckét megszerettetni? Csokonai, a költő  
valamelyest fönnmaradt, persze inkább csak Pet ő fi évő dő  versén s a  
tihanyi óda érzelmes dallamán át; Csokonai „oskoláját" sosem jártuk  
ki, s egy nemzedék sem telt bele, hogy a szíve körül támadt oázist  

megint elfedje a sivatag. Nem a költ ő  korai halála volt az oka ennek a  
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o lvasta a nagy Rousseau-tanítványt, s ha a Nyugat végre igazán  
is fogadta, Tóth Arpád líráján kívül alig maradt számottev ő  

000 a magyar szellemiségben. A magyar irodalmat negyven évvel  
oesseoyei fellépte után másodszor is meg kellett alapítani. E jóval hí- 
3 bb alapítás a  Kisfaludy Károly érdeme. , 
PBizony leverő  a három választó alapozó kísérletet ilyen nagy távol- 
ból tekinteni át. Tizenkilencedik századunk hatalmas irodalmi ered- 
ayei sokak elő l elfedik e kísérletek medd ő ségét. Vajon valóban  

olyan meddő -e ez a medd ő ség, kérdik, ha nyomban utána egy V ő rő s- 
arty, Pető fi, Arany következhetett? Valójában a tizenkilencedik 

adl magyar kultúrán nagyon meglátszik, hogy a Kisfaludyak áll- 
ok az elején. A század növ ő  lázában egy ideig a magyar szellem is 
részt vett, igaz. A nagyság azonban igen sokszor a nagyokat körülvev ő  
legiiTes ter, s nem a magas kultúrszint jele. A vákuum növesztette meg  
Vörösmartyt, Széchenyit, Petöfit. Egy tucat helyett dolgoztak, s egyre  
mélyebb lapályokért kellett csúcsoknak lenniök. Mennyivel ta rtósabb  
yivmányokat mutathatna e század, ha az els ő  három kísérlet egymás-
ba akasztott támköveire épül! Ha Bessenyei Magyar néz ője hagyo-
mányt teremthet, Széchenyinek nem kell mindent elölr ő l tapogatni, s 
Kemény nem lesz egy gondolatszegény nemzetben kivétel. A századot 
yégigélő  Kazinczy fölöslegessé tehette volna Ambrustól es  Péterfyt ő l a 
mai urbánusokig a folytonos ízlés-javító mozgalmakat. Egy eleven 
Csokonai a népi kultúra fölnemesítésével elejét vette volna az eltéve-
lyedett népiességnek s parasztok  es  sznobok máig húzódó harcának. 
De bármily lehangoló e három kísérlet sorsa, van egy negyedik, 

mely  tragikus. Azoknál a bukás mindig a környezet fel ő l jött, ennél 
benne csírázott a vállalkozásban. Pedig az eddigieknél nagyobb költ ő  
csapott itt föl, a régieknél magasabb egekbe, s a leragadt t ű zet mégsem 
adhatta tovább, mert akiknek lehozta, elhagyták. 0 az els ő , a kultá• 
rától leszakadó jellegzetes magyar zsenik sorában, akik a legnagyobb 
megidézésével elfoglaltan mint s ű rű  bozótba zárják be magukat; az 
anakronizmusba, es  — anatopizmusba. Könyvem h ő sérő l beszélek; 
berzsenyirő l! 
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meddő ségnek. Csokonai halála évében küldte el Fazekas K.a  . 
nak a Ludas Matyi els ő  kéziratát, a debreceni hagyomány csir  2nc2y, 
jet  bizonyítva. Fazekasnál, a bátyja-tanítványnál ebben az e szkere. 
ben nem volt különb nyilvánosságot látott költ ője az országnak 

N  
ő . 

a halál, az évtized nagy tehetetlensége fojtotta el a Csokonai kí sérlet  41 
Ű  maga többször gondolt folyóirat-alapításra; Péczeli Mi nd et, 
Gyűjteményét akarta folytatni, majd a maga munkáit a m asok v̂es 
kiadni s odáig sem jutott el, hogy munkáit nyomtatásban meglathas al 
Nem volt irodalmi piac, ahol a szellem portékáít ki lehetett tere sa. 
nem volt mód nem a toborzásra, de még az eszmecserére is.  Mtn1, 
Debrecen is, amolyan magának-elég város volt; körülötte a Horaga 
bágy, benne  a helyi istenek. A kicsapott Csokonai meg csak ki váó° 

 belöle, kocsin, gyalogszerrel. A halottat örökre bezárta helyi kúlt tt  szaba.  

Származás, életmód is ellene szólt Vitéznek. Egy irodalmi vezér  leg, 
alábbis ispánságot viselt családból származott akkoriban. Az olyan jó  
családból való, gavallér embernek, mint Kisfaludy Sándor, a F e.  
renc-kori társadalomban föltétlenül jobb költ ő nek illett lennie, mi nt  a  
gyertyáért, tű zifáért könyörgő  csurgói professzornak. Lilla el ő szavá.  
bók tudjuk, hogy Csokonai maga sem merte melléje tolni magát; alig.  
ha a költö közepes verseit ő l tartott; inkább ett ő l az el ő ítélettő l,  
A szegénylegény poéták akkor még nem jöttek divatba nálunk, s Cso•  
konait az a magyar világ s még vagy három évtized, amolyan disznó-
tori költőnek, dévaj nemesurak kézirattárába ill ő  vándorköltő nek  
nézte, aki alig egypár versében mutatta meg, hogy nemesebbre is ké-
pes.  

Debrecen azonban még így is meghódította volna az országot, hi-
szen a tanulatlan fülek vele voltak, ha egy Kazinczy nem szánja levél•  
írói dühét az eláztatására. Ő  a Hortobágy körül egy második Horto-
bágyot vont kicsinylésb ő l es  ráfogásból. Debrecen volt az a kálomista  
világ, amelybő l ars novájával, kőművességével ő  kikapaszkodott:  
Földi, a durva ízlés ű  ember, aki diktátorsága ellen ifjúságukban do-
hogni mert. A tojások, melyeket ilyen fészekben ilyen tyúk költött ki,  
eleve gyanúsak voltak el ő tte. Hiába udvarolt neki szegény Csokonai,  
hiába kereste els ő ül az ő  tetszését Ludas Matyi, Kazinczy ellene volt  
annak, ami itt Debrecenben emelkedett. A halott Csokonait még csak  
hajlandó lett volna kiadásában egy vékony kötetnyi Daykává  simíts• 
ni, a Földi írmagjának azonban pusztulnia kellett. Fazekas meg-
bukott, ahol Buczy gy ő zött, s a szamárlegel ő k kapóra jöttek, hogy az  
egész Debrecent humorba süllyessze. Csokonai kísérlete éppúgy el-
veszett a magyar irodalomra, mint a Bessenyeié. Amikorra a nemes-
levelet végre megkapta, itt volt Pet ő fi. A tizenkilencedik század rajta  



BERZSENYI ÚTJA 

„A természetben nincs semmi szebb, senímr 
 gyohh, mint a szép lélek es  annak magas sz na, 

Berzsenyi : Poetai harrn o 9.' 1  
nistiea  

Egy-egy író, s akik a nyomába sereglenek, ma,  is vitatkoznak me lyik nagy nép felé kellene a magyarnak orientálódnia: vannak ira:‘  
ciásaink, akik a latin szót úgy ejtik ki, mintha az világosságot jel en; ne, tudósaink nagy része a németekhez húz, suttyomban sok latin és anglomán is rajtuk át szívja a nagyvilágot, az angol múlt századb eli 

 költő ivel, ,s újabb prózaíróival a régibb es frissebb elit szigetén uralk o- 
 dik, s legújabban a görögségnek is vannak hitvallói, az extra H unga 

 riam rögös es zamatos íróival átellenben. - g 	 A példáknak ez a partosko, 
dása bizonyára még mindig a legnemesebb a divatos pártoskodások 
közt, de korántsincs olyan jelent ő sége, amilyen Berzsenyi korában  
volt. Egy század nagy írói kiképezték nyelvünket, s mint minden utó-
dot kötő  es irányító hagyományt írták bele törekvéseiket; a magya r 

 irodalom fölött fölvonatott az ég, s az ég alatt kiű zhetetlen s meg. 
változhatatlan elemekb ő l, ízekbő l, illatokból áll a levegő . Mint táj es  
sors, a szellem is kész atmoszférával fogad. A tizennyolcadik es  tizen-
kilencedik század határán ez nem volt így. Ahogy nem volt Európa iz-
galmait méltón visszaadó nyelvünk, nem volt magyar szellemiség sem, 
Ha a nyelvet, Zrínyi es Gyöngyösi után, újítani kellett; azt az égsátrat, 
mely alatt a szellem embere méltón es  otthonosan el, egészen újból 
kellett felvonni. A franciások, németesek, deákok, magyarosak párt-
szenvedélye több ekkor, mint egyéni ízlések önigazolása. Itt arról volt 
szó, hogy a jöv ő  magyar nemzedékek milyen ég alatt ujjongjanak, zo-
kogjanak, elmélkedjenek, s e válaszúti izgalom, mely a legjobbakban 
életük izgalmával teljesen egy volt, érthet ő , hogy egy-egy esztétikai 
ítélet vagy nyelvészeti árnyalat körül nemegyszer személyesnek es  ki-
csinyesnek látszó, de valójában személy fölötti s nagy horderej ű  vi-
tákban csapott ki. 

Berzsenyir ő l nem könnyen hisszük el, hogy a kultúraalapozóknak 
az izgalmát osztotta volna, s annyira társtalan költészetével, Ka-
zinczyként, ő  is kultúránk számára jelölt volna utat. A titán szó nem 
hiába íratott le oly gyakran neve mellett, rég es  rosszul olvasott ódái 
dübörgésével a fülünkben inkább természeti, mint szellemi tüne-
ménynek látjuk ő t. Barna kovács áll isten háta mögötti m ű helyében, s 
egy tű zbe mártott vasnyelvbe kalapálja bele szenvedélyét. A Berzsenyi 
szó elő bb idéz fel kivételes vérmérséket, mint kivételes vállalkozást, S 
amit az életér ő l tudunk, nem cáfolja meg ezt a képet. „Én egykorúim 

legelső  magyar táncos voltam — írja Kazinczyhoz harmincegy 

Ké
skorában —, lovat, embert, asztalt átugrani nékem játék volt. Sop- 

ivesban magam tizenkét németet megvertem, es  azokat a város tavá- 
r r ányta , es  az én első  szerető m az én karjaim közt elalélt. De nincs 
ba nélkül; most már érzem, hogy er ő mnek hathatóssága életem- 
jb f  ° f óvidségétokozza. Én már most formális öreg vagyok." A korán, 
Oe 

,,
les erő vel fellobbant ember korán elhamvasztotta magát; Ber- 

OnYi harmincöt éves korától haláláig, mint élete hamujában ül a me- 
oliában. Ifjúsága magát alig gy ő ző  szenvedély, s ami másnak java 

tér  kor, nála a „hülékeny nedv ű  Ballos „romlott hipokondriája". Az oOkosok 
ismerik ezt az alkatot; csodák el ő bb várhatók tő le, mint 

dSzerek. S Berzsenyi költészete annál inkább látszhat ily vér- 
„érsekkel lekényszeritett csodának, mert iskolát csak tíz es  tizenhat 
éves kora közt járt, aközben is otthon-otthon kellett fogni. A Keme- 
Qesaljáról Pestnél messzebb nem mozdult. Környezete a lehet ő  leg- 
szegényebb. Apjával, a stoikus emberrel, aki „szilajságát nem mérsé- 
ske int, hanem zabolázni akarta", korán összerugaszkodik s anyai jó-
Szágára költözik. Húszéves korában egy tizennégy éves lánykát vesz 
Feleségül, akit együgyű ségben talált, s abból, e részben egy kevéssé 
papkeletiesen gondolkozván, fel sem szabadított. Birtokán él, poétá-
nak sem elég gazdagon, sem elég szegényen. „Ínség, gonoszság néz Id 
vad szemébő l, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázsz" — írja jobbá-
gyairól, s míg távol a napóleoni id ő k zajlanak, Pesten az új magyar 
irodalom szervezkedik, az 6 közvetlen élete: elázott vetés, összed ű lt 
W, felfordult kocsi, pénzértéktelenedés, pörös sógorok, nyavalya. S 
mégis első  költője annak a tanulékony es  mozgalmas századforduló-
nak. A zsenit az emberi határán túl, az isteni es állati közé helyez ő  
nyárspolgár hit szerint mi más ez, mint csoda, melyr ő l világos fogalma 
annak sincs, akiben végbement? 
Szerencsére Berzsenyi korán beköszöntött,  es  így elég hosszú ő reg 

korában gondolkozhatott errő l a csodáról, s ránk maradt gondolatai 
nagyon alkalmasak arra, hogy a lángész öntudatlanságáról szóló is-
tenállat hiedelmeket megrendítsék. Kölcseynek minden mentegetés 
ellenére is hideg  es  helytelen bírálatáért annyiból hálásak lehetünk,  
hogy e csodálatos ifjúság ösztön-útját az öreged ő  költő vel, mint ón-
igazoló teoretikussal is végigjáratta. Az utolsó húsz évben, 1815-t6l, 
Berzsenyi alig hat-hét verset irt, de a Kölcsey félig értett bírálatára d ű -
liő s fő vel  es  „hagymázosan" adott ellenrecenzió elkeserede tt  és re-
ménytelen irodalmi vitába kavarta, melyb ő l egy kötetnyi tanulmány, 
köztük egy egész poétika maradt ránk. Berzsenyinek ezeket a prózai 
írásait idáig, úgy érzem, túlságosan elhanyagoltuk. Nyelve, igaz, ne-
hézkes, műnevei furcsák, s a hivatásos esztétikusnak gondolatmene- 
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teit megbontani nem nehéz. De ha úgy tekintjük, mint lírájáh 
illetékesebbtöl származó ,  magyarázatot, magyarázat es  líra egy Z a leg 

 nyernek. A magyar esztétikai gondolkozásnak épp-úgy legen  keppé 
 szavai mondatnak ki ítt, mint ahogy Berzsenyi lírájában a agasabb

, 

 költészet legmagasabb índulatai. Olyan breviáriumot lehetne  agyar 
 állítani belő le, amilyet kevés magyar esztétikus írásából. J e le  ,ssze, 

azonban több ennél: végs ő  hitelességgel ez mutatja ,  be a Be ZtOsége 
lírát, mint a magyar szellem pályafölrajzoló kísérletet. senye, 

Berzsenyi csak körülményeiben es  természete szerint volt 
 nyos, Mint költő , Pető fi sem közösségre utaltabb näla. A p oéziiagá. 

Hellászban népreligió volt, s hogy ma nem az, nyilván eltévelyedi lria, 
tartja. 	 állapot, Költő nek lenni:  nemcsak állapot hanem szerep  is.  A  kellek . 	 öltö  
nemcsak tehetsége teszi költ ő vé, hanem hivatásérzete. A költész etnek

t 

 mondja, olyannak kell lennie, hogy a „többséget lelki világban emelni 
es teremteni tudja", Kortársaítól azt kívánja, „bár soha el ne felednék 
hogy minden világképz ő  lélek egyszersmind szerető  lélek ... leszáll az, 
emberiség szentegyházaiba, s azt mondja, én vagyok a szeretet. Í gy  
szállt alá Homeros, akit imád az öreg s gyönyörrel hallgat a gyermek« 
Hogy ezt az alászállást ő  nem egészen úgy érti, mint Pet ő fi, aki a köl-
tészet csarnokába mezítláb is beengedte embertársait, arra mű vein ki. 
vül e mondat szép szava: a „világképz ő  lélek" is figyelmeztet. 
A költő  képezi magát, aki beszél es  képezi a világot, melyrő l beszél. 
A poézis az ő  furcsa, de kitű nő  meghatározása szerint az „ön-  es  
tárgyszeretetb ő l eredő  ön- es  tárgyképzés harmóniás egésze". Szeb-
ben: „tündér világtükör, mely minél inkább poétai világtükör, nem 
egyes színeit, hanem mindenkor egészét mutatja az életnek". 

A modem költő  alapjában véve akármit mond: vall; megmutatja 
vagy sokszor csak megnézi magát s magában a világot. Berzsenyi ké-
pez; a zavaros emberb ő l költő t; a világból a tündér világtükör maga-
sabb világát. Van egy mondata, amely szépen szemlélteti a kétféle 
költő -ösztön különbségét. „A szeret ő  lélek szeretni  es  szerettetni kí-
vánván gyönyöríti, képzi, szebbíti magát, hogy szerettessék". „Ezért 
minden önkínzás ének" felel rá bennük Ady tömör hitvallása: a Sze-
retném, hogyha szeretnének. De a két ösztönnek csak a gyökere azo-
nos. A modern költő : megmutatni akarja magát, hogy megszeressék, 
az antik gyönyöriteni, képezni, szebbíteni. A kitakarózásra nincs jo-
gunk, ha nem nagy az, amit kitakarunk, s a nagy kitakarás is kevés, ha 
a világot gazdagabbá nem teszi. 

A költő  első  műve, minden mű vének el ő képe így hát önmaga. „A 
valódi poézis maga a lélek" mondja egyszer ű en es  csodálatosan. Ber-
zsenyi ars poeticájában ez nem valami mesterség-ellenes tétel, inkább 
a mens sana-hoz hasonló elemi egészségügyi szabály. A költ ő  lelkének  

0iadenkor otthonosan kell lebegnie a magasban, ha magas szavakat 
Akar ejteni. Nem ott kezd ő dik 6, mint a művel takarózó mai rothadás 
vallja, ahol a toll végz ő dik. Mindenestő l kell méltónak lenni arra, 
fogy az legyen s e méltóság elengedhetetlenebb a metrumoknál. „A 
kbltészet célja: lelkünk minden erejét harmóniás emeltségbe es  sza-
badságba hozni." Ez az emeltség az, amely emel. Aki képes rá, képzett 
és képez. Berzsenyi utál minden „kártékony es  rút miszticizmust", s 
aem zabolátlankodik, különcködik, tudóskodik, mint hanyatló korok 
költő i, akik a nagy örökséghez kis lelket kaptak. A szép lélek meg-
találja a szép gondolatot, s a szép vers Berzsenyi sze rint szép gondolat. 
Ez így kicsit együgy ű n hangzik. De a szép gondolat az ő  szótárában 
pem szerencsés ötlet. Majdnem az ellentéte. Nem meglep ő , inkább 
banális. Magas banalitás a szép gondolat, de épp ezért minden ép kö-
zősség felemelkedhet hozzá, mig a különös: az egyéniség sötét zárkája 
marad. A képzett vagy mondjuk, alakított lélek, levetkezi, ami benne 
csak egyéni, s azt mondja ki, ami a világ nemesebb lelkével közös. 
A szép gondolatnak így algebrai értéke van a mindennapi gondolko-
zás számvetéseivel szemben: általánosabb tartalmú, de általánosabb 
érvényű  is. Szavakban kivonatolni ezt a szép gondolatot bajos, ha csak 
egyetlen szóban nem. Mit mond a Közelít ő  tél? Az ember, mint a ter-
mészet, mulandó. A Barátaimhoz? A férfi kiábrándul ifjúkora káprá-
zataiból. Az ulmai ütközet? Most teszi próbára a magyart a világ. 
AMajláth Jánoshoz? A rezignált költ ő  jutalma hatás a jobbakra. De a 
lélek, amely maga a poézis, épp ezekben az általános, de korántsem 
homályos gondolatokban (jellemz ő , hogy Dayka Homályos bánat 
dúlja keblemet című  verse Berzsenyit felháborította) szól közösségé-
hez. Magas lélek es  szép gondolat a feltétele a nagy mesterségnek, me-
lyet Berzsenyi világért sem állított volna szembe lélekkel, élettel, szen-
vedéllyel, mint manapság szokás. A mesterség: mámora es  mérséklete 
a szép léleknek es  szép gondolatnak. Amit Berzsenyi így fejez ki: a 
költö a nyelvet „minden lehet ő  módon képezheti ... csak természetes-
ségét meg ne rontsa". Minden lehet ő  módon: a mámor; a természe-
tesség; a mérsékletnek az a tere, melyet közösségre néz ő  lélek es  álta-
lános gondolat teremtenek a lázas mester körül. 

Hogy Berzsenyinél ez a sorrend (lélek, gondolat, mesterség) meny-
nyire nemcsak elmélet volt, hanem maga a gyakorlat, verses episztolái 
egyikével bizonyíthatjuk. A tanulmányíró szerencséjére fönnmaradt 
egy kidolgozatlan Berzsenyi-vers, mely mühelyében mutatja a mes-
tert, s fogalmat ad róla, hogy készültek a Berzsenyi-ódák. Ez a vázlat 
az 1809-böl származó, Kazinczyhoz intézett levél. A költemény egész 
teste elöttünk; szakokra, sorokra tagoltan, de tulajdonképp prózában 
még. A költő  magas szózatra szívta fel mellkasát, megállapodott a 
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nagy gondolatban (az erkölcsalkotó teremt népeket, s a spártai fegye` 
lem helyett erkölcsre ma a, müveltség nevel), de a kidolgozás elm aradt, 

 Íme;  egy szakasz „A fényuzés ,es a bujálkodás / A nagy polgarteStb 
 lassú méreg / De ily csekély népben, mint a magyar / Nemcsak bete  Il 

ség az, hanem halál. / Más kép er ő s temérdekségében / Ezt a fekv  g'  
amazt kereskedés / Gazdaggá és hatalmassá teszi / De nékünk rés zün' 

a 
mindezekben nincs. / Mi az hat, ami a magyart emelheti? / Valób k 
nem más, mint az ész s er mílcs: / Csak úgy állhat meg a mi kis testü nk  

Ha az lélekkel és er ő vel teljes." A jambus itt-ott már fellüktet a  i I vers  méltósága ott áll a sorok mögött, de amit olvasunk: próza meg, ne 
hézkes. Ilyen szobor-tömbökön dolgozott hát Berzsenyi vés őjével, 
A szobor egészében már kész, s tagjai viszonya nem változhat, de da- 
rabosságából eztán kell nyelvi fényre kifejteni. Nem hiszem, h ogy  
modern költő  dolgozna ilyenformán. Gondoljunk Tóth Árpád jogo-
sulatlanul, de tanulságunkra kiadott törmelékeire: egy-két fényes, d e  
kész sor imbolyog, egy el ő revetett rím töri a mondat útját, a versömlés 

 

eláll vagy hézagos, de sosem ilyen tönkszerű  a vázlat. A modern költ ő  
magát formálgató lelki állapotán kívül a rimes vers is lehetetlenné teszi 

 

ezt a munkamódot. Hogy Berzsenyi rímes versei nem olyan kivésettek,  
ezzel magyarázható. Ez a módszer antik mértéket kíván. Itt a sor füg-
getlenebb tagja az egésznek, szabadabban véshet ő , cserélhető ; a költő  
addig küszködhet vele, amíg a legmagasabbat nem kényszeríti le álta-
la. Hogy az elő bb idézett versnek sorai hogy hangzanának kidolgozás  
után: a Magyarokhoz néhány sora alapján elképzelhet ő . (Most lassú  
méreg, lassú halál emészt. Így minden ország, támasza, talpköve a  

tiszta erkölcs, mely ha megvész. Róma led ű l s rabigába görbed.)  
A szép gondolat s a szép verstest fedezi már a költ ő  hátát, szenvedé-
lyesen eshet most neki a mesterségnek: a nyelv- és szólamteremtés  

gyönyörítő  kínjának.  
Ismeretes, hogy a népköltészet nem annyira szavakkal, mint szóla-

mokkal dolgozik: az egyszer megtalált szerencsés kifejezés közkincs,  

amely mindig beiktatható, ahol hasonló érzésr ő l kell jelet adni. Ugyan-
ezt látjuk még nagyobb mértékben Homerosnál. Az Iliás nem szavak-
ból áll, hanem mozaikként összerakható szólamokból. A költ ő , amit  
egyszer a kifejezés lázában megtalált, nem akarja elveszteni: ez az igazi  

jelentő ségük az állandó jelző knek is: a rózsaujjú hajnal vagy a hosszú  
árnyékot vető  dárda: vívmány, melyet a költő i nyelv éppoly jogosan  
használ, mint magukat a szavakat. Ahol a költő  első  hevében úgy te-
remt népének kultúrát, ahogy ezt Berzsenyi kívánta: e nyelv fölötti  

magasabb vívmány-nyelv mindig feltű nik, a görög kardalban éppúgy,  
mint a Chanson de Rolandban. Berzsenyi, mint nyelvm ű vész, jóval  
közelebb áll ezekhez a nagy kultúra-teremt ő  költő khöz, mint a mo- 

Bernekhez, aki índulatokat  egyéni és egyszeri indulatokat indáz sz ő -
vevényesen körül. Nemcsak azért, mert van néhány szólam erej ű  kife-
jezése, mely több versében is visszatér (A tizennyolcadik században a  

Fohászkodás következ ő  sorait találjuk meg: „... a te szemöld ő köd I  
Világokat ronthat s teremthet / A nagy id ő k folyamit vezérelvén".  
A Füredi kút egyik versszaka csaknem szó szerint megvan a Poétában.  
Még jellemző bbek ennél a halványabb megjelölések. „Hervad már  

tavaszom s bimbai hullana Közelítőjut-e errő l a sorról a Közelitő  tél az  
eszünkbe?),  hanem mert minden kifejezése az általános embe ribő l  
csapván fel, az arra ill ő  legmagasabb nyelvi vívmányt igyekszik le-
ragadni. Kazinczyék korában kétféle kísérlet is folyt, hogy a magyar  

kultúrának, a nyelvújítás szótárán kívül, írói nyelvet is adjanak. Egyik  

a Batsányié, Kármáné, Kazinczyé. Az o m ű vük a francia próza alap-
vető ire emlékeztet; er ő feszítéseikb ő l él ma könnyen minden újságíró.  
A másik a Berzsenyié. Az a magyar kultúra, amelynek ő  készítette  
nyelvét, sosem dalolta el kardalait, s nem folytatta az ő  magas szóza-
tait, mondhatjuk, meg sem született.  

Berzsenyi öregkorát, prózai írásaiból kiderül, már ennek a kudar c-
nak az elő érzete keserítette meg. Kazinczynak halála után hangzik el  
ez a megdöbbentő  ítélet: „Én benne a szépírót mindig szerettem, s csak  

azon kártékony princípiumot ostromoltam, melyek szerint 6 a magyar  

poézis men görögök  mely a nagy rómaiak és görögő k felé vala indulva, az  
ízetlen trovádorok útjára forditá. Én ezt mindenkor messzeható téve-
désnek láttam: mert tudva a poézis messzehatását, én mindenkor azt  
hittem, hogy csak annyiban emelkedünk, amennyiben ama két nem-
zethez közeledünk." Nem Kölcsey bírálata volt a végzetes, hanem az  

ideáljaitól elforduló új közszellem, mely kicsapott bel ő le. S nem azért  
lett öregkorára elméleti íróvá, hogy magának igazságot szerezzen, ha-
nem hogy a benne testet öltött nagy irányt megvédje. Ez a harc akkor  

mar  reménytelen volt. A betóduló tizenkilencedik század e llen kellett  
öregedő n és kesered ő n hadakozni, melynek megéleszt ő  levegőjétő l  
akkor egész ifjúságunk megmámorosodott. A nagyot védve, lehet  
hogy ott is korholt, ahol az irodalomtörtén

elítélte,
séretet oszt. Day-

kát elitélte, s ha Vörösmarty nagy tehetségét felismerte is, versén a sok  

„nyűgöt", költészetében a „rém ítéletek  nem szerette. Ezek az itéletek  

nem méltányosak; de mivel egy magasabb „princípiumot" védtek egy  
alacsonyabbal szemben, magasabb fokon (ha nem is igazságosak)  
igazak.  

A haldokló Berzsenyi ezt az igazságot persze már csak egy rajta  
győ ztes  világgal szemben érezhette. Az utókor még jobban eltávolo- 
dott tő le, mint kortársai. 1859-ben Toldy Ferenc méltán írhatta: „a mi  
korunk s a Berzsenyi kora közt, nem az évek számára, de igen a szelle- 
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mek irányára nézve elég nagy idököz fekszik". Ez az id ő köz tovább  is gyorsabban nő tt az ídő nél, egész a Nyugat korszakáig. A  gyöngéd, Bégben is felülmúlhatatlan lirikusból („Egy virágbimbót t ű zök, ed Emmim, I Gyenge mellyedhez: valamint te, oly szép I S mint n- me s 
landó") csak a magányában kalapáló titán dübörgése hallott  el  a   
lenniumi szónokokhoz. Igy lett Berzsenyi: költöböl er ő érzet. Újabb

an egyre nagyobbnak látjuk ő t. Száznéhány verse közt legalább har  
minc-negyven a makulátlan, a legnagyobb magyar versek közül ki 
nem zárható. (Legszebbek: A közelít ő  tél, Horác, Amathus, Az inai 

 ütközet, A magyarokhoz — mind a kettő , Barátaimhoz, Fohászk odás 
 A megelégedés, Wesselényi hamvaihoz, A temető , A vandál bölcseség' 

Napóleonra, Gróf Majláth Jánoshoz, Vitkovics Mihályhoz, Döbren' 
tei Gáborhoz, Féltés, A felkölt nemességhez, Az elsó szerelem, Ma ga. 
nyosság, Az én osztályrészem, A táncok, Báró Prónay S Az  
epigrammák.) De jelent ő ségét egészen csak akkor fogjuk látni, ha 

Sándorhoz, 
i6 

egyszer fölvetjük a kérdést, melyet az ifjú Magyarország akkor s azóta 
komolyan latba sem vetett: ismerve a költészet messzehatásait, nem 
volt-e valóban nagy, bár alig elkerülhet ő  tévedés, hogy a két út közül a 
magyar ifjúság akkor a Kazinczyéra tódult. Én azt hiszem, igen. Mert 
amilyen biztosan vezetett a Berzsenyi útja a magasságba, olyan ké-
nyelmesen lejtett az egy szellemi höhalál felé. Szomorú ezt ma ismerni 
fel, amikor a magyarság számára az a másik út reménytelenül mere-
dek. Berzsenyi költeményeivel népe éppúgy nem tud mit kezdeni, mint 
Ady szédületes hagyatékával. Mindkett ő  csak arra lesz jó, hogy a ma-
gyar etruszkság maradványai közt járó idegen hungarológus elt űnő d-
jön a népen: melynek Berzsenyi jelölt pályát, Ady mutatta meg gaz-
dagságát, s tetvei alatt mégis elaszott. 

1936 

A REJTÉLYES KÖLTŐ  

(Felolvasás a kecskeméti Katona-Társaságban) 

A magyar irodalomnak Katona Jő zsef a rejtélyes költője. Nyiivá-
oos élete akkor kezd ő dött, amikor a lélegzetével tartó már véget ért. 
Ka  curriculum  vitae-jet  utólag össze is állították, sosem esett rá egy 
Oveit becsülő  nagy ember szeme. Nem figyelték ő t soha a kivételnek 
kijáró érdeklő déssel. Déryné mozgalmas körén mint unalmas, komor 
árnyék ment át szótlan szerelmével; neves kortársaival Kazinczytól 
Wörösmartyig szót sem válthatott. Életénél is rejtélyesebb m űve. 
ó írta a legnagyobb magyar drámát; huszonkét éves korában elsó 
Szövegét, s huszonhétben a véglegest. Azonkívül egy csomó német 
átültetés-utánzat maradt ránk t ő le; semmivel sem jobbak, mint selej-
tes példaképei. Hogy ugrott ki e Mombelli grófok, Monostori Veron-
kák, Zsiskák es  Borzasztó tornyok szerz őjébő l a Bánk báné? S amikor 
az igazi hang kiszaladt torkán, s Bánk két fogalmazványa közt meg is 
erősödött, miért hallgatott míndörökre el? Talányok ezek, melyeket 
az utolsó év egy újjal toldott meg: kétszázötven soráról, köztük a leg-
szebbekrő l, bebizonyosodott, hogy egy közepes német író munkájá-
ból rakta át remekébe. Hogy lehet, hogy ezek a német sorok annyi 
magyart ráztak meg magyarságában egy századon át, s rendítenek 
meg, amíg magyar lesz. 

Nem hiszem, hogy ezekre a talányokra valaha is jöhetne válasz 
végleges. A homály, melybő l Katona szól, a fürkész ő  szemnek több 
izgalmat kínál, mint sikert. De hogy a homály sű rű bb, mint szükség 
szerint lennie kellene, abban nagy része van a módnak is, ahogy Kato-
nához az irodalomkutatás idáig közelített. Megszoktuk, hogy az író-
nak van életrajza es  van mű ve. Az életrajz epizódokat mutatott: a lati-
nul olvasó takács gimnáziumba adott fiát, egy pesti szinészek közt 
forgó jurátust, akit szülei könnye tart vissza a komédiás pályától, bi-
zonyítványt, mely szerint az ügyvédsegéd nem fordult meg a kicsa-
pongás helyein, kés ő bb egy várost, ügyészt, vadászgató, olvasgató 
agglegényt, perceg ő  pennájú Katonát, akit a szíve öl meg hivatalba 
menet, s kölcsönpénzen temettet el a becsületéért küzd ő  apa. A münek 
Gyulai Pál szentelte egyik legfontosabb tanulmányát. Az AranyJános 
tiszta arányaihoz húzó klasszikus Bánk bánban is a mű faji tökéletes-
séget igyekezett fölmutatni. Magyarázataival a jelenéseket összefüzö 
logikai láncot állította helyre, a részek viszonyában a drámai épületet. 
A cselekményben a tragikumot kereste, azt, amit kora tragikumon ér- 
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tett; a jellemekben a következetességet, versében a prozódiát. Kl as 
 szikus tanulmányában, úgy érezzük, volt egy kis szerecsenmosás .: 

Bank bán világosabban, következetesebben, tragikumában iskolá  
sabban, részleteiben összekapcsoltabban került ki, mint amilyen Va' 
lójában volt. S e logikai fürd ő ben kifürdetett Bank s az életrajz külön, 
ce, akit Bayer József azért rótt meg, mert egyfel ő l sem kereste az iro, 
dalmi összeköttetéseket (valóban szerencsésnek mondható, írja, hog y 

 ezen különcködésével egyedül maradt irodalmunkban), bizony keve-
set mondhattak nekünk egymásról, még annyit sem, mint a Bánkj a 

 sorsáról mit sem tudó Katona néhány áruló, keserű  felkiáltása a Tu. 
dományos Gyűjteményben. 

Pedig talán csak egy kissé kell hívebben es  ő szintébben, nem eszn 1é. 
nyeink elő ítéletével, hanem szívünk visszhangjával olvasni Bánk ot 

 hogy mű ben es  költő ben egyszerre otthonosak legyünk. Talán semmi 
sem jellemző bb erre a drámára, minthogy az emberek benne nem e gy

-mással, hanem egymás mellett beszélnek. Nem a monológok számára 
célzok ezzel, hanem arra, hogy a szerepl ő k itt még a pärbeszédekben is 
monologizálnak. Attól fogva, hogy Petur az els ő  szakaszban indula. 
tosan a székre veti magát, es  Simon mellett szaggatott mondatokban 
fordítja ki lelkét, tele a darab az ilyenféle páros monológokkal. Petur, 
nem vagy magad, mondja Simon ebben a jelenetben, s ez a figyelmez-
tetés megismételhet ő  volna a darab más pontján, másokkal szemben 
számtalanszor. Az egyik beszél, s a másik csak agya ködén át hallja: 
Honnét akarsz már most barátokat? mid ő n sem a Meráni, sem pedig a 
Magyar? kérdi Simon. Ki mondta azt? Én, Meráni? Hát mikor ne-
vezte testvérnek a t űz a vizet, horkan fel Petur, s az indulattal betömött 
fül mögött tovább folyik a válaszra nem váró magánbeszéd — füstöl-
gés, ahogy mondani szoktuk. Tiborc es  Bánk az els ő  felvonásban s a 
harmadikban is így füstölögnek egymás mellett. Így vívódnak a sze-
rencsétlenség után Bánk es  Melinda, Izidora, Bánk. De ahol még lát-
szólag szembefordul a két beszéd, a nagyobb rész ott sem a másiknak 
szánt mondanivaló, csak hangos gondolkodás. Így ejti ki Gertrudis a 
csábítást követő  szavakat, Biberach hideg ingerkedésében a herceggel 
így tetszeleg maga el ő tt a hiú intrikus. A második es  negyedik felvonás 
nagy vádbeszédei is mi mások, mint hosszú kitörések. E drámában a 
magányos szívek mint sistergö fazekak állnak egymás mellett: szag-
gatottan p ő fögnek-dohognak, s ha tű rhetetlen már feszültségük, le-
lökik magukról a fed ő t  es  szembeforrázzák, aki fölébük hajol. 

Bánk bán alakjai mint magukkal nem bíró indulatok téblábolnak 
egymás mellett, amíg növ ő  sistergésükb ő l kifokíforrragédia. Minde-
niknek van egy arcéle a cselekmény felé, de a fontosabb része mindnek 
e mögött van; a magára utalt ő rültségben. A legp ő rébben, legkiszol-  

áItatottabban, ,legkevesebb biztos profillal ez az ,ő rültség magában 

B bánban háborog. Katona, amikor eloszor színre lép, igy irha le: 
Nemes méltóság: mindenben gyanakodó tekéntet; fojtott t ű z, mely 

óinden pillanatban kitö rni láttatik es  minden környülállás azt árulja 
el v  hogy mindenkor nagyobb indulat dühösködik belülrő l." Maga 
bánk késő bb így írja le ezt az állapotát: „Mint vándor a Hófúvások- 
ban úgy Lelkem ingadoz határtalan Kétség között s eszem egy nagy 
üceársbars lebeg, veszejtve minden csillagot." A kl asszikus bírálat 
Bánk bánt érezte a dráma nagy alakjai közt a leggyengébbnek. Ez igaz 
is,  ha a körvonalak határozottságából ítéljük meg a jellemzést. Bel ű l-
rő l: a dühösköd ő  indulatból, a Katona emberlávájából azonban 
Bánkban van a legtöbb, több s olvadtabban, mint Peturban! Nemcsak 
Szerepe, de anyaga szerint is ő  a fő hő se a drámának. Szétosztva ő  lá-
zong, gyanakszik, füstölög a többiekben, Gertrudis nagyság-tébolyá-
ban, Petur idegengyű löletében, Tiborc paraszt keser ű ségében s Bibe-
rach oktalan ármány-szomjában, még a szegény, beroskadt lelk ű  ki-
rályban is, amint gyásza s bírói tisztje közt a királyt fogó es  fojtogató 
párakörre panaszkodik. 

A múlt század megszokta, hogy a tragikumot b ű nnek tekintse, 
melyre a bosszuló világrend lecsap. Bánk tragikuma eszerint, hogy egy 
kerítő nek hitt királynét megöl, de a királyné nem kerített, s így az ön-
biráskodás sem volt jogos. Nos, a hallottak után a királynét Biberach 
végszava aligha mossa annyira tisztára, hogy Bánknak attól össze 
kellene omlania. Kétségtelen, hogy Katona eleget igyekezett tenni a 
tragikum bű nbeeséses elméletének, s maga is rámutat drámájában e 
tragikum ösztövér vázára. De Bánkban ezen az iskolás tragikumon túl 
van egy igazibb is: maga a martalékot keres ő  szenvedély, mely ha 
meglódították, beletipor a végzet tilos köreibe, s világát elpusztítva, 
önmagába rogy, Bánk a darab végén: nem annyira b űnhődő  lovag, 
mint inkább kiégett vulkán. A forró szívek megszabadultak tartal-
muktő l es  értelmükt ő l; ki meghalt, ki meg ő rült, ki elárvult — az élet 
túlsága eltékozolta magát, s a megsértett végzet illedelmes csöndje 
helyreállt. 

Bánk korántsem olyan tökéletes m ű , mint a szerecsenmosó logika 
elénk állította -- de elemibb annál. Vörösmarty els ő  itélete, hogy sok 
tekintetben hiányos, de erövel teljes alkotás; ma is igazibb, mint a ké-
ső bbi, sok elmén csiszolt vélemények. A Bánk bán szervesen nött ki 
egy alapindulatból; külsö alakját nem logikai szerkesztés, hanem egy 
belső  növéstörvény hozta létre. Hogyne lenne sok tekintetben hiányos 
egy mü, mely a hetet szülő  anya torz történetével kezd ő dik? A szerep-
lök fölbukkanásai közt a cselekmény láthatatlan részei csoda-e, ha 
kuszábbak es  hézagosabbak, mint Arany kortársa szeretné. Bank bánt 
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nagy drámávä nem szerkezete, hanem a leveg ője teszi. Ha kiereszted 
 belő le ezt a gözös szenvedélyt, olyasforma rémdrámává esik Össze  

amilyet az a kor többet is látott. Néhányat a jurátos-színíró Kat oná 
tollából is.  
., Egy nagy ember: nagy szenvedély, s m ű ve ennek a szenvedélynek a  

története. Katonában ez a bánki szenvedély ott fortyogott mar Bánk  
bán elött is. Olvassuk végig a Jeruzsálem pusztulását, egy-egy magn,  
beszédben, kirohanásban, füstölgésben megtaláljuk a nyomát, D e  
csak Bánk bánban ejtette egészen birtokába ez a szenvedély a három  
fal közét. Régibb mű vei hetek alatt készültek: Bánk öt év alatt. Azok  
prózában beszéltek, Bánk versben. Azok messze estek Katona szívé,  
tő l, ennek az volt zeng ő  fundamentuma. Bánk verselését sokan leszól.  
ták; engem lenyűgöz. A szélnek akadály kell, hogy erejét mutassa, a  
szenvedélynek metrum, hogy legyen mit feszítnie. Ami a vaskor pró-
zájában: félszegség, a vaskor versében er ő  lehet. Katonának a vers  
összeszorította a torkát, fojtogatása közben csak a leglényegesebbet  
kiálthatta ki. A könnyű  áradozások után megtanulta a küzdelmes ki.  
fejezés gyönyörét. Hatalmas nyelv-teremt ő  volt; olyan idiómát talált  
indulataihoz, melyet Berzsenyi is csak árnyalati ruganyosságban m

ís
t  

felül— erő ben nem. Ezen az sem változtat, hog
semmí

ek a nyelvnek nem  
kifejezéseit, nem mondatait, de egész mondatsorait is idegen íróktól  
ragadta el.  

Még évekkel ezel ő tt megjelöltem Bánk bánban vagy százötven kü-
lönösen erő teljes sort. Most hogy Waldapfel cikkét elolvastam, meg-
lepetve láttam, hogy legalább felük a Weberb ő l átültetettek közé tar-
tozik. Bánk bánnak, úgy látszik, épp a legmegrázóbb mondatai az át-
vételek. Mit jelent ez? Azt, hogy annak a kornak más fogalma volt er-
rő l az eredetiségr ő l? Hogy az író ott vette kincsét, ahol találta? Ezt is,  
természetes, de ennél többet is. Katona ezeket a mondatokat az indu-
latával tépte ki az elé vet ő dött szövegb ő l. Millió mondat cikázott el  
elő tte, de neki azok kellettek, amelyek úgy illettek szenvedélyéhez,  
mint érzéshez a szó. Mert ő  maga, mint a nagy nyelvcsinálók többnyi-
re, nehéz nyelvű  volt. S ha a modern költö azt hiszi, mindent kifejezhet  
önmagából, ő  megbecsülte a kész, indulatához termett kifejezést, mint  
a népköltő  az örökölt szólamokat vagy Homérosz az állandó jelz ő ket,  
Könnyebb nemzedékek nemigen érthetik meg ő t, amint idézeteit a  
maga szavaivá rágja, s a világba visszamondja, de hasonlítsuk össze,  
akár a szó szerinti fordítást is, a kifosztott szöveggel, s megváltozik  
felfogásunk az eredetiségr ő l. Katona átvételei mindenek ellenére is  
eredetiek, azzá teszi ő ket a lélek gő zköre, melyen át hozzánk jutnak.  

Mindaz, amit Bánk sistergö indulatáról mondhatunk, nem áll el-
lentétben azzal, amit Katona életér ő l tudunk. Szemérmes, különc, bi- 

vatlan, agglegény, perceg ő  pennájú: minden életjel világ fele pat-

át  Szikrafia csak a magányos indulatnak. Katona Bank a hamu ala tt . 
5Zenvedely es némaság, füstölg ő  harag es lelkünk gözkörén elmosod- 

va áttű nő  világ! ,Hogy az ilyen ember nem kereste az irodalmi össze- 
kótt etést: érthet ő , s hogy remek mű vében is ügy hitt csak, mint  magi-  
ban:  indulatosan  es  gyanakvón, valószínű . Arról, hogy remekm űvet 
írt, a legvilágosabb eszű  fiatalembert is a közönség vilagositja fel, nem 
Maga a mii. A fiatalember muveben s különösen, ha remekmu az, 

^ ndig van valami megrettent ő . A szívébe merült író elkiáltja a m űvet ssszenez, nem szakad-e rá az ég. Míg benne él: érzi nagyságát; kívülr ő l S  - rá, s semmiségét érzi. Katona hihetett m ű vében, mint  egy szívébő l 
peZ  kiáltásban, g bizonyára lelke ő zébe ká rhozottan bizon ára ké etlkedett is  
benne, mint  ahogy önmaga a gY  ökereiben is kételkednie kellett. Elhall- 
gatása majdnem természetesebbnek t ű nik fel nekem, mintha egy tucat  
Záchot írt volna, mint tervezte, talán, Bánk után. Az ember nem szí-
vesen ismétli meg a kísérletet, mely azt, ami neki legbenseje, mint társ-
talant, s a világegyetem láncaiból kioldottat, mutatja meg neki.  

Mint tudják, a Bánk bánt 1911-ben Berlinben is bemutatták.  
A német közönség nem talált benne semmi figyelemreméltót. Ha ez a  
dráma: makulátlan m ű , tökéletes építmény lenne, meg kelle tt  volna  
látnia. De ez atmoszféra: leveg ő , melyet az emberekben nyargalászó  
tüdő , úgy látszik, csak itt, e szomorú földön tud lélegzeni. A füstölg ő  
bánki szenvedély: a jobb magyar mindennapi hangulata. Bánk bánt  
végigolvasni annyi, mint kipanaszkodni magunk. Elég egy-két mon-
datfoszlány: „epét okádna itt a Békességt ű rés", „no, nyeld le a bilin-
csed jajgatva", hogy az•ember ott üljön köz ő s kocsmánk otthonos  
füstjében, ahol egymás mellett monologizáló szívek zoko gják ugyan-
azt a bánatot.  
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Vätasztópolgär vagyok, de sohasem éltem a jogommal_  
tern a büntetést, vagy üres lappal szavaztam; úgy éreztem,  a 
vol állok a mai politikai pártok akármelyikét ő l, hogy frivol  
választanom köztük_ Az író, gondoltam, természeténél fc  
politikus_ A történelem durva eszközöket használ, minden  i 
otromba hozzávetés; a művészt, aki a tökéletesség szereln  
zavarja ez a kontárság, nem hiszi el, hogy az irányok értele  
mint apik képviselik_  

A felen nagy történelmi látványa, mely az utolsó években  
mű vészember szemét fordítja magára, engem is megfogott  
báltara tájékozódni a kor er ő i közt, s úgy találtam, hogy íg;  
amikor üres lappal szavaztam. Nemcsak a m ű vészfinnyás:  
vissza a mai pártoktól; századunkban a politikai eszmék  
(nemcsak Magyarországon, egész Európában) valóban viss  
Míg a tizenkilencedik század politikája párhuzamosan fejlc  
tudományával, mű vészetével, gazdasági életével, a mi száza 

 politil^ai gondolkozás elmaradt s elhagyottsága hátránya  
Európának nincs olyan politikai iránya, mely mellé a kor 

 és lehető ségeiért szorongó ember odaállhatna_ A tizenkiler  
zaci demolc- rácíája elvesztette a talaját_ Ez a demokrácia egy 

 tő  kor politikai iránya volt; teret követelt a vállalkozó ket  
szabadította a vállalkozót a kialakult rend gátlásai alól,  s 
tömegeket bocsátott az építkezés rendelkezésére_ Annak  
rul-iázási 1{onjunktúrának, ami a t ő késvilág volt, vége, a s  
seny a tömeg érdekei ellen fordult, a parlamentek elnehezec  
mokrá.cia új, kíméletlen ellenfelekkel került szembe, mely  
tásra kényszerítik: vagy elpusztul, vagy az 6 fegyvereiket alk  
azaz nem lesz többé demokrácia.  

s=ocialízmzusbar2 megvan a törekvés, hogy a tókés-rend  
áramló világát felváltsa és a tömegeket egy szilárdabb rend  
ben részesítse. Az emberiesség nagy forrásából táplálkozik 

 ei imí je lenségek rendszeres, tudományos magyarázatát adj  
ez a tudományos magyarázat, a szocialista dogma, vágta el  
tat  a kor friss eszméivel_ Nem tudta kiforrni születési hil  
meglmlacit tudományosság fölényeskedésével nézi á világot  



riességböl ered, s szembekerül az emberivel; az id ő  neki kedvez és 
mégis teret veszt, a visszafejl ő dés jeleit mutatja. 

A fasizmus az egyetlen irány, amely a XIX. század el ő ítéleteivel 
szakított. Viszont a kor jobb er ő ivel nem került kapcsolatba. Demok, 
rácia es  szocializmus letű nt nagy idő k szellemi tartalékaiból merít e, 
nek; a fasizmus magára maradt mülttalan es  társtalan irány. Lehet 
hogy a század vadalanya lesz, egyel ő re a barbárságnak is betör ő  ka. 
puja. A szocializmus ellen készült: arra a humánumra hivatkozik , 

 amelyet a szocializmus megtagadott, de lehet, hogy annak a humaniz, 
musnak is sírásója lesz, amelyet a szocializmus képvisel. 

Mai alakjában egyik irányból sem várhatunk sok jót. Ideje, hogy a 
 század, mely tudományban es  művészetben már-már kibontakozott, a  

politikai eszmék megnemesítésére vesse magát. A politikának rá  keli 
találnia a kor jó hajlamaira. Új politikára van szükség, mely épp oly 
magasrendű  írányítója lehet a kornak, mint a XIX. századé volt a de. 
mokrácia. 

A történelem a szükségszer ű ség fia, de a véletlen lánya. Megjósolni, 
hogy milyen lesz az új politika, nem  tudom ; de hogy az adott helyzet és 
az adott bajok milyen politikai eszméket támogatnak vagy tesznek Id. 
vánatossá, a század figyelmesebb vizsgálója számára nem is olyan ne. 
héz. 

*** 

1. Csaknem mindenki egyetért abban, hogy a termelést nem lehet 
magára hagyni; a termel ő eszközök a munkás ellen fordultak, a ter. 
melés aláássa a fogyasztást; szaporítja a terményt, s a munkanélküli-
séggel irtja a fogyasztót. Nem bízhatunk meg a termelés „ösztöné-
ben"; „tudatot" kell fölérendelni, a termelést felosztó, szabályozó ter. 

 vet. Tervgazdaságra van szükség. Csakhogy a tervgazdaságról a  leg-
többen, még a nem marxisták is, nagyon oroszosan gondolkoznak. 
Tervgazdaság alatt azt értik, hogy az ország egész lakosságát nagy 
termelő  hadsereggé kell alakítani, munkászászlóaljakkal es  termelö 
táborokkal. Tudjuk, hogy minden évszázadnak megvan a maga spe• 
cialitása. A XIX. a termelésre vetette magát. A mi barátaink már-már 
rögeszmévé fejlesztenék ezt a specialitást; a világért se merjünk másra 
gondolni, csak a gazdaságra. Holott a tervgazdaságnak épp ellenkez ő  
a célja. Azzal, hogy lezárja, keretek közé szorítja a kapitalista fejl ő • 
dést, felszabadítja az emberiség figyelmét a gazdasági életrő l, amely 
idáig lenyű gözte, a szabályozott gazdaság másodsorba szorul, s helyet 
enged lényegesebb emberi teend ő knek. 

2.Milyen lesz a magántulajdon helyzete ebben a tervgazdaságban? 
A XIX. század a magántulajdon kérdésében két választ ismert, az 
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egyik szerint a magántulajdon szentség, a másik szerint a magántulaj-
don rablás. A szabadverseny kora a tulajdon szentségére épült, ebb ő l 
az következett, hogy a tervgazdaságnak meg kell szüntetnie a magán-
tulajdont. A probléma súlypontja azonban egyáltalán nem ott van, 
hogy szentség-e a magántulajdon, vagy sem. A lényeges kérdés: állami 
alkalmazott legyen-e a termel ő , ahogy a szocialisták gondolják, vagy 
egy országos termelési terv keretei között viszonylag független vállal-
kozó. A hübériség sem ismerte a magántulajdon szentségét; minden 
birtok bizomány volt, melyet szolgálatokkal kellett megszerezni  es 

 szolgáltatásokkal megtartani. El lehet képzelni a tervgazdaságot is, 
mint vállalkozások hű bériségét, ahol a magántulajdon helyébe a 
munkabizomány lép; a „birtokos" felel ő s a közösségnek, a közös terv 
szolgáltatásokat szab ki rá, de meg ő rzi a nagy kollektív kereten belül 
egyéni függetlenségét; kifelé a rendszer része, de benn a maga udvarán 
a maga ura. Hogy egy ilyen rendszer mennyivel szabadabb fejl ő dést 
enged tulajdonságainknak, mint a termel ő  hadsereg, nem kell mon-
dani. 

3. A hadseregnek tisztjei vannak; a termel ő  hadsereg tisztjei a bü-
rokraták. A bürokratizmus a szemünk el ő tt nő tt kivételes, félelmetes 
hatalommá. A „termel ő  hadsereg" rendjében az egész társadalmon 
elterpeszkedik. Minél központosítottabb a hatalom, s minél kevésbé 
függetlenek az egyesek, a tisztvisel ő  osztály annál félelmesebben sajá-
títja ki az államot. Az öncélúvá váló tisztvisel ő  olyan, mint a rák, rá-
burjánzik a szervezetre s elszívja erejét. Az új politikának meg kell fé-
keznie a bürokráciát. Mihelyt lazul a szigorú állami központosítás, s a 
kisebb helyi csoportok a maguk lábára kapnak, megsz űnik egy csomó 
élő sködő  hivatal, s a tisztvisel ő i rendet alulról is göngyölgetni kezdi a 
termel ő k tiszteletbeli tisztviselése. A magyar falu nyelvén szólva több 
lesz a bíró, kevesebb a jegyz ő . 

4. Megint a hübériség példájához kell fordulnom. A hübériség össze 
tudta egyeztetni a „tervgazdaságot" a kis emberi csoportok függet-
lenségével. Minden csoport benne volt a nagy h ű béri te rvben, de a ter-
ven belül élte a maga gyökeres autonóm életét. Terv es  központosítás 
nem jelentik tehát ugyanazt,  es  ha ugyanazt jelentik, föltétien elpusz-
títják az állam emberi tartalékjait. A terv egészséges kiegészít ője a kis 
csoportok, tájhazák, községek, céhek viszonylagos önállósága. Egy 
nemzet életereje ezekb ő l merít, s a terv rendeltetése ezeket a kis cso-
portokat úgy fű zni össze, hogy minél kisebb legyen köztük a súrlódás. 
A mi társadalmunk s úgy látszik, a szocialista  es  fasiszta is, alárendel ő  
társadalom; az új politika a mellérendelésnek legyen a m űvészete, 

5. A tisztvisel ő rendet elsorvasztjuk, a gyáripar, mely az elemi élet-
szükségletekr ő l gondoskodik, ahogy tökéletesedik, egyre  kevesebb 
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MOZGALOM 

DEBRECENI KÁTÉ 

Mit kell tudnia minden magyarnak a koráról? 

A tizenkilencedik század eszméi abba a tévhitbe ringathattak, hogy 
a történelem a népek biztosító intézete, s a föld  javai  ezután állandó 
hatalmi kvóták szerint kerülnek kiosztásra. A Népszövetségben ez az 
állandósított történelem állította fel központi hivatalát. Csakhogy a 
mi századunk nem ismeri el sem a Népszövetséget, sem a népek ón-
rendelkezési jogát, sem a védtelenül hagyott lelki  es  fizikai határokat, 
A nemzetek életformát cserélnek, sorsuk mint felfrissített seb, kiújul, a 
világ status nascendi -állapotba kerül, nemzeti  es  nemzetközi jelszavak 
álatt megindul a népek lökdös ő dése, a kiválóakat nem  lehet  érzelmes 
érvekkel elriasztani a hatalomtól, s a kiselejtezni valók a betegek jogán 
nem könyöröghetik vissza magukat az életbe. 

Mit követel ez a kor a magyarságtól? 

Ez a kor, mely feloszlatja a hajléktalan népek menhelyét, azt akarja 
tudni, hogy melyik él  es  melyik haldokol. A magyarságnak be ke ll  bi-
zonyítania, hogy nem szakítja szét a csontjain átsüvölt ő  változás. Az 
elkerült vagy tiszteletben tartott ázsiai tehetetlenség nem véd meg 
többé, helyt kell állanunk. 

embert foglalkoztat, hol éljen hát meg a tömeg, hol helyezk ed . kiválóság? A kérdésben benne van a felelet. Az iparoknak egy  k el a 
sohasem veheti be a gép, vannak iparágak, amelyek az ember észét 
munkájához vannak n ő ve, s a földmívelés nemesebb faja: a  kert  keze 

 sem mondhat le soha az ember alkotó leleményérő l. Egy egész eszet 
tervgazdaság azzal, hogy a gépies gyári munkát, a földmívelé s al s6 es 
nyabb formáit kevés emberrel végezteti, a min ő ségipar és minásSo. 
földmívelés számára szabadítja fel az emberi er ő k javát, s mégadjá - 

k  
munkának azt a nemesebb jelleget, amely már-már ars; mu n 	a 
mű vészet is. 	 a ' de 

6. Egy világban, ahol gép es  emberi lelemény munkája közt eqs 
séges értékviszony alakulna ki, újra felvirradna a napja a min ő ségnek; 
Az érték a min ő ség skáláját követné, s az emberek rászoknának a rra 

 hogy a nemesebbet, mint értékesebbet tartsák számon. Az éle tmód 
átalakulna: a kertek felemelnék a földmíveét, a min ő ségmunka az  
iparost. Az emberi életben több helye volna az idillnek, s nagyobb te. 
hető sége a művészetnek. A lélek, melyet az utolsó száz év építkez ő  za-
vara elkábított, ráérne végre önmagával foglalkozni. 
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Valószin ű -e, hogy a magyarsäg helyt fog állani? 

Nem valószínű . A valószínű ség számtani fogalom, hiányzik bel ő lea 
számokkal megfoghatatlan: a heroizmus. Az észérvek aránya a ma-
gyarság ellen szól. Vezértelen, fert ő zött, kalandokban kifárasztott nép 
- égő  bunda alatt alszik, s ha felugrik, saját égésének csinál csak szelet. 

Miért kell mégis er ő ltetnünk a helytállást 9 

Mert így kívánja életünk méltósága, a testünkben szálló sors s az el-
szántságot kedvelö id ő . A történelem népekben él  es  népekben gon-
dolkozik, népével az egyén földi halhatatlanságának is vége; semmi-
féle nemzetközi megváltás sem mentheti meg a rajtunk átszálló életet a 
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Hogy állhat helyt a magyarság? 

Ki kell egyenesednie és sorsa helyére szöknie. 

jövőnek, ha a népnek, melyben atomok voltunk, magvaszakad t 
 ménytelen a harcunk? A nagyság, mint maga az élet is, reményte j Re, 

a reménytelenségben, a falhoz állított népek harcában van vaj n, 
kétszerkett ő  fölötti remény. A történelem a tragikus életérzés cs0dá?11i 
Marathonnál a reménytelenség gy ő zött. 	 fia, 

Hogy egyenesedhet ki a magyarság? 

Hagyományai bels ő  udvarára kell húzódnia, legjobb életnedveit kell 
fölszivattyúznia magába. Van magyar sors, s voltak e sors szélpárásáb an 

 lengő  életek: ezeknek az izgalmát és erejét kell áteresztenünk ma gura, 
kon. Át kell építenünk társadalmunk hatalmi struktúráját, hogy a ge• 
rinc megint a test középvonalába kerüljön, s olyan vezérl ő  réteget kell 
uralomra juttatnunk, melynek tudomása van a teströl és helyzetér ő l, 

A faji gondolatra kell hát felesküdnünk? 

Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha erkölcsi: igen. A népet több• 
nyire tökéletlenül fed ő  élettani változat: nem lehet eszmény; a nép 
sorsához illő  magatartás: igen. A magyarság új életre lobbanását kí-
vánjuk egy sorsához méltó magatartású „új nemes"-ségben. 

Hogy szökhet a magyarság a sorsa által kijelölt helyre? 

A magyarság kis népek közt él. A kis népeknek ezt az övét barna, fe• 
kete és piros nagy népek veszik körül. Ezeket a kis népeket a történelem 
kényszere és a népi élet közleked ő  csatornái fű zték eddig egy közösség-
be. Ez a közösség szétszakadt, három tenger készül szétmosni egy szi-

közösség-

be. népek közt egyetlenegy sincs, amelynek olyan nagy érdeke 
volna, hogy ez a sziget er ő s gátakkal zárkózzék el  a tenger elöl, mint a 
magyar. Ausztriát Németország húzza, a szlávokat a szlávság, Romá• 
niát a latin nyugat — minekünk egy menedékünk van: ha e területen a 
széthúzó erő k ellen új centripetális er ő  támad. A magyarságnak, mint 
századok óta annyiszor, ennek az er ő nek kell támasztékot adni. 

j szeegyeztethet ő -e a nemzeti kiegyenesedés és a nemzetközi 
összeilleszkedés eszméje? 

összeegyeztethet ő , s csak a politikai rosszhiszemű ség vonultatja 
álcet egymással szembe. A nemzetnek „formában" kell lennie, hogy az 
együttesbe beilleszkedhessék, s csak az együttesben lehet reménye, 
hogy összeszedett ereje hatásos is lesz. Minél súlyosabbak leszünk 
magunk, annál közelebb csúszik felénk e szövetség súlypontja, s minél 
nemesebb szerephez jutunk e szövetségben, annál szabadabban bon-
takozhat ki nemzeti er ő nk. Határainkat befolyásunkban kell kítági-
tanunk: ez az igazi revízió. 

A mai magyar kormányzó réteg alkalmas-e a magyarságnak erre a 
„sorsbaállítására" ? 

Nem. Lehetnek használható tagjai, de az egész réteg, erkölcse 
és közszelleme miatt jöv ő nk legnagyobb akadálya; egyetlen ment-
sége, hogy ami ma felválthatná, semmivel sem különb. Ez a ré-
teg magával hozta, ő sein át még az uralkodás tudományát, de 
nincs magasabb értelme uralkodásának. Tud sarkantyúzni, de nem 
tudja, merre nyargal. Jöv ő tlenné tette politikánkat, s túlságosan 
megtanulta ahhoz a hatalom élvezetét, hogy az önuralom példát 
szolgáltasson. 

Miben bízhatnak, akik helytállásra erő ltetik a  magyart?  

A lappangó jobbakban és a magyar nép aránylag érintetlen töme-
geiben. Az utolsó harminc év mozgalmai átjárták a magyar érzésű  
művelteket is; ez a réteg már nem néz olyan széles ő kör-homlokkal 
felénk; az agyakban benne van a kovász, a munkässágtól a hatalom 
részeséig mindenütt vannak cserélt lelkek, s csak a meghunyászkodás 
és a megfelelő  mozgalom hiánya az oka, hogy a másképp gondolko-
zók rétege, a lappangó új nemesség vagy akiket az új nemesség magá-
val ránthatna, mint igényt tartó réteg még nem jelentkezett. Ha ez a 
réteg magára talál, bele tud öltözködni egy szigorúbb erkölcsbe, s 
megkezdi a maradék népi er ő k kiaknázását: a csoda megtörtént, a 
magyarság fennmaradt. 
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Mi történik, ha feladatunknak nem felelünk meg?  

Tetveinktő l ellepetten, elgyengülve várjuk, hogy mit kezd velünk a 
más népek sorsa. Valamelyik nagy nép gyarmatbirtokába olvadunk 
be? Szomszédaink darabolnak fel, hogy egységüket védjék? Vagy egy 
internacionalista néptestvériségnek leszünk osztjákjai? Mindegy, 
„Korszakok tűzdühe nem edzett s fölolvaszt a világ kohöja s elve, 
szünk, mert elvesztettük magunkat." 
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NEMZETI RADIKALIZMUS 

 

   

A magyar irodalom története Kazinczy óta ízlés es  világnézet dik-
tatúrák története, s e diktatúrák kialakításában es  fenntartásában nem 
nehéz felfedezni a politika kezét. Batsányit a politikai hangulat állítja 
félre, Arany akadémikus társasága a hatvanhetes légkörb ő l szívja 
aránytalan hatalmát, az a példátlan tekintélyhalmozódás, mely az 
utóbbi években Babits es Szekfu körül következett be, a Bethlen-kor 
tünete. 

Visszaadta-e az irodalom a kölcsönt? Volt-e lényeges, alakító be-
folyása a magyar írásnak a politikára? Hatvanhét óta alig. A Nyugat 
inkább irodalmi-trénje volt a radikalizmusnak, mint úttör ője, az em-
berek itt-ott hivatkoztak az irodalomra, de eszméit nem vették át. 
Magyarországon alig képzelhet ő  el író, aki élete valamelyik szakaszá-
ban prófétaságba ne keveredne; az élet olyan közelr ő l szorongatja az 
alkotást, hogy a „tiszta m űvésznek" is levegő ért kell kiáltania. Az iro-
dalmunkban lappangó tanításnak mégis mi nyoma a mai politikában? 
Estérő l reggelre átültetett es  félreértett külföldi irányoknak van tábo-
ruk, szervezetük, de melyik tábor es  melyik program emlékeztet a 
nemzet nagy szenvedöire es  tanítóira, akiknek a szava a magyar sors 
sziszifuszi k ő görgetései közben szakadt ki kapkodó lélegzetükkel? 

Egyetlen párt van, amelybe néha belenyilall a magyar írói hagyo-
mány, s ha eltorzulva is a Zrínyit ő l, Adyig, Szabó Dezs ő ig elő re adott 
hun-posta szavát véli hallani az ember: a Nemzeti Radikális Párt. Ez a 
párt legalább akart tanulni, s legalább szeret hivatkozni; s ha pártnak 
kicsiny is, alig nehány ember műve, nem lehetetlen, hogy a közeljöv ő -
ben váratlanul felemeli az ár, melyet az idö hajlamai es  a magyarság 
szenvedései hajtanak alá. 

Én ezt a pártot nemcsak a Bajcsy-Zsilinszky Endre programköny-
vébő l ismerem s nem csak Féja Géza irodalmi izgatásaiból. Ismerem 
abból az id ő bő l, amikor még meg sem született, ifjúsági mozgalmak- 
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hól, egy elméletileg szervezetlen, fajvédelem es  kommunizmus közt 
hányódó tömeg kapkodásaiból. A „süvölények" mozgalma volt ez, 
ahogy a marxisták mondják, a magyar narodnikoké, akik ösztöneik-
hez sehogy sem találták meg a pontos fogalmazást. Azóta mégis csak 
megszülettek. Van pártjuk, újságjuk, mandátumuk, szervezetük.  A 
fogamzás körülményei ott lappanganak szervezetükben, de ott setteng 
körülöttük egy sugárnyi remény is, az egyetlen remény, amelynek 
hangja es  pártja van. Nem tartozunk-e ő szinteséggel nekik? 

Politikus nemzetnek mondanak bennünket, de rég voltunk azok. 
Ma inkább délibábos nemzetnek lehetne nevezni, vérünkben van a 
délibáb. A magyar ember ha „elhatározza, hogy gazember lesz": fur-
fangos, szívós, eszes; ha elhatározza, no most tiszta leszek, egyszerre 
körülpárologja ő t a délibábos g ő zű  vér. Attól, hogy valami nagyot 
akar, táncolni kezd a valóság. Csaba népe nyeregbe ül, s a fold vajúdni 
kezd, hogy segítséget szüljön. „Kihajt es  kivirágzik a magyar fejfa, 
meglássátok — nemsokára!" Ez áll a nemzeti radikalizmusról szóló 
könyv első  oldalán, s milyen jellemző  ez a mottó nemzetünk  minden 
radikalizmusára: a fejfáknak kell kivirágzaniuk, hogy gy ő zhessenek. 

A párt két vezetöje, Zsilinszky  es  Féja, minden heroizmusuk ellené-
re két iskolapéldája a mi magyar betegségünknek. Egyikükben a k ő -
zépnemesi, magnakartás délibáb táncol, másikuk el ő tt a paraszt-
mitológia. Nem voltunk-e lovasnép, s nem kell-e 16 alánk akkor is, ha 
Ieszállitottak róla? Hátunk mögött a történelem, alattunk a paraszt-
ság, valahol csak ott van az az er ő , amelyre szükségünk van; süket, aki 
nem érzi a mocorgását. Aki elolvassa a Zsi linszky pártprogramját, 
hallania kell a vérmérsék rakétapufogását, s aki a Féja irodalmi kriti-
káit forgatja s hozzá magyar parasztcsaládból származik, az ő  pa-
rasztját bizony inkább a felh ő k országútján várja, minta Hatvan vagy 
Kecskemét felé vezet ő  úton. 

A történelmi er ő k megítélésében, akadályok és er ő források felis-
merésében, alighanem félre-félrefog ez a párt, de a hagyománytól es 

 itt-ott Európától vett leckék mégsem ártottak meg; amit akar, a sors 
diktálta magyar politika irányába esik. Én magam is próbálkozom egy 
ideje, hogy emberi  es  magyar helyzetérzésemet politikai eszmékre for-
dítsam, s amint a Tanú els ő  évfolyamát a Zsilinszky programjával ha-
sonlitgatom, az alapelvekben nem látok áthidalhatatlan különbséget. 
A Szabadság valamelyik számában azt olvastam, hogy én is az ő  moz-
galmukhoz csatlakoztam, Bizony nem volna rossz, ha egy ember, aki- 
nek sorsa van, csak úgy kicsatlakozhatna a sorsából, legal ább nem 
volna egyedül. De ha nem is csatlakoztam, azt, amit az „igazi magyar 
mozgalomról" érzek, megkísérelhetem ügy fejteni tovább, hogy a ha-
sonlóságok és eltérések kiderüljenek, s az én magányos gondolataim- 
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4. Nem az az ország a leger ő sebb, amely fizikai és szellemi erejét tel-
jesen összpontosította. „Azt szeretném, ha a római népnek egy nyaka 
volna, hogy egyszerre vághatnám le." Nos, a központosítás épp arra 
törekszik, hogy a római népnek egy nyaka legyen. A nemzet: anyag-
csereháló, s nagyon együgyü, gyarmatias jelleg ű  anyagcsere az, ahol a 
vidékrő l följön a bor és búza, s a központból visszamegy az eke és a 
pártlista. Föld és ember valahányszor és valahol találkoznak, eredetit 
akarnak létrehozni. Ember és táj: v ő legény s menyasszony. A mai ál-
lamrend és a mai műveltség óvszert dug a v ő legény zsebébe, s megta-
nítja úgy érintkezni, hogy szerelmükre hasonlító magzat ne szülessék. 
Azt követelitek tő lünk, hogy szeressük a hazát? De mi lett ez a haza? 
Elvontság, mint az emberiség. Adjátok vissza az embereknek a tájha-
zát; tudatosítsátok körülmények és munka, lélek és láthatárral kiölelt 
világ kapcsolatait; a haza tapinthatóbb és szerethet ő bb lesz. A nemzet 
életének melegedő -tüzeit a tájhazák közepén kell kigyújtani. A kis 
egység, melyet még ismerünk s melyben minket is ismernek, több em-
bert enged be a nemzeti életbe, s a milliókhoz közelebb fekv ő  kultúr-
köröket teremt. A görög polisz közösség-teremt ő  piacaira van sz űk-
ség. A belső  közösségek súrlódásai nem szakíthatják szét a mai álla-
mot, a csoportok kulturális és közgazdasági önkormányzata legföl-
jebb túlsúlyát mérsékli, míg hadsereg, gazdaságterv, hitel az ő  kezében 
van. 

5. Szabadgazdálkodás, nacionalizált termelés: ha odadobjuk ma-
gunkat nekik, pusztító elvek. A nemzetgazdaságtan els ő  alapelve: add 
meg a közösségnek, ami a közösségé, s az embernek, ami az emberé. 
A tizenkilencedik század a gépek emelked ő  árnyékában azt hitte, hogy 
rövid idö alatt minden munka „indusztriális" jelleg űvé válik, még for-
radalmi elméleteivel is ehhez a rövid id ő n belül bekő sző ntö állapothoz 
alkalmazkodott. Ma éppen az kezd kiderülni, hogy a gépek nem is ra-
gadnak el akkora területet az emberi munkából, mint vártuk; s a vi-
lágválságnak is az lesz talán a végs ő  értelme és haszna, hogy a gép ha-
tássugarát jó idő kre megállapítja, s a tömegmunka körül demarkációs 
vonalat von. Ami az ember kezéb ő l kikerül: fáradság és mű vészet ter-
méke. Ami csak fáradságé: az a tömegmunka. A tizenkilencedik szá-
zad derekán úgy látszott, hogy minden munka tömegmunkává züllik; 
a huszadik század középs ő  harmadában megint a min ő ség-munkáé a 
jövő . A tömegipar elválik a min ő ségipartól, s a földmivelés, mely a 
múlt századbeli elvándorlók nagy részét visszakapja, a „többterme. 
lés"-rő l a „többet eltartás" elvére csúszva, egyre inkább fo" ldmives-
művészet: kertészet lesz. Megmarad egy foglalkozási zóna, ahol az 
ember lesz a gép eszköze, s egy aránytalanul nagyobb, ahol a gép az 

nak, akár elvetik, amit mondok, akár megfogadják, valami hasZ tia 
 lóssék. 

1.Az „igazi mozgalom"-nak a  hasznos és nélkülözhetetlen népréte, 
gek tPrmészetiero-szeru követeléseire kell apellálnia. Az o amorf 
homályos igényüket kell eszmékbe foglalnia, az ő  akaratuk lök ését 
kell felidéznie, s egy új államalakításra kihasználnia. Az igazi mozg a, 
lom természetes szövetségese: a magyar sors-nyomás által kivált ott 

 népi ellenerő  s a hazájában hazátlanná tett magyar szellemi hagy d, 
many.  Az igazi mozgalom megdöntve a magas bürokrácia szabad 
csapatának a bankok és nagybirtok által támogatott uralmát, a föld, 
míves-, munkás-, kisvállalkozó-osztály és a hasznos értelmiség sZá. 
mára akarja átszervezni az államot. A mozgalom irányító szerve a 
párt. Feladata: a mozgalom irányítására alkalmas jellemeket nevel; 
megteremti a mozgalom tudományát s kialakítja a tömegek követeié, 
seit tudatosító szervezetet. 

2. A mozgalom első sorban ezé az országé, s ennek az országnak 
nélkülözhetetlen és hasznos osztályait akarja e történelmi és földraj zi 

 hely jellegét figyelembe vevő  „nemzet"-ben egyesíteni s leveg ő höz jut-
tatni. A mozgalom tehát „nemzeti", de azontúl, hogy nemzeti, nem. 
zetközi is. Nemcsak Csonka-Magyarországhoz, hanem az egész „kis 
népek zónájá"-hoz szól; a szomszéd országok számára mozgalmi pél-
dát teremt, átalakulásukat téve egy közép-európai szövetség el ő felté-
telévé. Bár egyel ő re a saját nemzeti talpraállásunkért küzd, már most 
jelzi, hogy ez a nemzeti állam egy nemzetfölötti „birodalom"-ban is el 
tud helyezkedni: a nemzeti és nemzetfölötti állam eszméje összeegyez-
tethető . De a közép-európai, közelebbi nemzetköziségen kívül ez a 
mozgalom európai is; az európai m űveltség sugallatára hallgat, s mi-
közben nemzeti feladatait betölti, a szocializmus új, magasabb vál-
faját akarja megteremteni, mely Európa hagyományaival, a század 
eszméivel és hajlamaival szervesebb kapcsolatban van, mint a szocia-
lizmus másik két szerephez jutott faja: a bolsevizmus és fasizmus. 

3. Ez a szocializmus el ő deitő l rend és valóság, állami és emberi vál-
tozatok magasabbrendű  egyensúlyozásában különbözik. Az ember: 
természet. Agytársadalmi rend elszabadíthatja ezt a természetet: így ke-
letkezett a liberalizmus bozótja; mértani formákra nyirbálhatja: így 
nyírja fáit kockára a huszadik századi etatizmus ; a fák szabadsága és a 
kert terve közt csak helykijelöl ő  és helyoltalmazó szerepet juttat a 
kertészollónak: erre az angol-kertészségre készül az új szocializmus. 
Ország és táj, nemzeti politika és csoportélet, tervgazdaság és egyéni 
kezdeményezés az 6 szemében nem ellentétek. Az alárendelt dolgok 
viszonylagos önkormányzata nélkül sem sejtekés szervezet, sem tagok 
és társadalom nem alkothatnak magasabb fajta szerves életet. 



asia, tömegipar) nem politizálnak es  kinevezett tisztvisel ő ik,  vannak; 
v önkormányzatokból es szindikátusokból a tisztvisel ő i elem, 

ennyire lehet, kiszorítandó, maguk a dolgozók viselik a tiszteletbeli 
-amennyire 
 tségeket, a tisztviselés kis csoportok bizalmának a kifejez ője. 

ü kormány az államátalakulás korában a párté; a párt alakítja ki a 
gyautonómiák es  szindikátusok kereteit is. Ahogy kormány, nép- 

opviselet es  szindikátusok összműködése tökéletesebbé válik; a pá rt ké 
Szétporlad e három szervben, úgyhogy az állam sorsát a min ő ségi 
munkát végzők politikai akarata irányítja, a tömegmunkát végz ő  
apolitikus állam-szerveken at. 

Ezek az alapelvek több helyen eltérnek a Zsilinszkyét ő l, de azt hi-
Szem, nem összeegyeztethetetlenek vele. Nemzetinek  es  nemzetközi-
sek, általánosnak es  helyinek, államinak és egyéninek szabadabb ará-
nyosítása nélkül jó magyar politika nem képzelhet ő  el s a nemzeti ra-
dikalizmusnak, úgy hiszem az a legnagyobb érdeme, hogy e három el-
lentmondás feloldására helyes politikai közérzetet alakit ki. Csakhogy 
helyes közérzet meg nem politikai mozgalom. Ahhoz, hogy a nemzeti 
radikalizmus sarjadó szervezetei igazi mozgalmat lobbanthassanak 
fel, két dologra vköthetí ség: példára es  tudományra. 

Minden emberben többféle magatartás lehet ő sége lappang; a moz-
galom akkor válik igazán mozgalommá, ha a lappangó lehet ő ségek 
közül ki tud emelni egyet, a történelmi helyen egyedül helyest, s ezzel a 
kiemeléssel a különféle termeszetu emberek magatartását hasonlóvá 

 teszi. Különböző  embereket egy ütemre járatni egy káplár is tud; kü-
lönböző  emberekb ő l ugyanazt a magatartást kiváltani csak a leny ű -
göző  példa tudja. Van az engedelmességnek egy magasabb fajtája: a 
példa ehhez szól. Vannak lenyű göző  példák es  vannak meggy őzök. 
A lenyűgöző  példa a hatás b ű veszközeivel altatja el életünk másféle 
lehető ségeit; a meggy ő ző  példa a számbavevéssel, a felülmúlással, 
kiselejtezéssel. Magyarannakídején em tömegbűvölő ket kívánok, ha-
nem egyetlen igazi példaképet, amely el ő l minden elfojtott magatar-
tás, mint nála magasabb, az 6 értékeit is integráló elöl sompolyogjon 
el. E példakép megalkotása a mozgalom el ő feltétele; e példakép el-
ismétlése, újrakezdése néhány vezér-lélekben: a mozgalom kezdete. 

Politikai mozgalom po litikai ismeretek nélk ű l nem vezethet jóra. 
Amelyik mozgalom nem tud húsz igazi tudóst nevelni a maga ta-
pintócsápjaiul, az ne akarjon százezreket megszervezni. Egyszer talán 
elő terjesztem egy Po litikai Tudóstársaság tervét; jelöljük meg itt be-
fejező ül legalább a szakosztályokat. A nemzeti politikának nem sza-
bad elszakadnia a kor m űvészeti es  tudományos mozgalmaitól s bele 
kell néznie a más államokban forró politika retortáiba. Ez az általános 
eszmék osztályának a munkaköre. A második osztály felirata: Kő - 
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emberé. A borbély es  a vincellér gépekkel nyírnak, de a frizura es  a bor 
attól művészi termék lehet. 

„A tömegmunka az államé; a min ő ség-munka az egyéné" : államés 
egyén egyensúlyát ez az elv tükrözheti a gazdaságban. Az állami vasút, 
az állami posta beváltak. S beválnak az állami bányák, gépgyárak stb. 
is. Túl vagyunk a kapitalizmusnak azon a fokán, amikor a tömegpiac 
is vállalkozói vért, egyéni kockázatot kívánt. A tömegipar az egyetlen 
termelési terület, amely elbírja a nacionalizálást, s ő t a tömegek érde-
kében a nacionalizálást követeli. A tömegipar mint monopólium egy-
szerű síti az adóztatást; elakasztja a tömegáruk özönvizét; a fokozatos 
racionalizálással egyre több munkást enged át a legalacsonyabb mun-
ka börtönéb ő l a minő ség-munka területére. Tömegmunka es  mező -
gazdaság közt helyezkedik el a min őségipar, kisebb, egy ember által 
áttekinthet ő  mű helyeivel. Fejlettsége a lakosság színvonalától, a jó 
értelemben vett „fényű zés" vérbeoltott igényeit ő l függ. Hogy ki mi-
lyen ruhát hord, milyen bútort rak a szobájába, hogy kötteti a köny-
vét: nemcsak pénzkérdés, még inkább ízléskérdés. Ez a min ő ségipar 
sosem rákosodhat el úgy, mint a kapitalizmus ipara; köti a tömegek 
ízlése s kötheti az állami hitel. A mez őgazdaság kertészetté-emelésében 
a legnagyobb feladat: a nagybirtokok lecsonkulása révén létesülö 
„kooperációkra" vár. Szinte szerencse, hogy meg el ő tte vagyunk az 
igazi földbirtokreformnak. A „telepítési" földeket nem szabad régi 
értelemben vett magántulajdonocskákká darabolni, hiszen épp a hi-
tellel, kereskedelemmel  es  bizonyosfokú tervvel összekötött örök-
bérletek vagy munkabizományok lehetnek majd példái az egyéni vál-
lalkozást a termelési keretekkel összeegyeztet ő  szövetkezeteknek. 
A hitel fő forrása ebben az államban a Nemzeti Bank, a kereskedelem 
fékentartója az államhatalom. A kereskedelem ma már nem az a 
piacteremtő , árukat egymás felé sodró, hasznos foglalkozás, amelyért 
annakidején Hume lelkesedett. A szabad kereskedelmet államok áru-
csere szerződései szorítják meg, a belkereskedelemb ő l a láncolás él ő s-
ködő it a tömegtermelést szabályozó „terv", a min ő ségáruk kereske-
dő -elitje szorítja ki. 

6. Egy ilyen országban háromféle „hatalom" alakulna ki. Az ál-
lamfő é es  kormányáé a nemzet egységét biztosító hatalom. Az övé a 
hadsereg, tömegipar, hitel; vasút, posta s a külkereskedelem; ő  kép-
viseli kifelé az országot s 6 rendelkezik a nemzet tartalékaival a szük-
ség esetén. A tájhazák önkormányzatai a polgári élet fészkei, övék a 
közigazgatás, népoktatás, törvénykezés. Az ő  kiküldötteik alkotják a 
helyigyökerű  népképviseletet. A termel ő k szindikátusaiból szövő dik 
ő ssze a harmadik hatalmi tényez ő , a gazdasági életet kiegyensúlyozó s 
megszervező  érdekképviselet. Az állam szervei es üzemei (hadsereg, 



zép-Európa népei es  közép-európai együttmű ködés. A harmadik es sz, 
 tálynak Magyarország megismerését kell szolgálnia: a tájhazák szel, 

lemét kell tudatosítaní egy új enciklopédista m ű fajban, mely földraj 
történelmi, néprajzi es  társadalmi eredményeket foglal össze; feb 
kutatja az eleven magyar hagyományt s elkészíti a magyar gazdasá g 

 részletes bonc- es élettani térképét. A negyedik osztályé: a szervezke , 

dés  es  harcmodor elmélete. 
Példa es  tudomány nélkül egy mai mozgalom „vad" mozga10 41 

 marad. A jó ér ellenére, egyelő re a nemzeti radikalizmus is az. Az én 
hibám es  a te hibád, hogy az. De ha nem okulsz, már csak a tied, 
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MARXIZMUS ÉS SZOCIALIZMUS 

(Válasz nyílt levélre) 

Tisztelt Uram, az én unokatestvéreim szilasbalhási földmível ő k s 
mondhatom kitű nő en ismerik Szilasbalhást, Kogutowitz Károly, a 

 Dunántúl című  munka szerzője semmi esetre sem ismerheti olyan ki. 
tűnő en. Az ő  könyvében éppen csak egy repüi ő gépfelvétel van a szilasi 
bozótról, magamnak is el kellett olvasnom a felírást, hogy a képet es 

 amit ábrázolt, azonosítani tudjam. Azt hiszem, hogy az én unokatest-
véreim nagyot nevetnének, ha Kogutowitz Károly azt állítaná, hogy 
jobban ismeri Szilasbalhást, mint ő k. Pedig Kogutowitz Károlynak 
bizonyos szempontból mégis igaza volna, mert ha 6 nem is tudja hol 
van a Sós, a Békapest s az öreg Németh Péter pincéje, tudja, mi az a 
Mező föld s a bozótunk helyét is tudja a többi dunántúli bozót közt. 
Ismerhetek valamit, mert benne élek s ismerhetek valamit, mert tu-
dom a helyét. Ezt akartam kifejezni azzal, hogy a marxizmust épp 
azért ismerem, mert  nem ismerem annyira, mint Önök s ha jól emlék-
szem, ezt nevezte Ön a tudatlanság menlevelének. 

Ahol katedrák vannak, ott vizsgázni is kell s engem rég figyelmez-
tettek, hogy mindjárt nagyobb lenne a hitelem, ha levizsgáznék mar-
xizmusból. Legalábbis nyújtsam be a tanszéknek kötelez ő  olvasmá-
nyaim jegyzékét. Nem tettem s ezért még azoktól is rossz osztályzatot 
kaptam, akik önökt ő l eltérő en, kritikai munkásságomat becsülték 
valamire. Önnek, mint dialektikusnak, érzékének kell lennie a taktika 
iránt s ezt a makacsságomat talán akkor érti meg  legjobban,  ha takti-
kai magyarázatát adom. Én uram, meg akarom hódítani az embere-
ket, de nem úgy, hogy a tantételeiket veszem be, hanem ő ket magukat. 
Vannak az emberi szellemnek gócpontjai, amelyeknek a meghódítása 

éppoly fontos az író számára, mint a forradalmár számára a városoké. 
Ezek a gócok a szellem re flex  központjai ; itt honol az ízlés, az igény, a 
problémák elé siető  „el ő elmélet". En írásaimban ezeket a központo-
kat puhítom; ha ezeket bevettem, a tanok az ölembe hullnak, míg ha a 
tanok felöl kezdem a támadást, a meggy ő ző dés kapuit döngetem s 
csak buzogánykongást idézek el ő . 

Azt hiszem, már ez a rövid magyarázat is elárulhatta Önnek, hogy 
jobban ismerem a „dialektikát" (legalábbis annak szovjet-válfaját), 
mint Ön gondolta. Mert nekem is megvannak, uram, a magam egy-
éves  es  hároméves es  ötéves terveim s ha a Tanú els ő  évét kizárólag 
ama vitális gócok megpuhításának szenteltem, most már én is két ol-
dalról folytatom az ostromot: a gócok es  tantételek felöl, Ez az új 
harcmodor; s eleinte bizonyára ügyetlen leszek benne, de mégis sz ű k-
ség van rá, mert, sajnos, igen derék embereket ismertem meg, akiknek 
a meggy ő ző désük olyan erő s, hogy a vitális központjaik egészen érzé-
ketlenek. 

Tételem az, hogy a marxizmus a szocializmusnak kin ő tt ruhája, 
melyet még a jó anya, a tizenkilencedik század adott rá, vagy mint 
inkriminált cikkemben írtam, olyan elmeszesedett hüvely, amely 
megfojtással fenyegeti a mozgalmat. Tudom, hogy Ön az én túlzott 
aggodalmamat a burzsoázia együgy ű  furfangjainak kijáró mosollyal 
fogja megnyugtatni, de ha már annyira megbecsült, hogy polgári iró 
létemre nyílt levélre méltatott, kérem hallgassa meg az érveimet is, 

Lenin szerint Marx a 19. század három f ő  szellemi mozgalmának, a 
klasszikus német filozófiának, a klasszikus angol gazdaságtannak és a 
francia szocializmusnak a „folytatója es  zseniális befejez ője". Azt hi-
szem, ezt a meghatározást legalábbis, mint vegyelemzést, én is el-
fogadhatom, legföljebb a német filozófiát, az angol gazdaságtant es  a 
francia szocializmust kell még kisebb elemekre bontanom s folytató es 

 befejező  helyett helyesebb (kés ő bb tisztázott okokból), ha felhasz-
nálót" mondunk. A marxizmusban találkozó elemek ezek szerint 1. 
Hegel történetszemlélete, 2. a materializmus nev ű  irány, 3. a kapita-
lista társadalomszemlélet, 4. a tudományosságba vetett hit, 5. a fran-
cia forradalom óta lábrakapott revolucionizmus, 6, a szocialista utó 
pizmus. Ezeket az elemeket olvasztotta össze Marx, akir ő l tudnunk 
kell: 1. hogy nagyszer ű  elemző , 2. elszánt harcos, 1 es  bukott polgár 
volt. 

Azt hiszem, néhány szó elég, hogy a felsorolt elemeket Ön elő tt, aid 
úgyis ismeri ő ket, jellemezzem. Hegel törtdnetfiloz6jiája a Jóistent 
akarta összebékíteni a történelemmel. Naiv er ő szakosságában is von-
zó vállalkozás; a Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte-
ben határozottan van valami Petöfi es Shelley lelkebol. Isten a t ő rte- 
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lektika együtt zárják el a negyedik rend el ő l a polgári mű veltséget. 
dtban hatalmas alkotás; félelmes példája egy er ő s indulat keze- 
V ébe került elemek szünergizmusának. 
ag^ell.e mondanom, hogy a marxizmus elemei közül ma már csak ez 

Indulat az eleven s ez tartja az életet a többiben is. A történelem nem 
kitheto össze a Jóistennel, a kultúrák esend ő k es mulandók s több- 

keVesebb sikerrel küzdenek mulandóságuk ellen. Egy alaposabb t ő r- 
tenetismeret azt taniga, hogy a kultúrák csak akkor haladnak, ha az 
utolsó eszméin át nézzük ő ket; lám, még egy század sem múlt  el  s ab- 
ból ,  hogy Hegel,  a Jóisten utolsó szava volt hozzánk, inkább az Isten 
elkedvetlenedésér e lehet következtetni, mint az id ő k teljességére. 

Szellem, anyag?  Nem egyike ez azoknak  a  „vagy-vagy"-oknak, 
amelyekrő l nem lehet szégyenkezés nélkül beszélni. Hat hol van az a 
szellem es  hol az anyag? A világban vagy a mi elavult szóhasznála-
tunkban? Az élet nem szellemi  es  nem anyagi; a mi nyelvünk elemzi 
szét szellemre es  anyagra. S ha már szükségünk van a szóra, mért kell 
egyiket a másik „okának" megtenni. A szellem a függvény s az anyag a 
független változó? Elhihetö, hogy a valóság ilyen engedelmesen  kö-
vesse a mi analízis gyártotta szavaink sugallatát? 

S nem volt még elég a kapita lista szemlélet terrorjából? Egy olyan 
korban, mely úgy látszott végképp kiirtja a földr ő l az ipar- es föld-
műves mű vészetet s a dolgok mintha maguk is követték volna, miköz-
ben  áruvá lettek, a közgazdaságtan absztrakcióját, el lehetett sikkasz-
tani a munkaid ő  mögül a képességet, el lehetett némítani az áruban a 
művet. Százötven év gyáripar után már nem vagyunk hajlandók azt a 
munkát elfogadni a munka mértékéül, amely valóban csak „festge-
ronnene Arbeitzeit". A munkást kétféleképp lehet kizsákmányolni; 
becsaphatjuk kereskedelmileg, úgyhogy nem fizetjük meg munkája 
piaci értékét s becsaphatjuk lélektanilag, úgyhogy elvesszük t ő le a 
munka örömét. A munka pontos megfizetéséért folytatott harc csak 
ott lehetett végcél, ahol a munka öröméért folytatott harcot már föl- 
adták s a munkából a vállalkozást kiabsztrahálták. En, kedves uram,  
változatos ijfúságom alatt voltam nevelö, orvos, iparos, tanár, vállal- 
kozó, kritikus, regényíró, kacérkodtam a kertészséggel s állithatom,  

hogy nemcsak munkám értékének, de a munkámba ő lt lelki és fizikai  
erő nek is igen kevés köze volt magához a munkaid ő höz; egy fog ki- 
húzása jobban kimerített, mint egy délel ő ttnyi tanítás s házitanítói  

munkám  es  tanulmányaim értékének összehasonlítására a lehet ő  leg- 
tökéletlenebb mérték a rájuk fordított munkaid ő . A munkának ez az  
értékelése csak egy olyan tudományban honosodhatott meg, amely az  

árfolyamokkal es  nem a hivatásokkal foglalkozott. Ha kezembe ve-  
szem Hume, Adam Smith, Ricardo közgazdaságtani tanulmányait,  

nelemben bontakozik ki, minden új kultúra old valamit az emb er lel  
kén, egyének es  népek felörlő dnek, de az Isten szava egyre hallhat óbb

` 

válik az ember szabadságában. A legvilágosabban a tizenkilenc  á 
században hallható, ott is a Hegel filozófiájában. A materializ,  udlk  
az irány, mely szellem  es  anyag régi ellenlábasságában az  anyag a2 

 párt  
jára áll, az anyagból vezeti le a szellemet, a természetb ő l a gondólk

,  
ó  

zást. Az élet kapitalista szemlélete angol vívmány. A görög a 
piacón, a tizenkilencedik század eleji angol a piacon át gondolkozott. A mu 

lehet lélektanilag es lehet kereskedelmileg elbiralni; a munka ér v akat 
lá mit annak, aki végzi es  ér valamit annak, aki eredményét me gveszi; 

A kapitalizmus az a szemlélet, mely a munkának csak ezzel a kere ske-  
delmi értékével tör ő dik. A tudományok növekedési korszaka hitt  u tudományban. Ez alatt azt kell érteni, hogy a tudományt nemcsak a 

 valóságra fektetett fogalmi hálónak, technikai el ő nyök szerzőjének  
tekintette, hanem az élet magyarázatát, az emberiség vezetését várta  
tő le; a természetkutatón az élet titkát követelte, a gazdaságtanban pe. 
dig Delphi jósdáját állította fel. A revolucionizmus a francia forrad a- 
lom leánya. A francia forradalomban sz ő röstő l-bő röstő l megettek egy 
uralkodó osztályt, ez olyan látvány volt, amelynek az emlékétel nem 
lehetett szabadulni. A történelem természetes menetének az látszott, 
hogy az uralkodó rétegeket az alattvalók id ő nként megegyék. A má-
sodik rendet a harmadik, a harmadikat a negyedik; az nevet, aki utol-
jára eszik. Az utópizmus természetes kísér ője minden kornak, melyben 
a gondolkozás kiszabadul az élet felügyelete alól s maga lát hozzá, 
hogy a világban rendet csináljon. Ha a felvilágosodás kora a Sokrates 
utáni id őkre emlékeztet, a szocializmus legkiválóbb ő se kétség kívül 
Platon.  

Az a szellemi munka, mellyel Marx ezeket az elemeket összeolvasz-
totta, nem volt csekély, de az az indulat, amely f ű tötte, meg kevésbé. 
A marxizmus „polgári" irány. Ahhoz, hogy létrejöhessen, egy polgár-
nak kellett meghasonlania a polgársággal. Marx ereje  es  indulata nem 
is annyira fegyverei megválasztásában, mint inkább forradalmi to-
vábbképzésükben, bonyolultabb harci eszközökké való összeszerkesz-
tésükben árulja el magát. Hegel spirálisan fölfelé csavarodó fejl ő dését 
a revolucionizmus földrengései szakítják meg. Hegelnél a kultúrák 
nő ttek, harcoltak s egy magasabb szót kiejtve értelmüket vesztették; a 
kultúrák végeredményeikkel vitatkoztak, itt forradalmi feleselésük 
lett a dialektika lényege. Az eszmék harcából osztályharc lesz; a 
„Mehrwert"-et kapitalista szemlélet es  osztályharc együtt kovácsol-
ják; a tudományos hit hitelesíti a küzd ő k elő tt lebegő  utópiát; a mate-
rializmus a kapitalista szemlélet pártjára állva filozófiai távlatot ad a  

gazdaság szétrombolásának; az „ Uberbau"-ban materia lizmus  es  
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att az idő nek;  A dialektika üteme hajlékony, de a baccháns-táncban ad 
 vetkező  száz vagy kétszáz év, akármilyen hajlékonyan lejt, nem 

a 
ko  többé fátyolt; a dialektika leleplezte a hajadont. Korunknak 

i6tféle ta 	van; egYh tartalma 	egyik amelyiket  Marx elő irt neki, a másik Y  
amellyel a valóság megtölti. Marxista az, aki csak azt látja a jelen va- 
sá áb61, amit Marx elkerülhetetlennek tartott. 

lo grev 	 polucionizmusról es utó izmusról nem kell ennyit  beszélni. A 	 ., 	 H szM  

A „rend^' -eket sokkal könnyebb megenni, mint kiküszöbölni. A fran-
cia forradalom polgárokká avathatott bennünket, de mint Marx id. 
mutatta, új torzabb arisztokráciát teremtett: polgárrabszolgákkal. Az 
orosz forradalom azt mutatja, hogy a negyedik rend emésztése sem 
egész tökéletes s a legtorzabb polgári réteg: a hivatalnok megint o tt ül 
a munka-kényszerrel kötött elvtársjobbágyok nyakán. Osztálytalan 
minden társadalom, amely kijelenti, hogy benne nincsenek osztályok. 
Azon till azonban az osztályok a természet muvei s valahogy minden 
társadalomban megvalósulnak. Meg lehet nemesíteni ő ket es  el lehet 
tagadni; a tizenkilencedik század példája után mi inkább az el ő bbit 
választjuk. 

Hogy Marx utópista lett volna, ezt  On  bizonyára tagadja. S ő  az  
utópiáról ki is mutatta, hogy az a történelem akarata. En nem fárad-
tam volna ezzel a bizonyítással; az én szememben a jó utópia t ő bbet ér,  
mint a történelemnek az az akarata, amelyet én elemeztem Id.  Az utó-
pia a történelem ellenereje, a lélek válasza a valóságra s mint ilyen,  

maga is valóság es  történelem-csináló er ő . A legő sibb utópia a földre  
hozott mennyországé. Csakhogy sokféle mennyország van. A Dan-
tééban az emberek Isten fényében fürdenek, Rabelais Theleme-jében  

enciklopédisták lesznek, a Marx államtalan társadalmában meg ő rzik  
maguknak a Mehrwertjüket.  

A marxizmus megteremtésébe bele ő lt zsenialitást nem lehet kiseb-
bíteni, a tizenkilencedik század minden jelent ő sebb iránya itt tolong  
Marx körül, hogy részigazságait az ő  tudományos fegyvertára számá-
ra felkínálja. S Marx tudja, kit ő l mit kell átvenni s mivel mit lehet kez-
deni, Indulata pompás tanácsadó volt a szocializmus felfegyverzésé-
ben,  a múlt század derekán el sein lehet képzelni hatásosabb fegyvere-
ket. 0 nem tehet róla, hogy ezek a fegyverek közben berozsdásodtak, a  

század, amely felkínálta öket, súlyosan kompromittálódott s a csillogó  

páncél inkább szorítja a mozgalmat, mint védi. Ha ma élne, bizonyára  
más áramlatok táján kereskedne, bár nem valószinti, hogy az ő  álfiá-
san bosszús indulata számára olyan hatásos forgópisztolyokat ta-
lálna.  

Mindnyájan szocialisták vagyunk,  csak nem marxisták, mondja  
kortesbeszédében a keresztényszocialista föúr vagy apát. Ez így igen  
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ő szintén megvallom, nem Iátok bennük igazi fejl ő dést, mert ha  
analízisek egyre bonyolultabbak lesznek is, maga a szemlélet e2,,44 

 piacibb. Hume ragyogó tanulmányaiban a közgazdasági problé
má e meg nem váltak ki az élet szövetéb ő l; egy szál a gazdaság a politi k 

boldogulás feltételeit kutató bölcsész kezében; Adam Smith kai 
szakt udományt csinál, de minden oldalán érzem a b ő  szemlélet elmar 

 súlyait s a tizennyolcadik századi enciklopédista józan érzékét. A egy' 
cardo- es Malthus-féle közgazdászok már igazi szakemberek s tá r  ' 
autohipnózisában élnek. Mesterséges kísérleteikben meg-megbill en 

 tik az árfolyam-alakító,  tényez ő k valamelyikét s megfigyelik, hog y 
szalad végig a hatás az o elvont segédfogalmaikon: a pénzen, az  ár• 
folyamon, a kínálaton, a produkción, a munkán; szakemberek sZO,  
kása szerint annál általánosabb érvényt tulajdonítva elemzéseikn ek  
minél jobban kipárolták belő lük az embert. Marx persze jóval  cél- 
tudatosabb náluk. Ó, a forradalmár, tudja, hova akar kilyukadni az 
elemzéseivel. Mint a munkásság érdekképvisel ő je jelenik meg a piac 
tudományában s bebizonyítja, hogy a munkás nem kapja meg mun-
kája teljes kereskedelmi értékét. Ez bizonyára sokkal tudományosab-
ban hangzik, mintha azt mondanám, hogy szegény es elnyomják. Va-
lójában inkább kevesebbet mond ennél, mint többet. Mert ezzel az 
érvvel a munkás a tő ke érvsíkjára helyezkedett s a festgeronnene Ar-
beitzeit elméleti alapján megfogalmazott követelései együtt inganak 
meg alapjukkal. Tudákos korokban, tudákos emberek szemében ha-
tásos lehet az ilyen fogalmazás —, mi emberibbnek tartjuk, ha a mun-
kás hivatást követel. A hivatás: lélek es  kenyér; a „teljes érték": ke-
nyér, piac es unalom. 

Tudákost mondtam; vállalom a szót. Nem véletlen, hogy tudákos 
emberek olyan szívesen képezik ki magukat a marxizmus teoretiku-
saivá. A marxizmus tudákos korban keletkezett s ebben is „betet ő zi" 
korát. On  volt szívés a dialektika lényege fel ő l kioktatni. Attól félek, 
hogy a dialektikát nem lehet olyan módon elválasztani a marxizmus-
tól, mint  On  tette. Az igazságok elfajulnak s új ellentmondó igazságok 
lépnek a helyükbe? Ez a „baccháns-tánc", mint  On  nevezte, a dialek-
tikának inkább csak az üteme s kissé kevesebb lelkesedéssel el ő adva a 
korok változó igazságáról szóló történelmi közhellyé laposul. A mar-
xizmussal kapcsolatban a dialektikának sokkal pontosabb értelme 
van. A történelem felesel ő  eszmékben lüktet tovább; Marxig ez a lük-
tetés el volt rejtve a szemek el ő l, egy-egy nagy történész is csak utólag 
es  halványan ismerhette fel a kultúrák vitázó értelmét; Marx felfedezte 
a társadalom ,alakulás-szabályait, felismerte saját kora dialektikus 
helyét —, belelátott a keletkez ő  történelembe; történelemszerven látta 
a jelent es a jöv ő t s a szocializmus megvalósításában kötött marsrutát  
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kényelmesen hangzik s amikor ,  én a szocializmusnak azt ajánlon 
hogy dörgöl őzzék csak a fához es dörgölje le hámló elméletét, kóny, 
nyen abba a gyanúba keveredhetek, hogy épp olyan kényelmes va, 
gyok, mint ők. Megvallom, sokat gondolkoztam azon, elválasztha, 
tök-e szocializmus és marxizmus; nem képmutatás-e szocialistának 
vallanunk magunkat, ha a marxizmus ellenfelei vagyunk. Ön szerint 
igen. De a szocia lizmus legelszántabb ellenségei szerint is igen s e z 

 gondolkozóba ejthet mindkettő nket. Az, hogy ki minek nevezi magát, 
ízlés és meghatározás dolga; de hogy marxizmus és szocializmus elvé. 
laszthatatlanul összen ő ttek-e: ezt nem lehet hajlam és meghatározá s 

 önkényével eldönteni. 
A szocia lizmus a mozgalom, a marxizmus a mozgalom elmélete, 

Emberek ejthetik ki ugyanazokat a szavakat és csinálhatnak mást s 
mondhatnak mást és csinálhatják ugyanazt. Minden mozgalomnak 
van egy értelme, amelyet nyelvünk ad neki s van egy értelme, amely a 
hozzátartozó eseményekb ő l rajzolódik ki. Van, amit mondanak s van, 
ami történik. A marxizmussal mint elmélettel nem tudok megbarát-
kozni. Történik-e a szocializmusban valami, amihez ragaszkodom? 
Ha igen, nemcsak a saját kérdésemre feleltem meg, hanem az önére is, 
aki felvilágosítást kér, hogy csinálhat egy halott elmélet a világ hatod-
részében mégis történelmet. 

Az, hogy valami él, boldogul, nem azt bizonyítja, hogy jó elmélete 
van, hanem hogy életrevaló. A szocializmus életrevalósága mélyebben 
fészkel az elméletnél. A szocializmusban ver ő dött össze a tizenkilen-
cedik századi rablószellem els ő  ellenzéke. A „felszabadított" tömegek 
észrevették, hogy áramló id ő be kerültek, mely elsodorja a védtelen 
szegényt; a nagy százados rend keretei szétolvadtak; újfajta ragado-
zók szaporodtak el a zavaros fölött s a pénz kegyetlenebb nemességet 
nevel, mint a kard és becsület. A ragadozók érdeke a zavar, a dolgo-
zóké a rend. A szocializmus a gazdátlanná vált jobbágy, pörén maradt 
szabadság fekhelyén a rend álma, mely hivatást ad és helyet jelöl. 
A munkások szakszervezetekbe tömörülnek; megtanulnak bizonyos 
tételeket, de megtanulják az összetartást is s az összetartozókhoz ill ő  
magaviseletet. A szakszervezet, ahol Szabó Ervin és Kassák Lajos 
szellemében alakult ki (sajnos, kevés helyen), a munkásság nevel ője 
lett; a tömegeket az elhagyott paraszt szokásjogból egy új, nyíltabb, 
harcosabb szokásjogba vezette át s a kard pusztuló, a pénz erkölcs-
telen nemessége helyébe új nemességet iparkodott nevelni. A mun-
kásdiktatúra szándéka s ténye azt jelenti, hogy a nemességükre mél-
tatlanná vált nemességeket a mozgalomból kell pótolni; a szocializ-
muson át új normannokat kap a kormánytalan világ, alulról jött nor- 

mannokat, akik a szükséges és hasznos néprétegek számára alakíta-
nak államot. 

A szocializmus az én fogalmazásomban a véd ő  rend és az új nemes-
ség mozgalma. S a marxizmus ellen azért küzdök, mert az álló rendet 
gép-mechanizmussá akarja süllyeszteni s az új nemességet a korlátolt-
ság diszciplínájában tartja. A marxizmus b ű nei a szocializmus ellen: 
szellemi ny ű gévé lett a mozgalomnak; elriasztja t ő le a kor vezérszelle-
meit s elzárja a kor vezérszellemeit ő l a mozgalomba bekerülteket. Bu-
kott polgárokat ültet a munkásság nyakára, akik m ű veltség-csömö-
rükben szembeállítják a feltörekv ő  emberi lehető ségekre kíváncsi 
munkást a hagyománnyal, melyet polgárinak bélyegeznek; les ű ly-
lyeszti a munkás-vezet ő k színvonalát s mint Oroszországban láttuk, a 
korlátoltság kiválasztását indítja meg köztük; a bet ű  képmutatására 
tanitva a „felszabadult" embert, tétel-facsaró teológusokat és dog-
mákkal ölő  csörtető ket táplál, az érzés és gondolkozás h ű ségét meg- 
bünteti. 

Ahogy mi ketten szembekerültünk, a lehet ő  legfényesebb bizonyí-
téka annak, amit a marxizmus fel ő l állítok. Milyen mozgalom az, 
amelyben Ön benn van, én pedig kinnmaradtam? Milyen mozgalom 
az, amelybő l a káté-ismer ő i nyugodt lelkiismerettel és legföls őbb bá-
torítással köphetnek arra, aki végre is egész nyilvánvalóan s akarata 
ellenére is a közösségért él. 

1934 
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EGY KÜLÖNÍTMÉNYES VALLOMÁSA 

Az ellenforradalom idején, 1920-ban, egy dunántúli faluba n töltő t, 
 tern  a telet s meg emlékezetemben az az egyszerre félénk, dacos es b

or  zadó tekintet, mellyel az ellenséges világban magukra maradt, suhan' cok csínyjeit ő l agyonrémített zsidók nézték ablakuk mögül a S zabad; 
ságára hazavet ő dött Ostenburg-tisztet, amint tollát s a személyéh ez  fűző dő  rémsejtéseket a fő utcán végigsétáltatta. Az én rokonszenv e 

 akkor a megtépázott idegű , megszeppent áldozatok oldalán volt s 
mindent elébb elhittem volna, mintsemhogy ezek a tekintetek egyS zer 

 még énrám fordulnak igy. Pedig ez történt. Szomszédaim, minap meg  
barátaim újságcikkeket köröznek egymás közt, amelyek különítmé-
nyesnek neveznek, költő k, akikkel délutánszám ültem verseik fölé 
hajolva, fedd ő  verseket írnak hozzám s a németországi eseményekt ő l 
megviselt zsidó érzékenység elég gyorsan megtanulja, amire Hat-
vanyék tanítják, hogy a „látszólag" m űvelt emberben ne lásson mást, 
csak a britanniás „sz ő rös kezét". Hogy jutottam ehhez a hírhez es  eh-
hez a tollhoz, zsidónak, nem zsidónak egyaránt tanulságos meghall-
gatni. 

Kalangya. Az elmúlt év ő szén a jugoszláviai magyarság fuldokló 
folyóirata, a Kalangya, tanulmányokat kért t ő lem. En akkor ifjúkori 
munkáim kiadására készültem, s írásaim elé egy irodalmi curriculum 
vitaet akartam bocsátani, amely az egyes m űvek helyét írójuk sorsá-
ban  es  fejlő désében megjelöli. Ez az életrajz vagy pályatörténet a Ka-
langyában azóta is folyik, s ezeknek a folytatásoknak egyikében írtam 
le azt a hét-nyolc sort, amely miatt Hatvany es  a két Ignotus a civilizált 
emberek társaságából mindörökre kiparancsolnak. 

Még írói pályám elején, 1927-ben történt, hogy az addig sötét zu-
gokban bujkáló írót egyszerre két nagy folyóirat, a Napkelet es  a Ma-
gyar Szemle hívta meg munkatársul; az egyik helyen Hatvany Lajos-
ról kellett volna írnom, aki akkor adta ki Ady levelezését; a másik he-
lyen Ignotusról, ez a tanulmäny egy nagyobb Nyugat-sorozatot veze-
tett volna be. Az életrajzi részletben leírom, hogy a cikket, melyben az 
emigrációban él ő  Hatvany védelmére keltem, a Napkelet visszaadta, 
az Ignotus-tanulmányt pedig (állítólag) Ignotus egyik befolyásos ba- 
rátja adatta vissza. A két eset egymás mellett azt mutatta meg nekem, 
milyen nehéz becsületesen beszélni nálunk a zsidókérdésr ő l, s a filo-
szemita es  antiszemita jelző k milyen könnyen érik ugyanazt a jószár- 
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tikot, ha valóban az. Az Ignotusról szóló részben ezt írom: „A zsidó- 
dirdés ott lappangott a tanulmányban, de én nem is akartam kitérni 
lo1e. A magyar élet egészségügye megkívánta, ,hogy errő l a kérdésrő l 

ve csak a rosszhiszemu izgatás es rosszhiszemu védekezés fecsegjen, 
hanem a magasabb lelkiismeret is. Sajnos a magasabb lelkiismeret eb-
ben  a kérdésben mindkét részr ő l ügy viselkedik, mint a rossz lelki-
israeret. Kiváló keresztény írókat ismertem, akik négyszemközt a ma- 

'nyilvánosság 
maradt szolgák megkönnyebbülésével szidták a zsidókat, de a 

 elő tt kereken letagadták, hogy egy zsidó zsidósága akár 
teste, akár szellemi megjelenésén észrevehetd volna. De nem zsidó ke-
nyéradóik voltak-e, akik ezt a kétszín ű séget többre becsülték, mert 

 látszólag hasznosabb volt, a rendezésre törekvő  nyíltságnál? En  a zsi-
dóságot nagyon jól ismerem: hat éven át olyan iskolába jártam, ahol a 
tanulók négyötöde zsidó volt; feln ő tt koromban teljesebb emberi ga-
lériát szedhettem össze zsidókból, mint nemzsidókból. Véleményemet 
millió emlék köti, barátok okos arca, árulók reszket ő  szemhéjai. 
A zsidó egyént sohasem mint zsidót bíráltam, mindig csak mint 
egyént, s a sok egyénböl leszű rt tapasztalatot mindig fel tudtam füg-
geszteni, ha egy új egyén került elém." 

A szándék ennyib ő l nyilvánvaló; a megoldás: a zsidóság sors-
meghatározta tulajdonságai csak addig jelentenek veszedelmet, amíg 
magyar öntudat, amelyhez alkalmazkodni lehet es  kell, nincs. Ahogya 
Tanü-ban írtam: „Vannak csoportok Magyarországon, amelyeket 
korlátok közt kell tartani; de mi tarthatja korlátok közt, csak a ma-
gunk kiválósága. A csoportok életének is megvan a maga archiméde-
szi törvénye: mindenki csak annyi helyet foglalhat el a közéletben, 
amennyit nyom. Azzal, hogy az egyiket üldözötté tesszük, csak k ő ny-
nyüségünket bizonyítjuk be." A Kalangya-részlet is azt mondja, hogy 
mihelyt nem kell attól tartani, hogy a magyar néptest neki egész idegen 
agyvelő vel kezd gondolkozni: a zsidóság külön szán irodalmunkban, 
spektrum-megnyúlás, gazdagodás. Hangsúlyozza, hogy sz ű lő foldjé« 
hez mindenkinek joga van, megveti az egyetemi zavargások gumibo-
tos hő seit, elismeri Ignotus érdemeit, s csak azt állapítja meg, hogy 
tolmácsolása éppen, mert annyira más sorsból beszél, inkább eltolja a 
magyar közvéleménytöl a magyar írókat, mint közel hozza. 

Amíg a Kalangya Pestre ér. Ignotus az én írásomon a k ő vetkező  
módosításokat követte el: Amit én pályatörténetem során elmondot-
tam, azért mert jellemz ő  volt akkori felfogásomra, úgy tüntette  fel, 

mint külön heccelő dő  „cikket, vagy levelet", melyben én sérelme-
ket mai célzattal melegítek fel. A Hatvany-esetet teljesen elhallgatta; 
természetes is, hiszen az, hogy egy natal író, aki hosszú hallgatás után 
a nyilvánosság elött megint szóhoz jut, eisö tanultnányában, egy kur- 
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ászülte folyóiratban védelmébe veszi az emigránst, akin „a kurzu s  
tatárai a nyíllövést gyakorolták", rossz bizonyítvány lett volna anti ,  
szemitizmusom mellett. Kihagyta az elébb idézett részt, mely szándé.  
komat mutatta meg s a cikk igazi értelmének a megragadása helyett  
mondatok inkriminálására vetette magát s azokba olyan értelmet  ol. 
vasott bele, amely azokban nincs.  

Első  inkriminált mondat: „A szászok nem vesztették el az erdélyi  
fejedelemséget, söt hasznára voltak a másik két nemzetnek is: nem le.  
hetnének a zsidók a magyar irodalom szászai?" Minden ép érzékel  
ember látja, hogy a hasonlat célja nem szétválasztás, hanem össze.  
hozás. A tény az, hogy zsidóság van, s ha van, iparkodjunk megegyez.  
ni, együttélni vele. Amikor leírtam, a zsidó Werfel egy felkiáltása járt  
az eszemben, melyben Csehországot csehek, németek es  zsidók közös  
hazájának nevezi. De Ignotus turkálni kezdi a hasonlatot.  Kisüti, 
hogy a szászság enkláve volt s nem keveredett el a magyarsággal, tehát  
en  is azt akarom, hogy a zsidó ne keveredhessék, egyszóval gettóba  
akarom szorítani ő ket. Ilyen alapon, aki liliomhoz hasonlítja kedve-
sét, azt akarja rásütni, hogy az ember fejfájást kaphat t ő le.  

Második inkriminált mondat: „Egy helyére szorított es  képességei  
es  problémái irányában bontakozó magyar zsidó irodalom: szerencse,  
Egy ránkburjánzó, bennünket is elhamisító zsidó irodalom: csapás."  
Hogy „helyére szorítás" alatt mit értek, megmagyarázza a folytatás:  
képességeink es  problémáink irányában való bontakozást. Ilyen érte-  
lemben tagadhatatlan, hogy az ember helye a helyén van  es  senkire  
sem lehet sért ő , ha a közös élet ökonómiája a helyére szorítja, Ignotus,  
mint a magyar öntudat tolmácsa, egy magyar Dilthey, nem egészen  
volt a helyén, ezt mindenki érzi, aki olvassa. Nem azért, mert zsidó  
volt, hanem mert nem volt meg hozzá a megfelel ő  érzéskincse, tapasz-
talata, képessége. El tudok képzelni zsidót, akiben ez a képesség meg-
lett volna. Ignotusban nem volt meg. Épp err ő l szólt az  en  Ignotus-
tanulmányom, amelyre életrajzomban természetesen csak hivatkoz-
tam, anélkül, hogy érveit felsoroltam volna. 

Harmadik inkriminált mondat: „A Magyar Múzeumot es  az Auro-
rát azok csinálták, akik írták. A Nyugatot voltak, akik csinálták es 

 voltak, akik irtók. Volt egy impresszárió es  volt egy mű vészréteg." Ez 
az a mondat, mely kiszakítva igazságtalannak hat. Ignotus ügyes dia-
lektikával az impresszáriót es  a művészt állítja szembe; a többiek m ű -
vészek voltak, 6 csak kikiáltó. Abból, amit az életrajzban Osvátról ír-
tam, nyilvánvaló, hogy nem így értettem. A különbség nem az érték-
ben volt, bár abban is, hanem a tolmácsok es  a tolmácsolt alkotók 
ő sztönbe írt érdekei közt. Ady, Babits, Móricz, Kosztolányi, Tóth 
Árpád szelleme nem azonos az Ignotuséval, kiderült ez kés ő bbi sze- 

olesukbol s kiderült a hatásból, melyet Ignotusok tolmácsolásából 
Úbontakozva, az ifjúságra tettek. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy Ignotusék rosszhiszem ű en tolmácsolták ezeket a költ ő ket. Nem, 
ak természetük szerint. Az ő  szerencsétlenségük ugyanaz volt, ami a 

1ienk: a zsidóság túl mohón vetette magát egy mozgalomba, amelyt ő l 
a  magyarság túl soká vonakodott. Minden hangvilla csak a maga 

 hangjára felel s Ignotusékban a zsidó polgár es zsidó m űvész reszkete tt 
 tovább Adyék nyomán. Ezért kapott olyan egyoldalú rezonanciát a 

Nyugat s ezért végz ő dött olyan siralmasan az októberi forradalom. 
Ignotus valamelyest meg szem el ő tt tartotta az  en  írásomat, Hat-

vany, aki sérelme gy ű löletében legalább annyit akar ártani mai tehet-
Ségeknek, mint amennyit Adyéknak adott, egyáltalán nem törödik 
azzal, hogy mit is írtam; elötte csak kigyúlt mondataim égnek, a goril-
lát keresi a Platon-olvasóban s szándékos sajtóhibát követ el ugyan-
abban a mondatban, melyet már Ignotusnál is ki kelle tt  igazítanom  
(„Egy helyére szorított” zsidó irodalom helyett „egyhelyre" szoritott  
zsidó irodalmat emleget), csakhogy gettóval rémíthesse a zsidó érzé-
kenységet.' A fiatal Ignotus megalomániás fiatalembernek nevez, aki  
pökhendi módon leimpresszáriózta az apját, maga sem tudva es nem is  
igyekezve ezt egyéb érvvel támogatni, mint azzal, hogy akármilyen 
költő  s akármilyen szellem is az az Ignotus, de zsidó, tehát vonuljon a 
társaival együtt olyan elszigetelt közösségbe, amilyent a szászok al-
kottak a régi Erdélyben. Várom a következ ő  Ignotust, aki szerint 
egyetemi ifjakkal máglyára akartam rakatni a zsidó írók m űveit. 

Miért kell antiszemitává lennem? Azt hiszem, egy írót, aki legalább 
húsz kötetnyit irt, mégsem lehet három mondata alapján megítélni. 
Munkásságom nyilvános, aki ismeri, annak tudnia kell, hogy milyen 
része volt benne az antiszemitizmusnak. Miben voltam en antiszemi- 
ta? Antiszemita voltam abban, hogy olyan szerepet töltöttem be, va gy 
iparkodtam betölteni, amely a Nyugat korában zsidó monopólium 
volt. Helyemet puszta tehetségemmel szereztem es tartottam meg, bal- 
vagy jobboldal, író-klikkek, újságok, kiadóhivatalok támogatása 
nélkül, olyan pörén, amilyen pő re ebben az országban csak az ország 
érdeke lehet .  Tulajdonképp szépírónak készültem s csak azért  lettem 
az, ami lettem, mert ú éreztem, hogy hiába na í rd, nagy  alkotás, 

ha nemzettest  es  írók kö 	
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bő l es  nem a perifériájáról néztem az irodalom jelenségeit, de ki v
ol  figyelmesebb méltányolója a zsidó író nemes küzdelmének, aki mu  

szetében nemcsak a kifejezés, de az idegen vérmérsékre szabott n y 
 hogylegtöbbet 

  ee' 
felh • m" nehézségeivel is küzdött. Köztudomású, a yt „túlértékeléseimet", melyeket én egyáltalán nem tartok azoknak, épp  

zsidó vagy zsidó származású írók javára követtem el. Hol a zsidó kf 
tikus, aki Gellért Oszkárt többre becsülte, egy Pap Károly, vagy Fe, 
nyö László útját nálam jobban egyengette? Ki iparkodott azt, amit 
mások idegennek éreztek bennük, hozzánk közelebb  hozni?  Fiatal zsidó Írók, Gelleri, Pap Károly, Friss Endre, Vas István, ha hoz zá 
fordultak, nem bibelödtem-e műveikkel épp oly lelkiismereteS en 

 mintha a magaméi lettek volna? A Napkeletet, akkoriban utolsó me: 
nedékemet azért hagytam ott, mert két zsidó íróról, Feny ő rő l s Gellé. 
riröl írt kritikámat nem akarták közölni. Lakásomat, mert tiszteltem 
egy olyan íróval osztottam meg, akivel a saját fajtájabeliek egy asztal-
hoz sem igen akartak leülni. Mi a magyarázata hát ennek a vérvád-
nak? 

A magyarázat egyszerű . A zsidó érzékenység, mint végtelen háló 
futja be az országot, ha egy helyen megütik, az egész hálózat csörög, 
reszket, vonaglik. Ma különösen. Aki ennek a hálónak az ura, annak 
hatalmas eszköz van a kezében, hogy sérelmeit megbosszulja. Ezek az 
urak részben személyes bosszúból, részben hatalmi okokból rázták 
meg a hálót, azzal ajól bevált kétszín ű séggel, amellyel az „üldözöttek" 
szokták nálunk az „üldöz ő ket" proskribálni. Csak mellesleg jegyzem 
meg, hogy Hatvany cikke nyomán a könyvnapról folyóirataim 
nyomtalanul eltűntek. 

Zsidók es  zsidók. Ne értsenek félre: nem mosakszom. Rosszul is-
meri az Shylockot, aki azt hiszi, hogy ő t más, mint a font hús, meg-
nyugtatja. fin  első sorban e csaták nem-zsidó néz ő it figyelmeztetem, 
hogy ne azonosítsák Hatvanyékat a zsidósággal. Szomorú volna, ha 
az a fajgyű lölet, amelyet ő k szítanak humanista álcájuk alatt, hátunk 
mögött megint indulatba borítaná az ifjúságot, vagy épp a mi szemünk 
elő tt mosná össze a zsidóságot. A hitlerista áramlat fénykorában arra 
a kérdésre, hogy a faji gondolatra kell-e felesküdnünk, ezt válaszoltam 
„Ha a faj embertani fogalom; nem, ha erkölcsi: igen. A népet több-
nyire tökéletlenül fed ő  élettani változat nem lehet eszmény; a nép sor-
sához illő  magatartás: igen. Magyarországon a fajtisztaság német 
ideáljának nincs helye. A magyarságot sorsa  es  helyzete más népekre 
utalja. Vagy megtanul összefogójuk lenni, vagy elpusztul. S hogy erre 
képes-e, annak egyik legfő bb próbája a zsidókérdés." 

A magyarországi zsidóságnak ma három fő típusa van. Az egyik 
maga is idegennek érzi itt magát. Népe múltjába merül, sorsát felszívja  

a hatezer esztendő s sors, s az országot, melyben él, úgy tekinti, mint 

ú fedele t a hosszú bolyongás egyéb fedelei után, Ez a típus, melynek 
l&kiválóbb irodalmi kifejez ője Pap  Károly, egyenes  es  tiszteletre-
méltó. Épp zsidók ellen sokszor védtem is, S hogy az o Mikaelje ma- 

gr 
 nyelven jelent meg, azt a magyar nyelv épp olyan szerencséjének 

tartom, mint ahogy a görögnek is szerencséje volt, a sorstávolság elle- 
176-re  is, hogy az Újtestamentum görögül olvasható. A második zsidó 
típus kilépett ebb ő l az ő si népisorsból s lojálisan közelit a közösséghez, 
melybe születés, vagy véletlen vetette, Alkalmazkodni iparkodik leg-
j obb hagyományához s gazdagítani törekszik ezt a hagyományt szí, 
aekkel es szempontokkal, amelyeknek a beszövésére ot alkata képessé 
teszi. Mivel irodalomtörténete (a legjobb magyar irodalomtörténet 
eddig), épp most jelent meg, tegyük meg e típus irodalmi képvisel őjévé 
Szerb Antalt. A harmadik típus a Hatvany Lajosoké. Ezek arra emlé-
keznek, amikor még a mű veltség zsidó privilégium volt Magyarorszá-
gon s a változott viszonyokon azt az id ő t követelik, amikor ő k voltak 
itt az egyetlen „új nemesség", mely egyenkint s külön h ű ségnyilatko-
zatok ellenében fogadta be a magyarság menekült-kiválóbbjait. En-
nek a rétegnek egyszer már kezében volt az ország s most a fogát csi-
korgatja, hogy kiszalajtotta. Csak egyszer kerüljünk még felül, szisze-
gi ez a „shylocki" zsidóság s mi, akik önállóan, de senkit sem bántva, 
próbáltunk itt minden néposztály érdekében írók lenni, t ő lük tanuljuk 
meg, mint ez az eset is bizonyítja, hogy mi az a humanista inkvizíció, 

Shylock humanizmusa, Ennek a tábornak legfő bb törekvése, hogy a 
mai bal-jobb ellentétet minden áron fenntartsa s mivel a jobboldalon 
az íróféle elhelyezkedést nehezen talál, íróinkat az ő  meglévő  kere-
teikbe kényszerítse, fegyelmükre rászoktassa, szellemi kincseiket, 
mint a „baloldali" érdemek fegyverét csillogtassa, Harcmodorukra 
jellemzö a fiatal Ignotusnak A horogkeresztes hadjáratról írt könyve. 
Az „örök baloldalt" magasztalja ebben a könyvben, melyhez a nyug-
talan szellemek, újítók, költök, humanisták tartoznak s fognak tar-
tozni a tömeggel szemben. De ügyes szemfényvesztéssel ezt a baloldalt 
azzal a politikai baloldallal azonosítja, melyen ő  all, mintha a világ 
összes zsenijei csak azért éltek volna, hogy az Esti Kurir álláspontját 
sub specie aeternitatis fényövezzék. Holott az igazság épp az, amit ő k 
gondosan elhallgatnak, hogy ez a baloldal a gondolkozásnak épp ma-
gasabb fórumain bukott meg s hogy a bal-jobbnak az a korhadt ellen-
téte, amelyet nálunk is csak néhány száz bal- és jobboldali érdeke ta rt 

 fenn, az egész világon összeomlóban van. 
A harmadik oldal. Aki a magyar közvéleményt ismeri, tudja, hogy a 

lelkekben rég kialakult egy harmadik oldal, amely ,  jobbra es  balra 
egyforma undorral tekint, s a kett ő t együtt akarja elsöpörni. Hatalma 
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* Ez az újságcikk egy írói sajtóhadjáratra volt válasz, melyet három napilap 
indított a Tanú kis közönségű  írója ellen. A hadjáratot rendez ő i erő próbának 
szánták: ki lehet-e söpr ű ztetni a magyar irodalomból egy írót, aki baloldali-
ságon mást ért, mint a Magyar Hírlap vagy az Esti Kurír. A kisepr ű zés nem 
sikerült; nemcsak hogy a „baloldal keresztényei" nem vállalkoztak rá, de 
olyan zsidó írók is mellettem szólaltak fel, mint Pap Károly vagy Kardos Pál 
es  Kardos László. Válaszommal es  a Kardosok felszólalásával a hajsza termé-
szetesen nem fejez ő dött be. Akik az ügy érdemi részében alulmaradtak, a be-
csületemnek estek neki. Kifogásolták, hogy a válaszom kormánylapban (a B. 
H.-ban) jelent meg. De hogy ott kellett megjelennie, a sajtó becsületébe vág s 
nem az enyémbe. Másutt hasonló súlyú író védekezése számára bármelyik 
napilap nyitva áll, azén nevemet a mi újságjaink még a matiném ű sorokból is 
törölték, s kiterjedt munkásságomból máig sem akarnak többet ismerni, csak 
az eldugott Kalangya parányi zsidópasszusát. A közönség tájékozatlanságát 
használták ki arra is, hogy cikkem zárszavait nevetségbe fullasszák. Egyik új-
ságíró— a harmadik oldal jóslatát gúnyolva: programot követel rajtam: ellene 
vagyok-e a nagybirtoknak vagy mellette, ezt valljam meg el ő bb, aztán beszél-
jek a harmadik oldalról. Akik a Tanú cikkeit, a Nemzeti radikálizmust példá-
ul, ismerik, tudják, milyen arcátlan ez a gyanúsító program-követelés. Nem-
csak a nagybirtoknak vagyok ellensége, de annak a t ő kének is, amelynek ő k 
testő rei. Hogy rádiómegbízásom kit ű nő  célpont volt, természetes. A hiba 
csak az, hogy akik rágalmaznak, nagyon jól tudják, hogy ez a megbízás nekem 
napi öt óra munkatöbbletet jelent  es  jövedelem helyett ráfizetést. De hát ki 
kívánhatja, hogy akinek igaza nincs, lojális legyen? S ki kívánhatja, hogy én 
ő ket további visszanyelveléssel tiszteljem meg? 
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egyelő re nincs ennek a harmadik oldalnak, de ha megindul a kö z 
 hangulat színvallása, jobb  es  bal olyan pörén maradnak elő tte, hogy 

 mindenki csodálkozni fog, hogy uralkodhatott ez a néhány csóré er, 
ber annyiakon. Illyés Gyula dunántúli mozgalma sosem verhet ett 

 volna ekkora visszhangot, ha nem ez a harmadik oldal talál benne eisó 
ízben önmagára. Ez a mozgalom most sorsdönt ő  óráit eh.  De azt éli a 
zsidóság is. A becsületes harc hadsorai nyitva vannak a számára; vá. 
laszthat a bosszúszomjasok gy ű lölete s a harcosok kinyújtott kez e 

 közt.* 
1934 

A M  AGYAR ÉLET ANTINÖMIÁI 

(A Három nemzedék új kiadásához) 

n 5zekfu Gyula ,,Tizennyolcadik század"-áról szóló birslatomban 

: len
emlitettem mar, mennyire emlékeztetnek a Trianon utáni idő k, 

 István évei, arra a tizennyolcadik századi, a Habsburg-
országokban virágzó barokkra, melyet o ott régebb, felvilágosodás-
párti történetírók megvetésével szemben pártjába vesz. Abban a kor-
szakban is volt valami moratóriumszerű , az emberek a változás er ő i 
elő l elzárkózva, a régi világnézet bástyáit igyekeztek kitatarozni, hite-
Iüket vesztett formák újra hitelesíttettek, a lélek biztos helyen aka rt 

 meghúzódni a szellem állapotában rejlő  nyugtalanság elöl. Mivel a 
barokknak ez a védelme a felvilágosodás kárhoztatásával járt együtt, 
nem kellett túlzó gyanúsítgató hajlandóság hozzá, hogy a barokk  es 

 felvilágosodás szembeállításában az ember a szerző  mai álláspontjá-
nak a védelmét keresse s a barokk elő tti ellágyulásából az utolsó ti-
zenöt évben vitt szerepének a magyarázatát olvassa Id. 

Irodalomtörténetíróink régi, kedves játéka, hogy a magyar törté-
nelem korszakait tárgyalva a politikusokat a nekik megfelel ő  írókkal 
párosítják össze, így lettek Széchenyi es Vörösmarty a reformkor 
iker-csillagai, így kerültek Kemény es  Arany az irodalmi Deák-pártba 
s ennek a párosító hajlandóságnak engedett Szekf ű  is a Három nem-
zedékben, mikor olyan távoli egyéniségeket fércelt össze, mint Tisza 
István es  Ady. Én azt hiszem, hogy Szekfű  Gyula  es  Babits Mihály, a 
Trianon utáni idök két legtekintélyesebb írója, éppoly kevéssé kerül-
heti el ezt a politikai összepárosítást, mint Vörösmarty, Petöfi vagy 
Arany. Mind a kett őjükben van valami, ami e .,restaurációs" jelleg ű  
kor irodalmi helytartó tisztjére alkalmassá teszi ő ket —, konzervatívok 
a radikalizmussal szemben, anélkül, hogy konzervativizmusukban 
radikálisok lettek volna. Szekfű  Széchenyi-kultusza s Babits elökel ő  
magatartása a forradalmárkodók szájh ő s felületességével szemben a 
hagyományban ő rzött értékre mutatnak, pályájuk els ő  felében mind-
ketten a népszer ű tlen álláspont makacsai, de mindkettőjük konzerva-
tivizmusában van valami meddő , inkább elutasító, mint életalakitó. 
Ha kiválóságuk meg is ő rzi ő ket, hogy e kor szennyében elmerüljenek, 
természetükben ez a kor legmagasabb igazolását találta meg. Érthet ő  
hát, hogy Tizennyolcadik századát olvasva Szekf ű  barokkjából én 
ennek a restaurációs lelkialkatnak a védbeszédét hallottam ki. Ha az 
objektív kapcsolat a két kor kízt alkati hasonlóságuk volt, a szubjek- 
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tív a tizennyolcadik század történetírójának es  Bethlen István szer_ 
kesztotarsának az azonossága. 

Most itt van el ő ttem Szekfű  Gyulának a Három nemzedék új ki_ 
adásához fűzött függeléke s akár ügy is olvashatom, mint egy felel etet 

 arra a másfél év elött írt bírálatra. Szekfű  Gyula „neobarokk"-nak 
 kereszteli el a Trianon utáni idő k magyar társadalmát; a hasonlóság ot 
 tehát, mely olvasójának feltű nt, ő  is érzi s éppoly kevéssé tartja vélet. 

lennek, hogy e kor hivatalos építkezésében annyi a barokk-emlék, 
mintahogy en  sem tartom véletlennek, hogy e kor legnagyobb, de 
egyben hivatalos történetírója, a barokkról olyan elérzékenyedve ír. 
De mint  en,  Szekfű  is hangsúlyozza a kétféle „moratórium" közt a 
különbséget s függelékét tulajdonképp ott éreztem en igazán felelet-
nek, ahol 6, a „barokk-lélek", ezzel a „neobarokk" társadalommal 
szembeszáll, megtagadva: nem téged védtelek. Egy lélek menti itt ma-
gát a történelmi helyr ő l, melynek sok tekintetben megszemélyesít ője 
volt. Nem Sámson rázza az oszlopot, hanem maga az oszlop, az épü-
letet. Ezért olyan nagy ennek a függeléknek a tüneti jelent ő sége. „Igy 
írtam meg e munkát ... es  salvavi animam meam" — mondta Szekfű  ti-
zenöt év el ő tt a Három nemzedék elő szavában. Nos, ez az üdvösség, 
amely kétségkívül fontosabb, mint rangunk, összeköttetéseink, nyu-
galmunk, most azt kívánja, hogy kitépje magát a felel ő sségbő l, mellyel 
ma a helyeslésre magyarázható hallgatás jár. S így írta meg a Három 
nemzedék-hez a függeléket. 

Azokat, akik a lelküket mentik, támogatni illik, nem gátolni s e 
függelék elött, mely nem is annyira megírása, mint a megírásra készt ő  
lelkiállapot miatt az utóbbi évek egyik dönt ő  jelentő ségű  írása, hiba 
volna a tizennégy éves hallgatást hányni fel s Szekf ű t, aki Széchenyi 
igényeivel mustrált végig három nemzedéket, Széchenyi leghosszabb 
es  legmélyebb álmáért tenni felel ő ssé az utolsó korszak alatt. „A tör-
ténetíró nem kötelezhet ő  arra, hogy próféta legyen", mondja az egyik 
érv. „De a Magyar Szemle szerkeszt ője igen", replikázhat rá a másik. 
Mi hátat fordítunk ezeknek a felment ő  s elmarasztaló érveknek s a 
szabadulni törekvő  lelket követjük, aki már-már denunciálva kör-
nyezetét, korát, kapcsolatait, az ifjúságot keresi, amely a legnyomo-
rultabb helyzetben is remény, lehet ő ség, szövetség. Szekfű  függeléke 
nekem azt jelenti, hogy a magyar tudománynak az utolsó két évtized-
ben legtevékenyebb es legkiválóbb munkása, a reform-munka sürge-
tet közé állt s tekintélyét e korszellem ellen s a változást-követel ő k 
mellett vetette latba. Isten ments, hogy elkedvetlenítsük. 

Milyen az a neobarokk-társadalom, amellyel Szekf ű  szembeszáll? 
Bírálatához nincs sok hozzátennivalónk. A nemzetet  es  a vallást em-
legette s a halálraítélt dzsentrivilág megmerevedett szokásait élesztette  

fel, A hivatali nemesség közé szívódott polgárság feladta hagyomá- 
nyait, majma lett a társadalmi élet magaslatain díszl ő  „család bok- 
loknak", az ország egy bandaszer ű en szervezked ő  „első  es  második 
társaság" kezébe került; a tekintélytisztelet odaszeg ő dött a pozíciók 
naögé s elhagyta az érdemet; megsüvegelt méltóságosok sütkéreznek a 
Színen sötét pletykák árnyékával hátuk mögött; a gondosan ő rző tt 
formák alatt elsenyved az élet; névmagyarosítással csinálnak magya-
rokat s álnemesi nevekkel nemeseket; az állások el ő tt ténfergő  fiatalok 
közt a hitványság kiválasztása folyik; az egész vezet ő  réteg s vele az 
önállóságától megfosztott társadalom züllik, mál ik, a viszonyokhoz 
alkalmazkodni, bajai gyökeréhez nyúlni képtelen, pusztuló társada-
lom, a pusztuló társadalmak naiv optimizmusával; van Csodatev ő  
Lordja, aki visszaállítja Nagymagyarországot s van keszty űje, melyet 
levesz, mielött kezet szorít veled. Szóval olyan, amilyen. Mindnyájan 
tudjuk, hogy milyen s elégszer megírtuk. Annyira befejezetten ilyen, 
hogy most már egy történész is megirhatta. 

Kant antinómiáknak nevezi a gondolkozásnak azokat az ellentett 
eredményeit, amelyek felé egyformán járható az út s amelyek egy-
mással mégis összeegyeztethetetlenek. Véges a világ vagy végtelen? 
Osztható az anyag vagy oszthatatlan? stb. Az ész mind a két állítást 
igazolja vagy elveti. Az antinómiák el ő tt vagy kétségbeesik az ember 
vagy nekigyürkő zik, mint Kant tette s áthidalja őket. Azok a kérdé-
sek, amelyeket Szekfü a magyar élet antinómiáinak nevez, egyben na-
gyon hasonlitanak a Kant antinómiáihoz: el ő ttük is csak kétségbeesni 
vagy nekigyürk ő zni lehet. Életű nk öt halálos sebe ez az ő t antinómia. 
Egy-egy magában is elég, hogy elvérezzünk rajta s ha mai állapotunk-
ból ki akarunk lábolni, mind az ötöt be kell hegesztenünk. Nem árt, ha 
Szekfüvel alaposabban szemügyre vessz ők ő ket s a magunk szondáját 
is beléjük mártjuk. 

1. A FÖLD KÉRDÉSE 

A termelés ma termények mellett az egész világon els ő sorban 
munkanélkülieket termel. A tökéletesedésnek az a faja, melyet a ti-
zenkilencedik század indított meg, egyre több embert rekeszt Id a gaz-
daságból, úgyhogy a társadalom tagjai, akik hajdan nemesek  es  job-
bágyok voltak, ma meg élesebben szétválnak: termelésen belül és ter- 
melésen kívül élekre. Ez a kizárási folyamat bizonyára v égnélkul ha-
ladhatna tovább, ha a termelésen kivül kerülteknek gyomruk és lelk űk 
nem volna. Akármilyen igénytelen tud lenni tudniillik egy gyomor s 
akármilyen sok lelket képes sakkban tartani egy szurony, az a sok 

577 
576 



koldus-gyomor mégis csak visszahat az államon át a kirekeszt ő  gaz  
daságra s az a sok millió szuronnyal visszatartott lélek a term elésen 
belüliekben is valami lelkiismeretfurdalás-féle zavart támaszt,  amely 

 épúgy mint a megterhelt állam, elő bb—utóbb maga is az egyre tökéle - 
tesed ő  termelés ellen fordul s minden közgazdasági tan ellené re,  többtermelés helyett a többeteltartast kénytelen hangoztatni: „r acio_  
nalizálás" helyett a gazdaságok „humanizálását".  

A magyar problémák legsúlyosabbika: a föld kérdése épp abban áll, 
hogy a gazdaságoknak ez a humanizálása annál kevésbé tud bekövet- 
kezni, minél nagyobb szükség volna rá. Az ipari munkanélküliség et  
ismerjük, hiszen itt van a szemünk el ő tt s elég határozott: a munká s  
vagy „sétál" vagy dolgozik; a mez őgazdasági munkanélküliség távo-
labb van tő lünk es lappangóbb is, akinek egy hold földje vagy ötven  
napszáma van egy évben, az még nem „manifeszt" munkanélküli, an-
nak ellenére, hogy a gazdaságnak legföllebb a kapuja el ő tt sündörög.  
Szekfü ezeknek a nyílt es  lappangó mező gazdasági munkanélküliek-
nek a számát (óvatosan!) két es  fél millióra becsüli; ideszámítva a föld  
minden földnélkülijét, a háromholdas törpebirtokosig. Két es  fél-
millió ember: a lakosság egyharmada.  S hozzá a legmagyarabb har-
mad, mert míg arisztokráciánk es középosztályunk er ő s vérkeveredé-
sen ment át s idegennyelvü kisebbségünk: városi nép vagy falusi kis-  
birtokos; ez a földekr ő l az utakra került harmad, éhség es tuberkulózis  
mezítlábas serege, a sokat emlegetett gyökér, t ő sgyökér ördögszekér-
ként sodródik ide-oda.  

Hova tű njön ez a két es  félmillió ember, miután Kanadába már nem  
mehet s a temet ő be ilyen rövid idő  alatt nem juthatott el. Boldogabb  
időkben az ilyen, termelésb ő l kipottyant tömeg átrajzott más kopá-
rabb vidékekre s lett földönfutóból gyarmatos. A mi földönfutóink  
nem találhatnak maguknak gyarmatot; nem a tenger állja útjukat,  
hanem a törvény. Vannak a magyar földnek aránylag gyérebben la-
kott részei, melyeken legalább egy részük letelepedhetne, de ezeket az 
emberben kopárabb szigeteket a magántulajdon szentsége védi: lévén 
ez az országon belüli Kanada a nagybirtok. Két es félmillió munka-
nélkülivel szemben ott áll 1600 nagybirtokos, övék az ország negyed-
része, közel négymillió hold. S övék a törvényhozás, amely jogaikból 
kimozdíthatná ő ket. Ez az els ő , végzetes antinómia. 

Akinek hatalma van, annak érve is van. A nagybirtok érve idáig az 
volt, hogy ő  többet termel a kisbirtoknál s igy az országgazdaságot 
dúlná fel, aki a nagybirtokot felosztaná. Szekfü is elismeri, hogy ez az 
érv hamis: hamis, mert a gazdaságnak nem az a célja, hogy többet ter-
meljen, hanem hogy minél több embernek legyen fedél es  kenyér, de 
hamis azért is, mert a kisbirtok, ha majorságát is hozzászámítjuk a fö- 

ériyekhez, egyáltalán nem termel kevesebbet. Ha a nagybirtokon 
teret élési index 100, a kisbirtokon 150. A nagybirtok tehát igenis 
a ter avizálódna" : azaz több életet melengethetne, ha kisajátítanák, 
, ,h khogy ahhoz  kevesebb jognak kellene lennie ebben az országban s 

b e1nberségnek. A nagybirtokos osztály, miután Nagyatádi re- 
t form Ját kivédte s újrakerítette birtokát a tulajdon szentségével, vad- 
orzásnak, kommunizmusnak bélyegzett minden tekintetet, amely a 
keretesen átmerészkedett. A két es  félmillió földönfutótól, mindaddig, 
amíg a munkanélkülinek köményleves s a csend ő rnek kolbász es ol-
dalas kerül, nem kell tartani. Azoknak a független embereknek a szá-
ma  pedig, akiknek, mint Szekfünek, kifordul a szájukból e t ő meg-
ayomor közelében a falat  es  saját közérzetük enyhítésére kezdenek  el 

 Teformot kiáltani, csekély. Annál csekélyebb, minél iszonyúbb mély-
ségbe dobhatják ő ket azok, akiké a jog. 

De éppen mivel ilyen csekély ezeknek a független lelkeknek a szá-
ma, örülnünk kell, hogy Szekfü a magántulajdon szentségével szembe 
mert állítani egy nagyobb szentséget: az „ember méltóságát". Az 
„ember méltósága" van veszélyben ebben a két es  félmillió éhező ben s 
a köz érdeke es becsülete követeli a magántulajdon gyámság alá he-
lyezését. A vagyon a földmegszállás es  felosztás idejében bizomány 
volt, a közösség arra bízta, akit ő l háborúban es békében a legnagyobb 
ellenszolgáltatást várta es várhatta. A magántulajdon szentség addig, 
amíg mint bizomány a közösség életfolyamatait el ő segíti, a magán-
tulajdon: betegség, mihelyt öncélúvá válva, a közösség életfolyama-
taiban galibát okoz. Szekfü a pápai bullát hívja segítségül ennek az 
öncélúvá vált magántulajdonnak a kárhoztatásában, nekem elég a 
konzervatív történetíró tekintélye. Akármilyen formában kívánja 
Szekfü a nagybirtok kisajátítását, elismerte, hogy a közösség meg-
foszthat hatalmától egy osztályt, ha ezek a jogok az „egész" életét ve-
szélyeztetik. 

A föld antinómiájának a tárgyalásában Szekfű  nem megy tovább a 
néptelenedő  nagybirtok es  a kerítései alatt h ű sölő  földtelenek lázitó  
látványánál. Sajnos, a magyar antinómiák sokkal összetettebbek,  
semhogy egy kerítés-bedöntés, akármilyen valószín ű tlen, hogy ennyi-
re is jusson erő nk, megoldhatná ő ket. Az elmúlt esztendöben számta-
lanszor hallottuk, hogy a földböl éi ő  magyarság harmadik rétege, a  
kisbirtokosság, legalább az ország egy részén beteg, megtámadta s  
halálra ítélte az egyke.

m 
 Az „egyke népbetegség, pusztitóbb, mint a 

tuberkulózis, mert ne a test s nein is a buksza, h n em a lélek beteg- 
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azért van a világon, hogy minél könnyebben éljen. A sok gyerek, ariel 
az ép emberhez éppúgy hozzátartozik, mint a nagy légvétel, sz abad 
nyújtózás —, neki már könnyelmű ség. Mint négy gyerekért felel ő s férfi 
hányszor hallottam en is az érvet: vétkezem a gyermekeim ellen, mik or 

 egyre-másra a világra segítem ő ket. Hogy nevelem fel ő ket? Mib ő l élnek 
 meg? Majd átkoznak, ha nem lesz meg míndenük. Az az osztály, amely, 

ben ezek az érvek megfogamzanak, amely családi vagyonok össze, 
olvasztásával akarja lendület  es  vállalkozó kedv helyett pátyolt csente, 
teit kistafírozni, az az élettel szemben menthetetlenül defenzívába szo-
rult s hódításra többé nem lesz képes. Mínden család, csoport, osztály, 
nemzet vagy emelkedik, vagy hanyatlik s az „egyke" tulajdonképp azt 
jelenti, hogy az a csoport, amely egykézésre vetemedett, nem bízik többé 
a saját hódító-lendületében, hanem abortuszokkal iparkodik megszer-
zett kényelmében elsáncolódni, amíg lehet. Hogy a magyarság egészé-
ben visszaszorul-e más nemzetiségekkel szemben, azon vitatkozhatnak a 
statisztikusok, a csű rhető -csavarható számok tudósai, de hogy kisbirto-
kos osztályunk az egykézés felé hajlik s különösen a Dunántúlon ennek 
a paraszttársadalomnak a lendülete az utolsó húsz-harminc évben méga 
leghódítóbb hajlamú községekben, családokban is megtört, azt nekem 
kiterjedt es hajdan nagyszerzö atyafiságom egész terjedelmében s min-
den ágában bizonyítja. Míg a nagybirtok az ország egynegyedrészéröl 
egyre több embert zár ki s a lakosság harmada koldus lesz, a kisvagyo-
nos parasztság védi elért színvonalát s harakirit követ el magán, mint 
osztályon. A telepítésnek nálunk tehát nemcsak az emberi méltóságból 
kikopottakat kell méltóságukba visszahelyezni, hanem a kisbirtokosság 
pusztuló részét is fel kell váltani. Ez a magyarázata, hogy abban a moz-
galomban, melyet Illyés Gyula Pusztulás című  gyászjelentése kavart fel, 
mért kapcsolódott össze az egyke elleni harc a nagybirtokra való telepí-
téssel, annak ellenére, hogy az egyke nem a nagy, hanem épp a kisbirtok 
betegsége s nem annyira az aránytalan birtokelosztás a felel ő s érte, mint 
inkább az egész ország közszelleme. 

Az Illyés-féle telepít ő  mozgalom ma meg alig egyesztendös s ha 
népszerűvé is tette magát a szót, annyira, hogy a kormány e népszerű -
ségnek egy kormánybiztossal adózott, kérdéses, hogy a résen lévő  
nagybirtok s a vele szövetséges er ő k megengedik-e, hogy kibontakoz-
zék. Tételezzük fel, hogy igen. A kisajátításra es telepítésre megvan a 
törvény; a kerítésen kívül álló két es félmillió bedöntötte a kerítést; a 
nagybirtokosok arra ébrednek, hogy föld helyett kötvényeik vannak, 
Megváltja ez a telepítés az országot? Lényegesen jobb helyzetbe kerül 
a föld népe? En  nem hiszem, s akármennyire helyeslem, hogy a moz-
galom a telepítés zászlaja mögött fejl ő dött föl, hibänak tartanám, haa 
telepítést bajaink univerzális gyógyszeréül kiáltanánk ki. Ha a telepítés 

ak 
egy csomó új kisbirtokost csinál, mi ő rzi meg ő ket, hogy egy-két 

ésaiZed múlva oda ne jussanak, ahova az ormánysági kisbirtokosok. 
fia   az „egyke" kórokozói a közhangulatban terjednek, akkor amíg 
;ak telepítés van s új közszellem, a fert ő zést ő k sem kerülhetik el. 

FQldbirtokpolitikusaink a települ ő ket egyke-mentes vidékekr ő l akar- 
ják hozatni, lehető leg sokgyermekes családokat s a föld bírásat is a 
gyermekszaporasághoz kötnék, ami mindaddig lehetséges is, amíg a te-
lepülő k fölösleges gyermekei új es új „gyarmatokra" rajozhatnának Id. 
Mihelyt a kirajzások elöl a föld elfogyott s igen hamar elfogyna, a tele-
pülők nem sokban különböznek a mai kisbirtokosoktól s egy-két nem-
zedék alatt épp úgy rászoknának az egykézésre, mint ahogy azén du-
nántúli atyámfiaira is rászoktak, miután a középnemesi birtokokat fel-
falták s a tanult rokonok közvetítésével a civilizációba belekóstoltak. 

Négymillió hold az ország negyede, s ez a negyed, ha cselédsorban 
is, ma is eltart egymillió embert, s ezt továbbra is el kell valahogy tar-
tania. Az a föld tehát, amely a két es  félmillió gyarmatos el ő tt meg-
nyílik, gyarmatnak elég kicsiny, amíg a gyarmatosítók mezőgazdasági 
tudása a mai színvonalon van. A települ ő knek nemcsak a megszállt 
nagybirtokra kellene tehát kivándorolniok, hanem a min ő ség-föld-
művelésbe is. Az a világrész, amelyet a tizenhatodik század ember-
fölöslege megszállt, Amerika volt; az a világrész, amely a tizenkilen-
cedik század folyamán az emberanyagot megnégyszerezte: a földben 
lappangó kincsek, a vas es szén kontinense, melyet a gép idézett fel; az 
a világrész, amelyet a huszadik századnak a tömegtermelés által utcá-
ra lökött tömegeinek kell felfedezniük, csak a min ő ségtermelés lehet. 
A nagybirtok megszállása nem sokat enyhíthet a mez őgazdasági nyo-
moron, ha a megszállást nem követi a föld „elkertesitése". De hol ta-
nulják meg ezek a mez ő gazdaságon kívül lézeng ő  földmunkások a 
törpe birtokot kihasználó minöségtermelést? S honnan kaphatják 
meg a hitelt, melyet ennek a magyar Kertországnak a megvalósítása 
kíván? Münchausen báró, aki üstökénél fogva emelte ki magát a mo-
csárból, alighanem az els ő  magyar telepít ő  volt. 

Kétségtelen, hogy van egy intézmény, amely a nagy  tömegek gyors 
mezőgazdasági kiképzésére alkalmasnak látszik, s ez a munkahadse-
reg. A kötelező  katonai szolgálat idejét mi nein használjuk ki annyira a 
népnevelésben, mint amennyire lehetne. Pedig parasztrokonaimon 
láttam, hogy a katonaság sokkal hatalmasabb nevel őeszköz lehet, 
mint a népiskola. Kérdés mar  most, hogy rosszabb katonák válná-
nak-e a mi parasztjainkból, ha szolgálati idejüknek csak a felét tölte-
nék el niederekkel es  puskapucolással, s a másik felében infanterisz-
tekbő l kertész, ács es  baromfitenyésztő  katonákká vedlenének át. En 
azt hiszem: nem lennének rosszabb katonák, csak jobb polgárok. 
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A munkahadseregben volna a helye az államsegélyre szorult munk a  nélküliek egy részének es a hivatalok elő tt ácsorgó ifjúságnak is, amely 
ahelyett, hogy az állam megtelt táblájú villamosára furakodna, m ű . 
vettségével ott igyekezne kiválni, ahol szervez ő kre s vezet ő kre igazán 

 szükség van. A munkahadsereg nemcsak iskolája es,  olcsó munkása 
 lehetne a településnek, hanem szű rője is; kiválogatná azokat, akik et  képességük es  jellemük az új föld megszállására kijelöl. Parasztságbó l 

 es értelmiségbő l valóban egy új osztály forrhatna itt ki, „új nemesség« 
mely nevelése es erkölcse révén a szövetkezeti eszmével szemben se m 

 lenne olyan merev, mint a kisbirtokosság, s megteremthetné a magán_ 
tulajdonnak azt az új, függ ő bb alakját, mely a függetlenség es  terv 
elő nyeit egyesíti. Egy ilyen gazdaságilag m űveltebb új osztály s a ma-
gántulajdonnak egész más gazdasági illeszkedése nélkül én a telepítést 
félmunkának tartom, amely ahelyett, hogy a nagy, szükséges nép_ 
vándorlást nyitná meg a tömegtermelésb ő l a minő ségtermelésbe, a 

 termelésbő l kizárt tömegeknek csak egy kis részét mentheti át a kis-
birtokosságba; - a kisbirtokosságba es a kisbirtokosság b ű neibe. 

Természetes, hogy a mez ő gazdaságnak ez az átváltása tömegter-
melésrő l minő ségtermelésre, szántóföldr ő l kertre, ekér ő l kapára nem 
mehetne végbe az igények s ezzel együtt az élet-eszmény átalakulása 
nélkül. Ez az átalakulás ma már folyik is. Ha kiszámítanák, hogy 
egy-egy ember mennyi szántóföldi es  mezei árut, tehát szemester-
ményt es nagy állatot fogyasztott régen s mennyit ma: kiderülne, hogy 
a zöldséges kertek, gyümölcsösök és baromfiak offenzívája korunk-
nak egyik legfontosabb mozgalma. Ízlésünk leg ő sibb megnyilvánulá-
sában: az étvágyban rég kertpárti lett. Ez a kertpártisäg pedig nem 
szeszély es  véletlen, hanem egy, új, m ű vészibb életforma tünete, 
amelynek a tudatossá es uralkodóvá tétele a szellemi élet egész vona-
lán épp olyan alapfeltétele a min ő ségtermelésnek, mint ahogy a min ő -
ségtermelés is okvetlen visszahat ennek az életformának a kialakulá-
sára. Csak azért mondtam ezt el, hogy a telepítésben ne lássunk gaz-
dasági részkérdést, s már ennél az els ő  s legfontosabb antinómiánál 
leszögezzük, hogy a tisztán gazdasági rész-megoldásoknak a sorsa 
csak bukás lehet, a lelkek reformja, az antinómiák igazi megoldására 
termett új magyar típus kialakulása nélkül. 

2. A ZSIDÓSAG ES  KAPITALIZMUS 

A magyar életerő  megroppanásának egyik legsúlyosabb jele, hogy a 
kapitalizmus növekedési korszakával nem tudott vele n ő ni, Széchenyi 
étvágycsináló kezdeményezései után kapitalizmusát albérletbe adta,  

ágy hogy a nagy ipari fejl ő désnek a szervei nem bel ő le nő ttek ki, ha- 
nem belenő ttek; afféle remeterák-virágállat szimbiózisba került egy 
másik néppel, anélkül, hogy remeterák es virágállat élettani egyensú-
lyát biztosítani tudta volna. Szekf ű  Gyula Három nemzedéke az elsők 
közt illesztette bele egy életfontos szervünknek ezt a kölcsönvételét a 
magyarság általános kórképébe. Könyvéb ő l megérthettük, miért nyi-
totta meg a liberális Magyarország, Széchenyi intése ellenére, a fél-
emberi sorsból ideözönlő  zsidó bevándorlók elött határainkat, vesze-
delmesen felhígítva ezzel a régi, hozzánkszokott zsidóságot; megmu-
tatta, hogy a kapitalizmus új hatalmi bástyái közt f ő lerő ső dő tt jöve-
vények mint ébredhettek rá a millenniumi Magyarországban gazda-
sági fölényük után szellemi túlsúlyukra s gyors térhónásuk mire ve-
zetett 1918 éretlen forradalmában. Szekfü könyvére rá lehet talán bi-
zonyítani némi érzelmi elfogultságot; tárgyilagosságát szívesen elen-
gedném egy nyitottabb szívért, amely a másik féllel is vele tud érezni 
mint küzdő vel s élni akaróval - de tárgyi igazságát alig lehet tagadni: a 
zsidóság, egy felületes asszimiláció színe mögö tt, mely gyorsaságán 
kívül akkori hitványságunk miatt sem lehetett más mint felületes, meg-
szállta mindezt, ami egy modern államot modernné tesz, s miután 
munkaadója lett munkásságunknak es  irodalmunknak, forradalmi szer-
vezeteivel elsöpörte mindazt, ami az országban meg ellenállt neki. Ezt 
a példátlanul gyors  es  erös rohamot, mely tizennyolcban egy üj, né-
pünkrő l az addigiaknál is kevesebbet tudó nemességet ültetett ránk, a 
zsidó heccek szónokai titkos szervezetek aknamunkájával, a nemzet 
élete ellen koholt összeesküvésekkel magyarázták - Szel ii kimutatta, 
hogy ennek a rohamnak, amint a „zsidó bün ő k" nagy részének is, a mi 
életképtelenségünk volt az oka. A zsidóságot nagy zsidó-gondolko-
dók hasonlították az asszonyhoz. Ha van kihez alkalmazkodni, kezes 
élettárs, ha a férj pipogya, követel ő zik s lábasokat vagdos, felforgatja 
a házat. Szekfü a mi hazai fölfordulásunk ábrázolásában els ő sorban a 
férj pipogyaságában kereste az okot, s csak azután az asszony hiszté-
riájában. Más hangon lehetne írni errOl a tárgyról, mást, becsületesen, 
alig. 

Sajnos, az a betegség, amelyet ő  1920-ban leírt, azóta csak haladt, 
hatalmasodott s igy természetes, hogy a vele összefügg ő  zsidókérdés is 
egyre súlyosabbá, kezelhetetlenebbé válik, olyan állapotban van, mint 
a hasmetszés után bevarrt rák, amelyhez a sebész nem mert hozzá-
nyúlni; a beteg azt hiszi, hogy megoperálták, de a daganat terjed es 

 napról-napra gyógyíthatatlanabb. A forradalmak után fellépő  anti-
szemitizmus, mint tudjuk, a nagyidai magyarság t űntetése volt. Ahe-
lyett, hogy a zsidókérdést els ő sorban magyarok es magyarok ugyének 
tekintette volna, melyet csak magunkbaszállással lehet megoldani, a 
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életet, irodalmat. Az a hajsza, melyet nemrég Illyés Gyula és én elle-
nem indítottak, megmutatta, hogy milyen türelmetlen tud lenni a fe-
gyelmező  körébe eső kkel szemben. Természetes, hogy vannak puhább  
zsidók, akikb ő l ez a reváns-vágy teljesen hiányzik, vannak lojálisak,  
akik a háború óta maguk er ő ltetik a beolvadást és vannak egész kö-
vetkezetesek is, akik teljesen disszimilálódnak, de a zsidóság leg-
hangosabb részében félreismerhetetlen ez a reváns-vágy, melyet csak a  
zsidóság nemzetközi vereségei tarthatnak pillanatnyilag vissza. Kér-
dés, hogy meddig?  

Mi magyarok jócskán válogathatunk a halálnemekben. Népessé-
günk apad el, szomszédjaink osztanak fel, germán tartománnyá le-
szünk? E sokféle halálnem egyike, hogy magyar_és_zsidó nép rende-
zetlen sz mbiózisa - álmarxista vagy ki tudja még milyen jelszavak iz-
gatására - egészen felbomlik s  a két nép  jóvátehetetlen polgárháború- 

 ban e ül aTá. Amikor, néhány hét erő t égy eldugott folyóiratban  
megjelent életrajz-töredékem ürügyén Hatvany és Ignotus mint „an-
tiszemitát" a magyar Írók sorából törültetni akartak, megdöbbentem.  

Nem a kizárástól féltem, hiszen évekig ki voltam zárva, nem is a zsidó  

bojkottól, hiszen zsidó írótól ritkán, zsidó vállalattól pedig sohasem  

kaptam semmi támogatást, de bántott, hogy épp az én írásom rob-
bantotta ki ezt a kérdést, melyröl, mióta beláttam, hogy  becsületesen  
nem lehet beszélni, egyáltalán nem beszéltem. Ma  mar  nem bánom,  
hogy a meggyült tályog kifakadt; a vita hatásából azt látom, hogy  
mind a két oldalon van egy-egy töredék; amely „tiszta bo rt  akar önteni  
a  pohárura", s ha e kérdés tárgyalásában megtanulunk hívek maradni  
magunkhoz és helyzetünkhöz s ugyanakkor lojálisak lenni a másik fél  
iránt -- az indulatok fegyverszünete után mégiscsak meg lehet kötni a  
lelkek békéjét.  _ 

Zsidóságkapitalizmus, írta Szekf ű  Gyula a_f__e^^'^^e__z__e__t élére. Én (s 
gY Pap Károllyal)  egyetértek Pa Károl al) a zsidókérdés "endezéss 'rdekeben 

ezt a két szót szétválasztanám. Mint szocia ista küz o - a apitalizmus  
ellen; mii tunem-zsidó békét akarok kötni a zsidósággal. A kapitaliz-
mus, mely a föld alvó kincseit aknázta ki a gépek segítségével, hivatása  
javát elvégezte s el őjogai, melyeket fénykora igazolt, megállapodása  
korában az emberiség csapásaivá váltak. A tizenkilencedik század-
ban, mely figyelme javát az ő  teljesitményére fordította, az állam visz-
szavonult, hogy a kapitalizmus ,  szabad mozgását ne aggassa. Ma, 
amikor ez a szabad mozgás milliókat dönt nyomorba, az állam kény-
telen a kapitalizmus önkormányzatát megnyirbálni, fölfüggeszteni.  

Az a hit hogy-a-kapitalizmus isiagára hagyva saját fejlödéstörvényeit  

követve biztosítja leginkább a társadalmak fejlödését, megingott s a  
közjó itt is, ott is szembe kerül a kapitalizmusnak a bizalom korszaká- 
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zsidóság legártatlanabb és legvédtelenebb részére vetette magát, s vé, 
 

rig sértette a polgárok egy csoportját, amely b ű neinek csakhama r a  
réginél is nagyobb mértékben lett hitelez ője. Mit ért e l  az ellenforra•  
dalommal emelkedő  antiszemita hullám? Kiközösítette a szegényeb b  
zsidókat; kinyomta ő ket az államgépezetb ő l, megapasztotta száma,  
kat a szabad értelmi pályákon. Megtörte ezzel a zsidóság hatalmá t?  
Nem. A zsidókapitalizmus egy-kett ő re összeszövetkezett az ellenfo r-  
radalmi rendszerrel, alkalmazkodott az új urak b ű neihez és megerösi,  
tette kiváltságait.  

De ha a nagy kapitalisták olyan jói járnak itt, amilyen jól csak jár• 
 

hattak, nem törte meg az antiszemitizmus a zsidó kispolgárságot
'  ahogy Pap Károly mondta a minapi vitában, a zsidó népet sem. Igaz 

 kivetette újabban szerzett állásaiból s egy-két pályán megszabadította  

a zsidóversenytő l a protekció pulya védenceit, de a kiszorított zsidO.  
sag  sorsa annál szorosabban összen ő tt régi mentsvárával, a kapitaliz.  
mussal s ennek az eresze alatt még mindig jobban állja a válságot, mint 

 

a többi néprétegek. Természetes, hogy a kis zsidó is szenved, küszk ő .  
dik, mint más kisember, de a többi népréteg rohamos letörése mellett  
az 6 szegénysége még éppúgy jólét, mint a tízpercentes fizetésleszáili•  
táson siránkozó állami tisztvisel ő ké. Mit ért hát el az antiszemitizmus?  

Azt, hogy itt él mellettünk egy testünkb ő l kidobott, a megbélyegzés  
iránt különösen érzékeny, sebekkel összefű zött nép, amelynek vi-
szonylagos hatalma folyton nő , s melynek vérmesebb része össze-
szorított foga mögött ott ő rzi reváns-szomját. Ezt a reváns-szomjot,  
ha a magyar antinómiák szemébe akarunk nézni, meg kell értenünk;  
át kell éreznünk. A zsidóság 1919-ig minden vonalon elő renyomult.  
Emberek és népek, akik emelkednek, természetes, hogy emelkedésü-
ket az országra s azontúl az egész világra hasznosnak tartják, hiszen  
természetének a kifejtése minden él ő lény számára misszió, mely hite  
szerint a teremtés céljait szolgálja. A zsidóság, mint er ő s termeszetü s  
így türelmetlen nép, különben sem volt hajlandó az el ő törésére vonat-
kozó aggályokat szämbavenni. Ilyen el ő zmények után az antiszemita  
hullám iszonyú sokk volt a számára; a Theseus által kiirtott vadálla-
tok új felbukkanása, amin csak iszonyodni lehet és semmiesetre sem  

gondolkozni. A zsidóságot gumibotokkal verték el a társadalom bel-  

ső bb köreirő l; s a kirekesztett kritikus néz ője lett annak, amit Szekfű  a  
neobarokk néven írt le. Érzi, mert érezheti fölényét ezzel a társada-
lommal szemben s érzi azon túl is, amennyire érezheti. Csak ki kell  

böjtölnie ő ket, s üt a visszafizetés órája. Nacionalizmus ez, izzó nacio-
nalizmus, kommunista, liberális, humanista jelszavak alatt. A zsidó-
ság engesztelhetetlenebb része ennek a nacionalizmusnak a rohamára  

szervezi az erő t, ennek a rohamnak a szempontjából figyeli a népet,  

584  



halálát. Bányák, gépgyárak, vasgyárak stb. jobb helyen vannak az ál-
lam kezében, mint magánosokéban; a hajamat viszont nem nyíratom 
állami tisztvisel ő vel, s a ruhámat sem szabatom a bürokráciával. Az 
iparmű vészet (vegyük e szót a legtágabb értelemben) mozgatója az 
egyéniség, eleme a szabadság. A mező gazdaság es  kereskedelem el ő bb 
leírt reformja mellett, ez az életmódunkban megindokolt m űvészipar 
újra visszanyerhetné Homeros óta élvezett állandó tekintélyét, a maga 
helyére szorítva a tömegipart, mely egy igazi kultúrában sosem lehet 
több a létminimumok iparánál. Igaz, hogy ennek nagyszer ű , s léte a 
tizenkilencedik század legnagyobb vívmánya. 

Amint látjuk tehát, Pap Károlynak azt a kissé gyermekesen hangzó 
ajánlatát, hogy zsidó es  magyar ne egymással harcoljanak, hanem 
mindenik a maga „tő késével", a magyar nép a földesúrral, a „zsidó 
nép" a nagykapitalistával, én szívvel-lélekkel elfogadom, s ő t mivel 
gyanakszom, hogy a „zsidó nép" harca a kapitalizmus ellen nem lesz 
valami heves  es  ő szinte, még egy-két magyar segélycsapattal is hajlan-
dó vagyok ő t támogatni. A zsidó népnek tulajdonképp igaza van, 
amikor nem követi Pap Károly tanácsát, s nem segít neki a kapitaliz-
mus lerombolásában; legalábbis nem addig, amíg ez a kapita lizmus az 
ő  egyetlen fellegvára. A zsidóság csakis akkor állhat a mi szocializmu-
sunk mellé, ha mi a fellegvár föladása fejében visszaadjuk neki szabad 
mozgását a nemzeti élet minden területén. A zsidósággal kötött „lel-
kek békéjét" én így képzelem el: 1. Mivel mint Szekf ű  is kimutatta, a 
zsidókérdést a galíciai bevándorlás mérgesitette el, határainkat le kell 
zárni a zsidó-bevándorlás el ő tt; ez a zsidók érdeke is, hiszen az újon-
nan jövök újra es újra fölborítanák a békét, melyet velük kötöttünk. 2. 
A zsidóság disszimilálódó részei számára, akiket a szívük a zsidó haza 
felé húz, meg kell könnyíteni a kivándorlást vagy akár idebenn is a 
nemzetiségszerű  elkülönülést, 3. A nacionalista, jeruzsálemi zsidó-
ságtól elváló magyar zsidóság mondjon le a „reváns"-ról, állitsa félre a 
reváns-szomj képvisel ő it, s küzdje ki velünk együtt az új Magyar-
országot. 4. A kapitalizmus megfékezésében mellénk állt zsidóság 
elött meg kell nyitni minden pályát. 5. Közösen vívott harcunkban 
meg kell nyitnunk elő tte a szívünket is. - Pap Károly lehetetlennek 
tartja zsidó egyének „teljes" beolvadását a magyarságba. Én nem va-
gyok ilyen kételkedö. A haj szine  es  a vér ize természetesen nemzedé-
kek múlva is kiüt, de aki ő szinte lojalitással közelit egy másik közösség 
hagyományaihoz s a befogadó szervezet biológiájához illeszkedik, ez-
zel az idegen színnel es  idegen ízzel is gazdagabbá teszi a befogadót. 

Megköthetjük-e a lelkeknek ezt a békéjét a magyar zsidóság nagy 
belső  forradalma nélkül? Bizonyára nem. Magának a zsidóságnak 
kell elszánnia magát, hogy véget vet felemás helyzetének, s minden 
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ban szerzett kiváltságaival. A kapítalizmusnak ez a visszaiktatása az 
állam felügyelete alá persze nem történhetik ugyanazon terv szerint 
különféle országokban. Önkormányzatából több marad meg ott, hol 
a kapitalizmus a nemzet szelleméb ő l bontakozik ki, erényei a népi 
erényekbő l táplálkoztak; kevesebb, ahol a kapitalizmus jövevény, 
melyet csak azért fogadtak be, hogy a világtól el  ne maradjanak. Ang. 
lia es  Oroszország a két szélen, Olaszország, Németország a középen 
elég jól szemléltetik a tételt. Amit a magyar kapitalizmus gyökértelen. 
ségéröl mondtunk, eléggé índokolja, hogy a kapitalizmussal szemben 
a szocia lista álláspont felé hajoljunk. A magyarság legelemibb érdeke, 
hogy kapitalizmusát, mely ma állam az államban, s ő t gyakran állam 
az állam fölött, a közjó elött térdre kényszerítse. 

De a kapitalizmusnak ez a legy ő zése nem történhet nálunk a fa-
lanszterséma szerint. A kapitalizmus különböz ő  zónái különböző  
sorsot érdemelnek. Szekfű  némi gúnnyal „lelkes" embereknek nevezi 
azokat, akík,a bankok nacionalizálását kívánják. Én is ezek közé a lel-
kes emberek közé tartozom. A hitel, melyet Széchenyi els ő  nagy 
könyve fedelére írt, azóta irtózatosan elfajult. A részvénytársasági 
forma kiirtotta bel ő le az alkotó kezdeményezést es  a személyes fele-
lő sségérzetet, az állam irányítóival kötött gyanús szövetsége pedig a 
közjó es  az igazgatói részesedések közt teremtett végzetes kapcsolatot. 
Nem hiszem, hogy a bankok államosítása a kapitalizmus mai állapo-
tában tizedannyi veszélyt jelenthessen, mint az állam bankosítása, 
különösen, ha a hitel nem csak kegy, melyet az állam bizonyos embe-
reknek juttat, hanem jog, amelyet bizonyos embereknek juttatni tar-
tozik. A kereskedelem, melyet a tizennyolcadik század bölcsészei az 
emberi  munka vérkeringéseként magasztaltak, éppúgy, mint a  töke, a 
munka parazitája lett; azonkívül, hogy közvetít ő  áru es  fogyasztója 
közt, második es súlyosabb vámfal termelés es  fogyasztás közt. Ha 
nem is gondolok nacionalizálására, élösköd ő  jellegét magának a fog-
lalkozásnak az érdekében is megszüntetném. A kereskedelemnek há-
rom fajtáját különböztetem meg; ezek közül a külkereskedelem, me-
lyet úgyis államok közti szerz ő dések szabályoznak, állami monopó• 
lium lenne, míg a belföldi kereskedelem a termel ő  szövetkezetek köz-
vetlen árusító szervei  es  a külön művészetet jelent ő  minő ségkereske-
delem közt oszlana meg. Az el ő bbi (például tej, zöldség stb.) a para• 
zita-kereskedelmet iktatná ki, az ,  utóbbi (például könyvkeresked és) a 
kereskedd-szó becsületét állítaná helyre. Az ipar a kapita lizmusnak 
kétségkívül legtiszteletreméltóbb szerve, de a „min ő ség"-elv itt i s ha• 
tárvonalat húz az egyéniséghez kötött, m űvész-iparok es az am igyis 
bürokráciával irányított tömegipar közt. A vasutak  es  a posta példája 
bebizonyította, hogy az államosítás nem okvetlen jelenti az üzemek 
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egyes tagja el ő tt felveti a kérdést: Jeruzsálem vagy /Magyarország aZ 
apák vagy a befogadók? Sajnos, a zsidóság semmit ő l sem fél annyi ra 

 minthogy helyzetébe belenézzen. Sok /erénye van, amely bel ő lünk  
hiányzik, de van egy, amelyet a magyarságtól kellene megtanulni a

, önkritika. A kiválóbb magyar  a nemzeti bű nök feltépésével, ̂ e eZ  
kollektív sebszaggatással kezdi. Hol a magyar zsidó, aki népe b ű nei 
szembe mer szállni, s az idegenekt ő l hangoztatott kifogások egyetlen 
pontját is elfogadná. Allítsuk egymás mellé Adyt es  Ignotust, s látha  
juk a két nép viszonyát — önkritikában. Van-e remény rá, hogy a zsi. 

 

dóságot erre az önkritikára, mely nélkül sosem önthetünk „tiszta bort 
a pohárba", rábírhassuk? Amíg a Szekfü neobarokk-társadalmával 

 áll szemben, semmiesetre. Ez a társadalom, úgy érzi, felmenti ő t az 
 önkritika alól. Más kérdés, hogyha egy igazi magyar megújhodás szó. 

lítja fel: velem vagy ellenem, akkor is elzárkózik-e. A második antinó-
miánál, úgy látom, ugyanaz a helyzet, ami az els ő nél. Kis egyezkedés-
sel nem hidalható át, a magyarság lelki újjászületésével igen. A zsidó-
kérdés megoldható —, nem botokkal vagy „humanista" szembeköt ő s-
divel —, hanem új magyar erkölcsiséggel, mely a zsidóságból, mint ér-
téktisztel ő  népbő l, az első  türelmetlen mozdulat után, hiszem, hogy a 
kiválóság féltékeny versenyét fogja kiváltani.  

3. AZ ELSZAKÍTOTT MAGYARSÁG  

Ha a szegény vitéznek egy nagy úr, mondjuk egy török pasa el-
rabolja a fiát, akkor megpróbál alkudozni vele, váltságdíjat kínál fel  

érte, barátokat iparkodik szerezni az ellenség várában, akik meg-
szöktessék a  fiat  vagy legalább tartsák a lelket benne, esetleg hatalma-
sabb szövetségesek után néz, akik a rablót várából kipörköljék.  
A Trianon utáni magyarság megmutatta, hogy a szegény vitéznek nem  

volt igaza. Ilyenkor az embernek oda kell állnia pörén, egy szál le-
gényként az ellenség várfalai alá, szidni a pogányt, s megfogadni, hogy  

ebestül-lovastul kiírtja, amiért fiát elrabolta. Hogy a pasa annál na-
gyobb gyönyörű séggel gyötri a  fiat?  Hogy bástyái mögött egyszer  
elunhatja a szegény öreg átkozódását s rászalajtja néhány szolgáját?  

A magyar honfibú, az urmánczyzmus, ahogy valaki a minap elnevez-
te, ezzel nem tör ő dött, 6 kifogyhatatlan svádával szidta a pogányt s  

idézte az isteni igazságot.  

A magyarságnak Trianon után nem volt nagyobb feladata, mint-
hogy idegen kézbe került testvéreit, ott, ahol voltak, életben tartsa.  

A határokat szerz ő dések csinálják es  szerző dések mossák el. Az ál-
lamformáknak, nemzetr ő l es  nemzetiségrő l alkotott felfogásoknak  

egvan a divatjuk; amint az utolsó században vesztünkre változtak, 
gv áltozhatnak meg a javunkra is. De hogy egy népcsoport van vagy 

ß
in 

ncs;  meg  tud-e  kapaszkodni földjén es hagyományaiban: az az élet 
alap té nye; a népnek, mely elfogyott, szerz ő dések sem szerezhetnek 
országot  s a népet, melyben b ő  természet terjeszkedik, szerz ő dések 
sem tudhatnak ki az országból. „Halat a Visztula s gyermeket 

A lengyel asszony ad örökké" — Írja Ady, s mint láttuk, Európa t ő r-
venyhozóinak alkalmazkodniuk kellett a lengyel anyákhoz. A „ma-
gyar irredentának" nem lehet más célja, mint hogy egy új európai >óld-
oSztásnál a magyar anyákhoz is alkalmazkodniuk ke lljen. 

Sajnos, a trianoni magyarság ezzel törödött a legkevesebbet.  
A magyar irredenta alig volt más, mint kardcsörtetés kard nélkül.  
Ahelyett, hogy áldozatkészséggel vagy legalább figyelemmel támo-
gattuk volna azokat, akik odaát nehéz körülmények közt állták a ne-
hezebbik magyar sorsot, felel ő tlen szónoklási dühűnkkel állandó 

 ürügyet szolgáltattunk az elszakított magyarság újabb es  újabb meg-
kínzására, amely kés ő , de annál dühösebb nacionalizmusú népek közt  
a gazdasági megnyomorítás legújabb eszközeit próbálhatta ki magán.  

A „neobarokk társadalom" a Trianonnal szemben tanúsitott maga-
tartásában mutatta ki leginkább ürességét. Mindent elmulasztott,  

amivel kisebbségi sorsba szakadt részét támogathatta, s mindent el-
követett, amivel a környez ő  népek magyar-gyúl ő letét állandóan ké-
szenlétben tarthatta. Mint Szekf ű  is megírja, a kisebbségi magyarság  
helyzetét alig ismerjük, még kisebbségi intézetünk sines, amely a ma-
gyarság közel egyharmadának állapotát, sorsát, kultúráját a Csonka-
ország számára számontartsa; a környez ő  országok viszonyainak a  
tanulmányozása pedig már-már hazaárulásnak számít; úgyhogy mig a  

csehek, románok, magyarul tudó embereik révén a gyomrunkba lát-
nak, mi épp oly keveset tudunk államokról, melyekben milliószám él-
nek magyarok, mintha Kongóba telepítették volna ő ket. A felvidéki  
vagy erdélyi magyarság valódi szociális szövetét, az „elszakadt vé-
reink" sztereotípiája helyettesíti, Csehországról, Romániáról, Szer-
biáról való tudásunkat a „kisántánt", ahogy ez a Minotaurus újság-
jainkban megjelenik. Természetes, hogy  igy  aztán a „magyar megvál-
tást" is vagy „a mi nagy barátaink" vagy a „lássák be végre Európa  

urai" bűvigéjével idézzük, nem véve észre, hogy a csoda lehet ő sége  
azoknak a számával fogy, akiknek a javára a csodát Rothermere-nek  

vagy a Gondviselésnek el kellene követnie.  
Természetes, hogy az itteni magyarságnak ez az üressége, mely fize-

tett s egyre teljesebben megunt siratóasszonyokkal és jOsokkaí intézi el  
a határon túl él ő ket, a magyar kisebbségeket is elkedvetleníti. Új ül-
dözések elő érzetével kapják fel a fejüket, ha kirohanunk mellettük s 
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ek 
okos magatartással természetes központjuk, Magyarország körül 

g-  volna ,e birodalom magnépeit. A történtek után 

Szekfű 
 sem tudja másképp elképzelni az integer ,  Magyarországot, 

m int ilyen nemzetiségek fölé emelt birodalomnak; en viszont azt nem  
tudom 
s 	

elképzelni, hogy ez a magyar hegemóniájú Magyarország, ma-  
utt mint egy meg nagyobb birodalmon belül s erkölcsi fölényünk 

eredményeként képző dhessék ki.  
Szekfü, ügy látom, teljesen hitetlen egy ilyen „államszövetség" ter-

VéVel szemben. Akkor is el kell isme rnie, hogy e terv hangoztatása a  
magyarság részér ő l nem lett volna rossz taktikai fogás. A kisebbségi  
magyarok életének, akikb ő l e gondolat hídfő i váltak, értelmet ad, az 

 új környező  nacionalista államok bels ő  ellenzékét mellénk állítja, s  
Európa nem restaurációs követelések, hanem a lelkek békéjét szolgáló  
tervek kapcsán ismeri meg a magyar nevet. Én is ellensége vagyok an-
nak a pacifizmusnak, amely itthon leszereli a lelket, s a béke szép ne-
vével kunyerálgat gúnyos és fegyveres szomszédok ajtajában. De a bi-
rodalmi gondolatot kitű zhette volna egy nemzetiségében megújhodó,  
hivatásában öntudatosodó nép is, s ő t ha meggondoljuk, csak az tűz-
hette volna ki.  

Ma természetesen meglehet ő s reménytelen a helyzet. Kisebbsé-
geinket a határok leválasztották rólunk, a régi Magyarország népeit  
nincs gravitációs góc, amely felénk húzza. Hova vezet ez? Mi lesz eb-
bő l a gyermeteg „neobarokk társadalomból", ha egy nap elengedi a  
nagyhatalmak szoknyáját s rácsap a preventív háború? Tudom, hogy  
külpolitikát egy ország csak egyet csinálhat, s az egyesek nem tehetnek  
mást, alkalmazkodni tartoznak hozzá. De a magyarság európai hiva-
tásának felismerése és hangoztatása nem külpo litika, s én nem tudom  
elképzelni, hogy e hivatás vállalása nélkül, akármilyen kedvez ő  lesz az  
európai csillagállás, a magyarság Európa „rohadt sarkän", indulatok  
örvénylésében megállhasson. A harmadik antinómia is arra figyel-
meztet, amire a másik kett ő : egyezmények, alkuk itt nem segítenek; a  
magyarságnak vagy európai problémák megoldását kell magára ven-
nie — vagy a maga problémáiban is alul marad.  

4. A NEMZEDÉKPROBLLMA  

Az ellenforradalom Szekfü harmadik nemzedékét hozta vissza,  

azokat, akik a háború és forradalmak gödrébe gyanútlan beletáncol-
tak s onnét mint nemzeti keresztény megtértek vagy igazoltak kapasz-
kodtak ki, a tegnapel ő tti részegség restaurálásában látva a tegnapi 

 

verembeesés óvszerét. Ez az államot megszálló harmadik nemzedék 
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úgy állnak napjaikban, mint végleg magukra maradt árvái egy pusz, 
tulo népnek, akiknek a maguk hő siességéb ő l, a maguk környezetéh ez 

 alkalmazkodva kell életüket eltengetni. Mig a németség legtávolabbi  szigetein is ott lobog a közös német tudat, mi ott tartunk, hogy nej  egy magyarság van, hanem négy, mely lassan már egymás udvarára is  
elfelejt áttekinteni. Szekfü panaszkodik a túlnani árulókra, de a na•  
gyobb árulást mí követtük el.  

Pedig ha a magyarsäg 1920-ban elég rugalmas, s a csonkaságá ra  
vonatkozó képzeteit nem Szekfü harmadik nemzedéke alakítja ki  
mely a sajät restaurációja után egy nagy európai restaurációt vart  
frissen kitatarozott Nagy-Magyarországgal, helyzetünk nem lett vol-  
na egészen reménytelen. A Habsburg-monarchiát a nacionalizm us  
végső  következése, a népek önrendelkezésének az elve dobta szét. Mi-  

helyt nemzetiségeinket ez a tizenkilencedik századi elv teljesen hat ai. 
mába kerítette, Magyarország régi alakjában nem maradhatott fenn, 
az engedékenység éppúgy felrobbantotta volna, mint a türelmetlen. 
ség. Csakhogy az önrendelkezés elve, melyr ő l a világtörténelem hosz-
szú és fényes századai semmit sem tudtak, Európának ezen a sarkän, 
életképtelen, törpe nációk közt nem lehet korlátlan és hosszúélet ű  s 
valószínű , hogy a birodalmi elvnek, melyet eddig a Habsburg-ház 
képviselt, valamilyen alakban megint érvényesülnie kell. A függetle-
nül bégető , ide-oda futkosó kis népekben el ő bb-utóbb föltámad az 
akol utáni vágy, mely a nacionalizmusok folytonos életveszedelme 
után megtanítja ő ket a közös kerítés erejÉre. Birodalom és nemzetiség  

nem kibékíthetetlen ellentétek; egyik a másik fölött helyezkedhet el, 
A birodalom gazdasági és külpolitikai egység, a nemzet kulturális és 
belpolitikai. Mint különféle felekezetek egy nemzetben, úgy élhetik ki 
magukat különféle nemzetek egy birodalomban, s mihelyt kés ő  és fe-
lületes nacionalizmusuk habja elforrt, a kis népek zónájában él ő  nem-
zetek hajlandók is lesznek erre az alárendelésre. 

A magyarságnak a trianoni bukás után ebbe a birodalmi gondolat-
ba kapaszkodva kellett volna a környez ő  balkáni nacionalizmusokat 
kiböjtölnie. Ezt a birodalmi koncepciót követelte t ő le Asbóth János 
már ötven esztend ő  elő tt, s ennek a hiányát hányta szemére maga  
Szekfü isra Három nemzedékben. Most ,. hogy az új határok a magyar- 
sag karfát, lábát lezsinegelték s üszkösödésre ítéltek: a határokat  
messze kítoló birodalmi gondolat, mely a bels ő  határokat bizonyos  
fokig meglazította volna, ránk nézve végzetes vérérleszorítást oldott  
volna fel. De az éles nemzeti határok oldódása elporhanyósít otta  vol.  sr 	r 	r► 	 ♦ 	 r jrt is, a  tot,  rut ^ na a környező  tákolt országok bels ő  kohézióját 	horvát  

	

k •' .' 	e eb n a birodalomban '
o  ' i es+  

autonómiák s Erdély külön szán ♦ ebben 	 ^ óban  én^^ 
nyesült volna, úgyhogy a magyarság el ő  kapcsai, a magyar kisebbs&  
590  



592 

olyan alaposan betelepedett minden állásba-stallumba, hogy onnan 
kimozdítani akkor is bajos lett volna, ha az egyre fokozódó helysz ű ke 

 az ifjúság beszivárgását a hatalomba rendkívül meg nem nehezítenó, 
Az öregek elsáncolják és szívósan tartják magukat a terepen, melyet 
étvágyuk megszállt s a kerítés alatt ácsorgó ifjúságból csak a legaláza• 
tosabbakat, leghelyesl ő bb ábrázatúakat veszik be maguk közé. A ha• 
talom falai közt: petyhüdt gerontarchia, a falakon kívül munkátlan 
ifjúság, melynek legjobbjai (tíz évvel vénebben, mint Pet ő fi volt már• 
cius tizenötödikén) arról ábrándozgatnak, hogy is volna jó, ha jó le. 
hetne. Ez a negyedik antinómia. 

Magára hagyva minden történelmi helyzet elromlik. A vállalkozó. 
sok friss vére nélkül a társadalom nem alkalmazkodhat a módosító 
időhöz, a változás erkölcsünkt ő l, figyelmünkt ő l, tudásunktól örök 
hibaigazítást követel s új nemzedékek berobbanása a közéletbe épp 
azért oly fontos, mert ők, akik a hibákat, mint a helyzet nyomását 
érezték, fejl ő désükkel egybees ő  tapasztalatból tudják, merre kell  a hi.  
baigazítast keresniük. A Trianonnal ugyancsak megváltozott Ma. 
gyarországnak ilyen hibaigazítása nem volt; a nemzedék, mely az új 
helyzethez igazíthatta volna, az állami élet számára elveszett; a milliók 
szíve felöl jövő  pulzus-hullám, ,amelyre az ájuló agynak oly nagy 
szüksége lett volna, kiesett. Szekf ű  mirólunk beszél ebben a fejezetben, 
a harmincévesekrő l, akik még csak annyira sem vittük, hogy a „ne-
gyedik nemzedék" névvel becsüljön bennünket meg. Némi keserű  
elégtétellel olvasom, amit rólunk ír; kortársaim egy történetíró szájé• 
bólhallhatják a vádakat, melyeket, amikor csalódásaim fölött kotolva 
én kiáltottam feléjük, a személyes sérelem vádaskodásának min ő si• 
tettek. E nemzedék egyik nagy munkaadója segít itt megbélyegezni ezt 
a hű tlen Ézsau-nemzedéket, mely ha markában tartotta is a diadalt: 
fillérekért kinyitott markából léhán kiengedte. Szekf ű  jellemrajza 
után, most már igazán csak az hiányzik, hogy Babits pirítson rá azok-
ra, akiknek mindig megért egy „kis segélyt" nemzeti küldetésük. 

Pedig, ma is állitom, hogy ez a nemzedék nem volt olyan üres és ha• 
szontalan, mint amilyennek eredményei mutathatják. Ha a közéletben 
nem is érvényesültek, gondolataik, érzéseik nyomása fölhatott a  leg-
nemesebb  helyekre. Ha Szekfű  Gyula függelékét a Három nemzedék• 
hez hasonlítom, éppúgy észreveszem hatását rajta, mintha Babits fía• 
talkori versei után a „Versenyt az esztend ő kkel" nagyobb líráját olva• 
som. Nézzék meg nyolc-tíz fiatal harmincéves els ő  kötetét . különb 
mint az Ady körü liek első  kötetei. Csak a harmadik nem különb s mi• 
lyen lesz a tizedik. Nemcsak a hatalmat szalasztották el, de saját szel-
lemi kincseiket is átengedték a „gerontarchiának", lendületük nem 
tudott helyet szorítani magának s közös követelésük apró egyéni ei' 

kukra foszlott szét. Mivel ,  magyarázható ez  a  letörés? Igaz, hogy a 
kgtöbbúk nem volt elég m űvelt meg az imponáló muveltséguekbol is 
hiányzott valami, ami az igazi m ű veltséghez hozzátartozik. M űveltség 
csalt egy aránylag egyenletesen tartott kulturális thermosztátban fej-
lodhet ki  s a mi koraifjúságunk körül épp ez hiányzott. Egy példátlan 
Szellemi zű rzavarból láboltunk ki, mint a zavar autodidaktái; m ű velt-
ségünk nem a közös, kiegyensú

tizenötödíkén)

ségre hasonlított, ha-
non  egyéni sorsunkra. Emberek t ű ntek itt fel külön szótárral s egymás 
szótára iránt elég nagy tompasággal, úgyhogy még ha ugyanazt 
mondták, akkor sem vették észre, hogy ugyanazt mondják. Ezek a sa-
ját küzdelmüktő l elborult szemek meglehet ő s tétován pillantottak 
egymásra, a közös eszmék szétforgácsolódtak s vele az a szellemi 
fegyver-barátság, amely az egyéni érdekellentétek közt is f űz és össze-
tart. E nélkül a közös feladatra szegzett pillantás nélkül, természetes, 
hogy az erkölcsi próbatételt sem állhatták ki. Tudományban és iroda-
lomban barátságos mosoly fogadta ő ket, éppen csak egy h ű ségbilétát 
kellett aláírniuk. Dolgozhattak, csak a döntő  különbségeket,  a „hiba-
igazítást" kellett elhallgatniuk. Így lettek százpeng ő s díjnokai jóaka-
ratú tanácsnokoknak s ezért vesztek el a közélet számára éppúgy, mint 
azok a díjnokok. Egy-kett ő nek felvitte az Isten a dolgát, de az egész 
társaság elkallódott. 

Mindebben igaza van Szekfünek, beállitása ellen csak egyet vethe-
tek: ez a nemzedék még nem mondta ki az utolsó szót. Legalább tízszer 
lemondtam róla, s egy reménység megint és megint fölvillámlik: ha a 
férgese elhull is, egypáran talán mégis kimondjuk, amit az ország s az 
utánunk jöv ő k várnak tölünk. Épp az utolsó hónapokban kezdek 
bízni (persze annyi jel alapján, amennyi a bizalomra csupán magyar 
írófélének elég), hogy ebb ő l az elparentált nemzedékb ő l mégis csak 
összeverő dik a „nagy hibaigazítás" kicsiny kádere, nehány ember, de 
mégis keret, amelynek létszámát az utánunk jöv ő  ifjúság, a húszévesek 
nemzedéke, kiegészítheti. 

Szekfű  sokat vár ezektöl a húszévesekt ő l; én nem tudom, kiket is-
mer s azokra gondol-e, akikre gondolni kell. Iparkodtam éppúgy hin-
ni bennük, mint ő , s jobban is mint ö, hiszen felment ő imet vártam 
bennük, sajnos, van néhány rossz tapasztalatom. Egy bizonyos: an-
nak a kulturális thermosztátnak a jótékony hatása, mely nélkül 
egyenletes műveltség nincs, meglátszik rajtuk. A Bethlen-féle vi-
szonylagos konszolidáció éveinek a növendékei. Bizonyára vannak 
egészen kiválóak köztük, de a többségük habozik. okosak, műveltek s 
latolgatják, hogy érdemes-e árkon-bokron át becsületesnek lenni. 
Várják a példát, mely ezt bebizonyitja nekik s ezt a példát nekünk kell 
elébük tű znünk. 



               

   

Magyarországon ma sok figyelmes szem olvas es  sok értelmes  
k  ponya gondolkozik. Egy  hiányzik:  a bizalom, hogy a jóügynek es•' 

is vannak. Aki ezt a bizalmatlanságot meg tudja tö rni, az nemcsak0 ei 
ifjúságot lázíthatja fel ostromra, hanem a neobarokk legkény eS4 
pontjain is megtalálhatja szövetségeseit. 

       

      

Sokszor a maga közvetlen érdeke ellenében is. Meggy ő ződésem, 
hogy aki a magyar antinómiák által ránk diktált harcot vállalja es 

 állja, akár vallásosnak mondja magát, akár nem, csak vallásos em-
ber lehet —; az üdvösséget eljátszottnak nem érheti meg ez a harc a 
harc nehézségeit. Akit nem a „köldökzsinór" véd, annak a ráncigá-
ló pillanatok közt nem lesz isteni járszalaga. Az elénk került nehéz-
ségeken, láttuk, toldozgatások sosem segítenek; a helyes megoldás 
elő feltétele: új ízlés, új életideál, magunkbaszállás, a reménytelensé-
get kihívó lélek, belső  forradalom. Ennél az utolsó antinómiánál 
összefoglalásul mondjuk ki, hogy a mozgalom, mely ezekkel az an-
tinómiákkal megbirkózik, akárminek nevezi magát, lényege sze rint 
csak az egész lélekre apelláló, az egész életet alakító vallásos moz-
galom lehet, mely ha magyar nehézségekkel küzd is, egy általános 
megújhodással akarja felülmúlni ő ket, s magyar eredményei elle-
nére is teljes-emberi. 

Kérdés, hogy ez a heveny nehézségek el ő tt felbuzgó vallásosság, 
status nascendi állapotában, veszödhet-e azzal, hogy rég kialakult 
egyházak tanai alá visszalopja magát s ahelyett, hogy saját csodáit 
kergetné es  hirdetné, a betű tő l betű ig menö megfelelésre vigyázzon a 
kereszténység valamelyik régcsinált tételrendszerével. Én azt hiszem, 
hogy az örökölt formának es  az eleven szívnek ez a kínos egyeztetése. 
ha nem is neobarokk, de legalábbis túlságosan barokk magatartás 
volna, melyre azok lennének legkevésbé képesek, akiknek a „köldök-
zsinór" zavartalan vérpótlásra, a betű kkel meg nem fertő zött vallásos 
érzésre minden pillanatukban szükségük van. Ki kell mondanom, 
anélkül hogy élö hitet bántani akarnék, hogy a vallásosságnak leg-
nagyobb es  legszabadabb hevét, — az eleven szentséget — i tt  és ma 
csaknem összeegyeztethetetlennek érzem az egyháziassággal. 

A kereszténység (vagy emlékezzünk még régebbiekre: az európai 
vallás) a századokkal fejt ő dött s a népekkel gazdagodott. Tetszhalálai 
után eleven vallás ma is: az „isteni köldökzsinór", h ő sök es  szentek 
vallása, melyb ő l tételek csapódtak ki, anélkül hogy lángját végképp 
lefoghatták volna; örök religio, mely szívek  es  helyzetek szerint vál-
toztathatja konfesszióját, lévén az el ő bbi maga az örök élmény s az 
utóbbi pedig a szó, amely ezt az élményt állapotunk es  tudományunk 
szerint eldadogja. Az új korban ez a religió nagy utat tett meg az egy-
házakon kívül, nagyobbat talán mint belül rajtuk s ha ma a magyar 
életet anélkül akarja formálni, hogy terhes formák gyámsága alá he-
lyezné, ezt a keletkez ő  kereszténységet merev tételek jogán Id tagad-
hatja ki az örök kereszténységb ő l? 

          

     

5. A FELEKEZETI KÉRDÉS 

    

          

Utoljára hagytam Szekfű  antinómiái közül a felekezeti kérdést 
 melyet ő  a második helyre tett; utoljára, mert nem hiszem, hogy v e; 

szélyeiben az elözőkhöz hasonlítható volna. Igaz, hogy Magyarorszá. 
gon kato likusok  es  protestánsok élnek egymás mellett, hagyon . 
nyunk fonatában vannak katolikus  es  protestáns szálak, amint vidé. 
keink közt is vannak katolikusabbak es  protestánsabbak. Még azt is 
elismerem, hogy az egyik vagy másik féle származás, nevelés azokon is 

 meglátszik, akik mint magam is, egyik egyházhoz sem húznak; de ki 
hiszi el, hogy e mögött az ellentét mögött a hajdani felekezeti harcok 
sötét feszültségű  erő i állnak s a katolikus-protestáns ellentét bomlá-
sunknak nemcsak tünete, hanem oka is lehet. Ha van ma felekezeti 
harc: ez is neobarokk tünet. Az egyházak külsö formalisztikus igé. 
nyeinek a jele s nem az egyházakban folyó vallásos megújhodásnak. 
Igaza van Szekfű  Gyulának, az a katolikus  es  az a protestáns ifjúság, 
mely a vallásban a vallásos élményt s nem a hatalmi érvényesülést ke-
resi, megférhet egymás mellett ebben a hazában. 

Elismerve ezt, talán tovább is állhatnék e mell ő l az inkább kényes 
mint súlyos antinómia mellő l, ha az elő ző kre kínált megoldások rá 
nem kényszerítenének, hogy éppen itt csomózzam össze ő ket, tekintet 
nélkül a „naivitás" bélyegz őjére, mely érzem, úgyis rá-rácsap írásom-
ra. Szekfű  szerint igazán vallásos katolikusok  es  igazán vallásos pr o-
testánsok közt a felekezeti antinómiának enyhülni kell. Ez igaz, de én 
azért mégsem hiszem, hogy azok, akik az elöz ő  négy antinómiát meg 
tudták oldani, a felekezeti kérdésben ezt a katolikus-protestäns fej-fej 
melletti futást választhatnák megoldásul. 

A nagyság legjobb dajkája a vallás. Az embert rángatják a pillana-
tok es  hajtja a küldetés. Vallásosnak lenni: hű nek lenni a természe-
tünkbe irt katego rikus imperatívuszhoz. A vallásos érzés egy lelkün-
kön rajt maradt köldökzsinór, amely magasabb élet vérével táplál, s 
ha a pillanatoknak akarjuk ajándékozni magunkat, ránt, fájdalmat 
okoz. Az embernek van „üdvössége", amelyet eljátszhat vagy meg-
ő rizhet, s ha az üdvösség gazdájának nevet is illik adni, van Istene, 
akiért ebben a világban verekszik  es  helyt áll — egy nagyobb érdekért, 
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Ennyit akartam elmondani Szekfű  antinómiáiról. Volna még több 
is! A bürokrácia, az ipari munkásság kérdése, m ű velő désünknek az a 
hasadása, melyet a Sznobok es  parasztokban írtam le, ugyanebbe a 
sorozatba tartozik. De mért nyújtanám a cikket, mikor csak azt akar-
tam megmutatni, hogy aki itt nem ereje teljes megfeszítésével ugrik, 
annak szökdicsélnie nem érdemes. Van-e „sánsza" ennek az ugrás-
nak? A Debreceni Kátéban, melyet Szekfű  is idéz, megírtam már, 
hogy a valóságszámítás szerint nincs. Reményt itt csak a reményte-
lenségbő l, a szív heroikus sugallatából lehet meríteni. 

Szekfü szembeállitja a kis magyar utat a nagy magyar úttal, egyik a 
fajt-szimatoló ábrándos, elkülönül ő  „turáni" magyarság útja, a másik 
a történelmi magyar nemzeté, amely népek fölött volt egység, elütő  
színekb ő l csokor. Én úgy érzem, van egy még nagyobb magyar út is: az 
európai. Európának ezen a gyanús zugán európai problémává duz-
zasztani a magunkét s szorultságunkból úgy verekedni ki magunkat, 
hogy a kultúrának, melyt ő l idáig csak megoldásokat kaptunk, mi ad-
junk új megoldást. Ezt tartom én a legnagyobb magyar útnak. 

Az örültség képzelgése ez a legnagyobb út? Lehet. De én azoknak a 
kezét keresem, akik hajlamosak erre az „örültségre". 

1934 

A MAGYAR RÁDIÓ FELADATAI* 

1. ELSZAKADT MAGYARSÁG 

Elszakadt magyarságnak nevezzük a magyarságnak a határokon 
túlszorult részét. Jogosan. Az erdélyiekkel, felvidékiekkel, vajdaság-
beliekkel lassan alig lesz összeköttetésünk; újságunkat, folyóiratunkat 
nem engedik be. A különféle sorsokba szakadt magyar elem, mely in-
nen alig kap támogatást, alkalmazkodni kénytelen a feltételekhez, 
melyek közt életéért küzd; ügy hogy vitatkozni lehet, mi következik be 
elébb, a határokkal lezsinegelt tagok elüszkösödése vagy a magyarság 
szétesése négy töredék magyarságra. De nemcsak az idegenben éló 
magyarság szakadt el. A csonkaországi társadalomban is húzódnak 
határok, amelyek egy-egy népréteget külön elszakadt sorsba taszíta-
nak. A magyar földmíves nép összeköttetése a „nemzettel" egész tö-
kéletlen. Falui fölött áthatolhatatlan köd, mely betemeti ő t külön lát-
határtalan sorsába; a körötte él ő  „intelligencián" át csak azúri osztály 
rossz szokásai szivárognak le hozzá; anyagcseréje a t ő bbi népréteggel 
igazán csak „anyag"-csere: búzát csépel cip ő ért, vasutast es csend ő rt 
ad jegyző ért, papért, de az ország életér ő l alig tud valamit es  érdeme-
sen nem is avatkozik bele. Öntudatosabban szakadt el az osztályharc-
ra nevelt ipari munkásság, melyet külön munkásm ű veltsége zár el t ő -
lünk. Elszakadóban a középosztály is, mely valamikor a nemzet he-
lyett gondolkozott. Diplomásaink nagy része éppolyan tömegcikk, 
mint a krajcáros bazári harisnyak ő tő  vagy patentgomb. Diploma 
gyárakban készült s ott marad, ahová az állás felvarrja. Még jó, ha a 
maga szakja érdekli valamicskét; nem olvas, nem tájékozódik; annak, 

* A rádió 1934 nyarán irodalmi tanácsadóul hívott meg. A meghívás vá-
ratlanul ért, de mert felfogásom szerint a gondolat tettre kötelez, s az,.eszmét" 
csak mint születő  életet tudom becsülni, elfogadtam. Két hét szemlél ődés után 
írtam meg ezt a javaslatot, amelyet a társaság vezet ője minden különösebb 
módosítás nélkül tett a magáévá. Az élet rövid s eredményen kívül semmi sem 
fizetheti meg azt az idöt, melyet e javaslat megvalósítására fordítok. Hogy 
megmaradhatok-e azon a helyen, melyre mint az irodalom es  tudomány kép-
viselőjét hívtak meg, munkám eredményétel függ, az pedig az író- es  tudósvi-
lág támogatásától. Javaslatomat azért adom ki, hogy ehhez a támogatáshoz a 
jobbakban kedvet ébresszek. Azt szeretném, ha a sok elszórt rádió-el ő adásból 
egy közös vállalkozás bontakozna ki s a rádió, a legnagyobb magyar folyóirat 
munkatársait az tartaná össze, ami az eredményes folyóiratok munkatársait 
össze szokta tartani: a megosztott feladat. 
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ennyit. Mint a tudós es írófélék egyik fő foglalkoztatója, igényével 
hathat is rájuk. A tudóst rászokatja, hogy az ismeretben a jellem es 

 köztudat alakító erő t becsülje; az írót, hogy közelebb húzódjék népe 
gravitációs központjához. A százezernyi láda felé egy szobából terjed 
a szó s azt a szót egy akarat szervezheti, egy szándék lökheti szét. Ha ez 
a szándék százféle szétszakadtságunkra akar egy nagyobb egységet 
rákényszeríteni: a rádió lehet a legnagyobb összehozó. 

3. NEHÉZSÉGEK 

Sajnos, annak a szándéknak nagyon sok kölönce van. A rádiónak s 
ezt a törvény írja el ő , semlegesnek kell lennie. De lehet-e egy nagy 
szándék semleges? Aki valamit el akar érni, az már fegyve rt  csinált 
abból, amivel el akarja érni. Aki küzd a maga elgondolásáért, magáért 
küzd  s a küzdő  sohasem lehet semleges. Ha a rádió semlegességét egész 
szigorúan vesszük, a semlegességen kasztráltságot kell értenünk. 
A rádió nem korteskedhet pártok mellett, nem lehet tudományos vi-
ták bírája s nem követheti az irodalmi csoportosulásokat villongá-
saikban. Mindez elemi szabály, melyet még a diktátoroknak is meg 
kellene szívlelniök. De ha semlegességen azt értjük, hogy az állásfog-
lalásnak a színétő l is tartózkodnia kell, akkor el ő adásainkból szám-
űztük a problémát, az el ő adók fellépéséb ő l a férfiasságot, a rádió ter-
vébő l a „moral appeal"-t. 

A rádió nagyon különböz ő  mű veltségű  népelemekhez szól; ugyan-
akkor néplap, amikor el ő kelő  revü. A közérthető ség önmagában nem 
nagy követelmény, de közérthet ő ség es magas színvonal együtt igen. 
Minden néposztály értelmi fokához külön zsargon ta rtozik s azon a 
nyelven, mely egyszerre helyettesítheti a különféle tájnyelveket, csak 
kivételes nagy írók tudnak beszélni. Vannak nagyszer ű  érzékű  felnöt-
tek, akik a gyerekkel úgy beszélnek, ahogy egy másik feln ő ttel, s mégis 
elbűvölik, de a dedós nénik általában selypítenek. A rádió vagy a tö-
megeknek érthetetlen, vagy a m ű velteknek selypítés, a kett ő be egy-
szerre, együtt önteni át szándékunkat egyszer-egyszer sikerülhet, el ő -
adások százain át alig. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a társadalom, amelyre hatni aka-
runk, ránk magunkra is visszahat. A rádió űzteti vällalkozás, amely 
hallgatói tetszéséb ő l el. Ha a tetszésb ő l visszatetszés lesz, a vállalkozás 
sínyli meg nevelő  szándékunkat. Nagyon kevés olyan el ő fizetője van a 
rádiónak, aki hiányos képzettségét vagy éppen hiányos erkölcseit 
óhajtja a rádióval kiegészíttetni. A többség szórakozik. A szórako-
zásba bele lehet keverni néhány csöppet nemzetnevelo italunkból, de 
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aki kultúrjavakat kínál neki, a tizenöt százalékos levonást emlegeti, d e 
 puccos asszonyain át ö a Színházi Élettel jellemezhető  kultúra fenn, 

tartója. Elszakadóban az állások kiskapui el ő tt ácsorgó ifjúság is 
mely egészséges népeknél azt nézi, hol feszíthetné neki erejét nemzet 
sorskerekének, nálunk belezsibbadva az érvényesülés reménytelens, 
gébe, fölváltva sportol, táncol es koplal, s kicsiny magán ő rületekbe 

 temetkezik. Noha van néhány nagy tudósunk, tudományunk nem fe, 
lel meg hivatásának. A külföldet másolgatja, a tanszékek anyagfo r, 
galmát bonyolítja s nem alkalmas arra, hogy egy tántorgó közössé g 

 csápja, érzékszerve, tapogató keze legyen a világban. Még íróink közt 
is kevés, aki a nemzeti élet súlypontja irányában helyezkedik el. Az 
egyik rész a külföldi m ű veltség páholyából nézi bajunkat, a másik úg y 

 befúrja a fejét ezekbe a bajokba, hogy csak a farát fordíthatja a csilla. 
goknak. Ennyiféle szakadással szétszakítva, természetes, hogy az 
egész közösség is kiszakadt a világból, ma amikor a kisnépek sorsa 
okos fellépésüktöl függ, ő  a világról alkotott homályos téveszméi közt 
tántorog, s ha fészkel ő dni kezd, hogy szorító helyzetén javítson, fel. 
buzdulásában a maga fejét veri a gerendába. Aki elszakadt magyar-
ságról beszél, jegyezze meg, hogy ma csak elszakadt magyarság van, s 
a magukra maradt nök közt a legmagáramaradottabb: Hungária, 

2. AZ ÖSSZEHOZÓ 

Ha Atlantét, Ariosto b űvészét megkérdezték volna, hogy miféle 
szer, csoda, találmány drótozhatná ezt a cserepeire tört népet még 
egyszer össze, nem találhatott volna ki jobbat annál a dróttalan dró-
tozószernél, amely a rádió. Itt van egy szoba, amelyben kimondanak 
egy szót s itt van a magyar nyelvterületen három-négyszázezer ládács-
ka, amely azt a szót a leveg ő bő l leszű ri, a mindent elnyel ő  távolságtól 
visszakéri. Szó es ládák közt nincs vezeték, amelyet el lehetne vágni, 
még csak finánc sincs, aki a dugárut elkobozza. A szó árad, országok 
es  osztályok megnyílnak el ő tte, s a sokszázezernyi láda fülel  es  el- 
fogad. A rádió az egyetlen er, amely a határok szorítókötése alatt is 
kilökheti a kisebbségek felé a vért; a rádió rátalálhat a ködjébe be-
húzódott falura s elviheti belé, aminek idáig csak a kanális vize szivár-
gott le hozzá: a világot; a rádió kiegészítheti a szakszervezetek egy-
oldalú nevelését; megbökdösheti az állam ölében elszunnyadt közép-
osztályt s foglalkoztathatja, trenírozhatja azt a vállalkozó kedvet, 
amely az ifjúságban él vagy rothad, de sosem hiányzik. A rádió a leg-
nagyobb magyar folyóirat. A Magyar Szemle, Nyugat, Napkelet egy 
évben együttvéve legföllebb 200 ívet ad ki, a rádió egymaga kétszer- 



kérdés, hogy épp a mi társadalmunkban, mely az önmű veléstő l olyan  
állhatatosan iszonyodik, nem vált-e ki idioszinkráziát ez az ital, még  
mielő tt valamit is használ.  

A jó szándéknak es  a nagyszerű  találmánynak egy hasonló erej ű  té,  
nyező  szegül itt ellen: a társadalom, amelyet bírálni akarunk s am ely  
bennünket visszabírál. A háromszázezer láda nem olyan engedelm es 

 mint első  pillanatra látszik. Megvan az ellenállása s alkalomadtán f e.  
dezék is tud lenni, amely mögül a stúdióra visszal ő nek. A jó szándék•  
nak, ha hadjáratába nem akar belebukni, ezzel az ellenállással szám ot  
kell vetnie. Nem gyáván, elkerülve az összeütközésnek meg a lehet ő ,  
ségét is, hanem okosan: megkerülve a biztos ellenkezést. Amint vau,  
nak circulus vitiosusok, vannak jóra vezet ő  circulusok is, amelyeket  
csak meg kell tudni indítani, s a helyzet önmagát j avítj a. En úgy érzem 
hogy a rádió ma, a képtelen nehézségek ellenére is megindíthat egy  
ilyen circulust.  

4. NYELVÁPOLÁS  

A rádióban napi három-négy órán át magyarul beszélnek. Az olló-
ját csattogtató szabó, az aktáját forgató tisztvisel ő , aki amellett szor-
galmas rádióhallgató, a lig hall egész nap annyi beszédet, mint ameny-
nyi a hangszóróból ömlik a fülébe. A rádió ma a magyar szó  leg-
bő vebben buzgó forrása, ezerszer annyian meríthetnek bel ő le, mint  
mondjuk a Nemzeti Színházból, amelyet Széchenyi es  Vörösmarty a  
magyar beszéd kútfejének szántak. A rádió egymaga is ellensúlyoz-
hatja a sajtót, irodalmat. Míg az Akadémia nyelvi döntései összetekert  
bullák maradnak, a rádió nyelvszokást teremthet  es  nyelvszokásokat  
irthat. Nem mindegy tehát, hogy a szó, melyet szétfolyat: kanálislé  
vagy artéziforrás.  

Akik a magyarságért aggódnak, nyelvünk ellenállóerejének a meg-
törését a magyar végelgyengülés tünetének tartják. Idegen szó, idegen  
szokás azért hatolhat belé olyan könnyen, mert szó es szokásteremt ő  
géniusza hanyatlóban. Ha egy er ő szakolt nyelvtisztogatás ki is irtaná  
belő le az idegenségeket, szólamképz ő  ereje, mely századokon át találó  
kifejezéseket hajtott, nem hajt többé, a szavak lombkoronája alatt  
elapadt a nedv, a magyar nyelv fonnyadóban. Ha a rádió semmi mást  
sem tesz, minthogy ezt a nedvkeringést megélénkíti, nyelvünk tiszta-
ságára vigyáz, a nyelv szólamteremt ő  leleményét serkentgeti, már  
többet tett, mint amit bármely kulturális intézményünk a magyarsá-
gért tehet: visszahódította a magyar nyelvet a magyarságnak, a ma-
gyarságot a magyar nyelvnek.  

600  

r 	rr 	̂ 
	író 	r 	r n 	r. 	r 

A rádió nem el ő adóterem, ahol az Iró kihúzza zsebéb ő l a kéziratát s a  

Maga felelő sségére felolvassa. A rádióban felolvasott szövegért a rádió  
s hogy felelhessen, el ő bb sokféle szempontból kell cenzúráznia.  

v  f eieszeze  n1P ontok közt legyen az els ő  a nyelvtisztaságé. A rádió nemrég al- 
kalmazótt egy olyan szövegolvasót, aki a helyes magyarság régi harco-
sa. Legyen 6 a felel ő s a rádió magyarságáért. Mi nem szégyellhetjük a 
lciígazztast, hiszen tudjuk, hogy ma a legjobb Irek is ura tanulják nyel-
jjket s nem egy kiváló Irot  ismerek, akit a kritika, hogy nem tud ma-
gyarul, elő ször megdöbbentett, aztán gondolkodóba ejtett s ma a tísz-
anbeszélő k felekezetének harcosa. Helyes, ha id ő nként, mint az szokás  

is,  külön elő adások figyelmeztetik a hallgatóságot a felt ű nő bb nyelv-
botlásokra s beszéd-léhaságokra. De ezeket az el ő adásokat minél mu-
latságosabbá kell tennünk. A rádió újságja nyisson teret nyelvi kérdé-
seknek. Kiigazított írók, ha úgy érzik, hogy lehet, védjék meg o tt  a sző -
vegiiket, a hallgatók írjanak be oda, ha nyelvhibán érték valamelyik  
felolvasót. Akár a sajtóból, könyvirodalomból is közölhetnek csoda-
bogarakat: így széles körben lesz éber a nyelvi érdekl ő dés s az el őadó  
már a változatos vitaanyagból állithatja ő ssze az elő adását.  

Bevallom, hogy én ennél a purista nyesegetésnél többre becsülöm a  

példát. A hiba megbocsátható, ha gazdagságba elegyedik, míg a nyelvi  

szegénység a hibátlanságtól csak kirívóbb. Az el ő adók közt meg kell  
becsülni azokat, akik változatosan es  leleményesen beszélnek magya-
rul. Nyelvfrissítésre felhasználható a régi magyar nyelv és a népnyelv is.  

Régiség es  nép nálunk, sajnos, furcsaságot jelent. Az avult es  népi for-
dulatokat még íróink is élcként tálalják; én legalább tanüja voltam  

már, amikor kiváló magyar író tájnyelven beszél ő  höseit a tiszta pa-
raszt közönség beszédjükért megkacagta. Ha régi nyelvemlékeket újí-
tunk fel vagy a népet beszéltetjük, ne a furcsaságot hangsúlyozzuk, ha-
nem a gazdagságot. Aki régi magyar memoár idézetekb ő l, a Keményé-
bő l vagy Aporéból fű zi össze ismertetését, vagy régi magyar színdara-
bok, a Debreceni Disputa, Balassa Menyhárt árultatásának az át-
dolgozására vállalkozik, inkább tompítsa el  a tréfának ható nyelvfor-
dulatokat, hozza közelebb hozzánk azt a nyelvet, hogy a kissé elszür-
kült foglalatból jobban kiragyogjanak ő rő k gyöngyei. Ugyanígy a táj-
nyelv. Ha népmesét olvastatunk fel gyermekeknek, s ezt gyakran meg-
tehetjük, a tájnyelv fordulatait úgy fogadtassuk el velük, hogy ne érez-
zék szokatlanságát. Helyes volna nyelvészekt ő l megkérdezni, hol a leg-
épebb a magyar hangsúlyozás, s id ő nként onnan közvetíteni m űkedve`  
ló játékokat, vers- es  mesemondást, a terjed ő  éneklő  hangsúlyozásra el-
lenszerül. F ű szertelen nyelvünkbe itt a mikrofon el ő tt kell beledobni a  
fű szert; a szép beszéd fényű zésére, mely a naiv kultüra jele, semmi sem  
biztathat ügy, mint a magát kivántatö, ízes, illatos él ő  beszéd.  
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6. NEMZETI ÖNISMERET 

5. HAGYOMÄNY ÉS ÖNTUDAT 

A népek emlékezete a hagyomány. A hagyomány: egy nemzet vála. 
sza életkörülményeire, a nemzet igazi személyisége, mellyel az id ő ben 

 önmagához es  feladataihoz h ű  maradhat. Ha a rádió a széttört rna, 

gyarság közös tudatát akarja helyreállitani, a közös hagyományt k eli 
 eszméletébe hoznia. Nem könnyű  feladat. Történelmünkr ő l a leg. 

műveletlenebb is hallott egyet-mást, a m ű veltebbel az irodalomtörté_ 
netet is megrágatták, megunatták. A rádió inkább egészen hallgasso n 

 minthogy sablonos történelmi emlékezések darálómalmát indítsa 
meg. Aki mültunkról beszél, abban éljen a múlt, a forma pedig, 
amelyben beszél, olyan legyen, hogy tovább adhassa ezt az életet, 

A magyar hagyomány föere: a magyar líra. Ez a nép, mely politi. 
zált, anélkül hogy politikáját maga csinálhatta volna s egyetemeket 
épített, anélkül hogy a tudományban a maga hajlamait merte volna 
követni, a lirában nagy, eredeti es otthonos. Nagy költ ő ink kultusza 
olyan legyen a rádió mű sorában, mint a görög drámában Bacchusé, 
kinek oltárát a darab közepén külön kis istentiszteleti szertartással 
zárta körül a kar. Mi legyen nálunk ez a szertartás? A tanulmányban 
elvész a vers, a szavalatban, mely többnyire modoros es  hamis, elvész, 
ami a verset hagyománnyá teszi. De van egy harmadik, meghittebb 
szertartás-forma. Kérjük meg legkiválóbb íróinkat, hogy olvassanak 
fel a rádióban „kedves költ őjük" verseib ő l s magyarázzák meg, melyik 
verset miért szeretik. A tanulmány itt csak aláfestése lenne a szöveg-
nek s a meleg, személyes viszony a költ ő  új oldalát mutatná be, szo-
katlanabb es  el  nem koptatott verseit hozná fel. Az irodalomtörténeti 
séma mögül egy eleven ember lépne el ő , aki egy másik ma küzdö es 
nem méltatlan utódnak ad rímes interjút. 

Hagyományunk másik fontossága: a magyar gondolkozás. Nagy 
magyar gondolkozóknak én azokat tartom, akik a körülöttük lév ő  
helyzet természetét felismerték, fogyatkozásai ellen értelmükkel 
küzdtek s a magyarság elé hivatását megfejt ő  eszméket tű ztek ki. Zrí-
nyi, Vajda  es  Ady éppúgy „gondolkozók", mint Széchenyi, Eötvös, 
Kemény. Ezeknek a magyar gondolkozóknak az „alap-problémáját" 
úgy mutatni be, hogy tanulmányunkból a szorongó szellem  es  a szo-
rongató helyzet szikrája csapjon ki: íróhoz méltó feladat. Egy rádió-
felolvasás félóra; terjedelme körülbelül hat folyóirat oldal. A helyzet s 
a helyzet ellen támadó gondolat, az eszme születésének es  bukdácso-
lásának éreztetésére ennyi elég. S nyolc-tíz el ő adás, meg ha találomra 
kerülnek is egymás után, már képet adhat arról a fuldokló, sötét sta-
fétáról, mely a magyar sors ellenséges elemében adja tovább a külde-
tésünket jelent ő  eszmét. 

A jelen felé közeled ő  hagyomány bírájává lesz a jelennek; számon- 

kéri tő le  kitű zött célját, elért magasait. Rá kell szoktatnunk a kő ző n- 
et' hogy amikor a hagyomány bírálni s a bírálaton át serkenteni 

ségndi a jelent, ő  a hagyomány pártján álljon. Szekfű  Gyula Három 
nen1Zedék-eben Széchenyi mint bíró halad át az utána k ővetkező  ha- 
rom  nemzedék mű vén, s a maga eszmeivel figyelmeztet az eszmék si- 
lnysugara, nagyságával a kicsiségre. En nem mondom, hogy jele-
nunket ügy mérjük Széchenyihez, vagy akárki máshoz, mint merev 
eszmei  méterrüdhoz, amely minden más eszme mértéke, de igenis mu-
tassuk meg adósságainkat a kitű zött célokkal szemben, leplezzük le a 
nagy nevekkel ű zött visszaélést, vallassuk ki ő ket, mit szólnának mai 
problémáinkhoz. Nem riadnék vissza még az ilyen játékos címektöl 
sem, mint „Széchenyi utónaplója az 1934-es Magyarországon", "A 
magyar sajtó hetven év el ő tt  es  most", „Vörösmarty színházi bírálatai 
a mai színjátszásról", „Mit vártak apáink a kapitalizmustól s mi kö-
vetkezett be valóban". 

Kétségtelen, hogy akik ma Magyarországon él űnk, hanyatló viszo-
nyok közt élünk, s ilyen helyen mindig jogos a jelent a múlttal szégye-
níteni meg. Az önkritika az öntudat legmagasabb formája, s ha a rádió 
nem is bírálhatja a politikát es  az államhatalmat, bírálhatja a társa-
dalmat s a közszellemet tükröz ő  szokásokat. A mikrofon egyszer-
kétszer egy hónapban szószék is lehet, s laikusok végezhetik róla azt az 
országos fejmosást, melynek a régi erdélyi prédikátorok idejében a fe-
jedelmek is alávetették magukat. A vasárnapi rádió krónika k ű lő nő -
sen alkalmas ilyen „laikus prédikációk" beiktatására. 

A rádiónak rendkívül sok alkalma van, hogy a hagyomány által 
ébrentartott magyar öntudatra, mint csontvázra, a nemzeti önismere-
tet rakja fel húsul. A rádióban elhangzó el ő adások nagy része a ma-
gyarság múltjára, földjére, életkörülményeire vonatkozik. A rádió-
tervnek ezeket az el ő adásokat úgy kell megvalósítania es  csoportosí-
tania, hogy ez az önismeret ne forgácsolódjék szét néhány gazdátlan 
ismeret-töredékben, hanem hajlamokat ébresszen es  foglalkoztasson s 
önmagunk megismerését szenvedéllyé tegye. Különösen fontos ez 
Magyarországon, ahol a m űveltség ott kezd ő dik, ahol az embe reknek 
már „derogál" magyar múlttal tör ő dni, vagy Magyarországon utaz-
gatni. A tudatlanság es a külföld felé rohanó sznobizmus közt igen vé-
kony rétegben el itt az ország viszonyai iránt komoly érdekl ődés; a rá-
diónak ezt a réteget kell kiszélesítenie. 



*._ 

Történelmi önismereten én nem az iskolában tanított történelem, 
tudást értem. A nemzeti életnek a geológiáját kell ismernünk, az egy, 
más alá rétegzett magyar világokat, amelyek közül az alsó betemetett 
is tartja a fölső , szemünk elő tt levő t. Egy-egy történeti korral annál 
többet kell foglalkoznunk, minél hatalmasabban vett részt a inai 
„földtani helyzet" kialakításában. Népünk ő störténete s az áilamala, 
kulás kora kétségkívül megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, de a  
magyar életnek mégis az újkori három rétege az, amelyre a rádiónak 
minduntalan emlékeztetnie kell. Az els ő  ezek közül a Régi-Magyar. 
ország, a tizenhatodik-tizenhetedík század, a magyar vitalitás kora, 
melybe Kemény es Móricz szálltak le, népünk alaptermészetét keres.  
ve. Ezt a fekete magyar világot a tizennyolcadik század fordulóján elég 
éles csík választja el a középs ő  magyar világtól. Ez a középs ő  magyar 
világ negyvennyolcig tart, ez a mi reformkorunk, az elvérzett magyar• 
ság hosszú lábadozása, a betegség után a növekedési, virágzási kor, 
A harmadik kor: a negyvennyolcas nemzedék kihalása után beálló 
hanyatlás, mely a kapitalizmus kápráztató díszletei alatt nem veszi 
észre az erkölcsi energiák apadását s azt a viszonylagos szélcsendet, 
amelyet az Osztrák—Magyar Monarchia biztosított neki, heverésre, 
eszem-iszomra használta fel. Ez a kor maradt itt  es  restaurálódott a 
háború s forradalmak után, s ez nem hágy ma más választást, mint el• 
süllyedni a népek temetőjében, vagy egy új reformmozgalommal gá-
zolní ki bel ő le. A rádió adhat s jó is, ha részletképeket ad, de ne adjon 
részletérzéseket. Ha Bethlen Miklósról beszél az el ő adó, a magyarjel. 
leg egyik kimeríthetetlen forrását szerettesse meg; ha Dayka Gábor 
kora haláláról ír, azt a javító, csinosító szándékot sirattassa meg, mely 
az utolsó száz év magyar történetének büszkesége; Vajdáról, Adyról 
úgy beszéljen, hogy fuldoklásukban a kor szorongató, szennyes hul• 
lámaira emlékezzünk. A magyar természetnek volt egy fénykora, 
melybe ma is gyönyörű ség visszanézni; a magyar reform-akarat a 
semmib ő l emelte ki egyszer már magát, s meg ma is kiemelheti; a ma• 
gyar lomhaság, a jólétébe süppedö közöny eljátszotta a reform-kor 
minden vívmányát, ez sodor ma is a nemzethalál rémképe elé. Ha a 
változatos történeti anyag ezt a három nagy tapasztalatot a köztudat• 
ba bele tudja égetni, a részképek már nem eshetnek szét, összetartja 
őket az índulat. Természetesen, nagy hiba volna, ha ezek a történelmi 
előadások nem fednék el színeikkel a pedagógiai szándékot. Azt hi• 
szem, a történelmi miniatű r az az alak, melyben orvosságunk a leg• 
kellemesebben vehető  be. Képeket adjunk, mint Takács Sánd or  szak' 
ta; ilyen tanulmánycímek alatt: mint Szenczi Molnár Albert hazajön, 
Csokonai es  a botanika Egy év Széchenyi naplójából, Kaz1nCzy  pos•  

tAja: gyönyörü magyar képeskönyvet lehet összeállitani, amely nevel, 
pedig csak nézni kell. 

A tájismeret jó mértéke, hogy egy nép mennyire érdemli meg a föl-
det, amelyen él :  A magyarság, úgy látszik, nem nagyon. Eppen csak 
rakta el, de különösen a műveltje nem melegedett össze vele;  a föld 
megcsinálta tájait, a földmivelo odaidomult hozzá,  de a tájhazák kő -
zepén nem gyúlt ki az a helyi öntudat, amely az osztrák Gaukból kü-
lön kis kulturális sejteket csínál, vagy ha kigyúlt, csak legújabban. 
A magyarság megszállta a Duna-medencét egész a gyepükig, de ha 
meg akarja tartani, újra meg kell szállnia, szállásonként, vidékenként: 
ez a célja a tudományos tájkutatásnak, s méginkább a laikus tájisme-
retnek. A rádió nem untathatja hallgatóit tudományos tájleírásokkal, 
de igenis, kifejlesztheti a tájkutatás szenvedélyét. Ízelít őű l a legszebb-
nek azt tartanám, ha a vidékr ő l elszakadt magyar írók fedeznék fel 
nekünk egymás után szülő földjüket, vagy életük egy-egy hosszabb ál-
lomását: Móricz Debrecent, Babits Pécset, Illyés a Mez ő földet, Ta-
mási Udvarszéket, Márai Kassát, hadd találják meg az idáig csak 
földrajzkönyvben él ő  tájak életrehívó íróikat; földrajzi névb ő l, egy 
egyéniségen átsz ű rve váljanak maguk is egyéniséggé, hogy amikor 
reájuk gondolunk, kép s ne bet ű  jelenjék meg elő ttiink, Ezek az elő -
adások esetleg filléres vonatok indulását el ő zhetnék meg, esetleg ott 
hangozhatnának el a táj központjában, melynek az elszakadt író maga 
ajándékozza vissza emlékeit. Arra kell törekednünk, hogy a tájak ma-
guk is gondolkozóba essenek maguk felöl, s ha a rádió rájuk irányítja a 
figyelmet, ez könnyen megtörténhetik. Tapasztalatból tudom, hogy 
ma a legeldugottabb faluban is él egy-két olvasgató, gondolkozó fia-
talember. Buzdítsuk ezeket, esetleg pályázattal is, környezetük fel-
kutatására. Tegyük divattá megint az írói útirajzokat. A legfiatalab-
bak közt a csatangolás, úgy látom, szenvedély s tapasztalatból tudom, 
hogy a mai vonaton, autón rohanó tekintet számára mi mindent tár-
hat fel száz-százhúsz kilométeres gyalogút egy félrees ő  tájon. Az úti-
rajzot régen is azért kedvelték az emberek, me rt  ebben a formában 
különösebb tudományos felel ő sség nélkül elevenen lehetett hozzá-
szólni a legkülönfélébb kérdéshez. A rádióban sok külföldi útirajz 
közt magyart még alig olvastak fel. Pedig ez lehetne a leglebilinese-
lő bb, szinte filmszer ű  mű fajunk, melyben a tömegsors képétő l a flóra 
jellegéig s á néprajzi gy űjtésig minden elfér. Egy diák-pályázat jó al-
kalom lenne, hogy ezt a nézel ő dő -vándorló hajlamot  mar  a gyermek-
kortól serkentgessük, s a legjobb dolgozatot a közönség bizonyára 
szeretettel hallgatná végig a rádióbál is. 

Itt kell még megemlitenen1, hogy en Budapestet is tájnak tekintem, 
akár a Hanságot vagy az Ormányságot s néprajzát, nyelvi tunemé- 
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nyeit, szociológiáját sok tekintetben érdekesebbnek, mint azokét  
A tájkutatás tehát nem valami város- vagy fovarosellenes törek vés  Söt bizonyos, hogy aki a fő várossal, mint tájjal foglalkozik, kihám oz, 
za belő le azt a nyolc-tíz kisvárost, amely belésüllyedt, felkutatja  el • takartabb népelemeit, sokkal több szeretetre valót talál benne, mi nt  amíg a körutak es a körúti lapok alapján ítélt az egészr ő l.  

A gazdasági kérdések iránti érdekl ő dést nem a rádiónak kell fel, 
ébresztenie, felébresztette azt a gazdasági válság. Amióta a világ há z, 
tartása megzavarodott, mindenki töri a fejét, hogy szedné ő  rendbe , ha  
rábíznák. Az alkalmi közgazdászok éppúgy elszaporodtak, mint a  
háború alatt a kávéházi stratégák. A rádió ennek a közgazdasági di,  
lettantizmusnak akkor ás megfelel ő  medret, ha megváltó tervek he.  
Iyett, melyek egyike vagy másika mellett ő  úgy sem foglalhat állást, a  
valódi magyar viszonyokat ismerteti meg hallgatóival. Mig a törté.  
nelmi es  földrajzi ismertetéseknél egy kis kép is nagy tájakat tár föl; a 

 közgazdasági értekezéseknek nagy területet átpillantó repülő felvéte• 
leknek kell lenniök, melyek a gazdasági összefüggéseket mutatják be,  
Közönségünk azt sem tudja, hogy aránylik a mez ő gazdaság az ipar•  
hoz, a termel ő  réteg a hivatalnokihoz. Mi terem Magyarországon, mit  
vesz át tő lünk más ország; mit fogyasztunk el itt benn; miben szoru•  
lunk rá a külföldre; milyen országokból kaptuk azt eddig; milyen ipar•  
ágakból toborzódnak az ipari munkanélküliek, milyen arányú a föld•  
munkások munkanélkülisége; hogy élnek az egyes néposztályok stb,  

A rádió játékos címek alatt nyújthatná közönségünknek ezeket a  
gazdasági repül ő felvételeket. Néhány szám a statisztikai évkönyvb ő l 
áttekintést adhatna az egész ország háztartásáról. Hova fut szét egy 

 tisztviselő  jövedelme címen megmutathatná a tömegipar, minő ség-
ipar, kereskedelem, állam, kultúrintézmények részesedését az átlag•  
fogyasztó kiadásaiban. Eke  es  kapa versenye című  értekezés a kert•  
gazdálkodás el ő retörésér ő l számolhatna be. A munkanélküliek tár•  
sadalma a termelésb ő l es  hivatalból kivettek foglalkozás szerinti meg•  
oszlását mutatná be. Egy kisbirtokos kiadás-bevétel könyve a pa• 

 rasztság mai küzdelmeit, Mibő l épültek a Pest környéki nyaralótele• 
pek: a kispolgári takarékosság munkáját. Százával tódulnak az ember  
elé ezek a címek s az el ő re elkészített tervnek kellene gondoskodnia, 
hogy a gazdasági életr ő l alkotott látomást az egyes dolgozatok szét ne 

 szaggassák. Reform-javaslatokkal a rádió nem állhat elő , de besző • 
molhat külföldi kísérletek céljáról, eredményér ő l. A német Innere  
Kolonisation ürügyén foglalkozhatna a telepítéssel, Amerika alkal•  
mat ad, hogy Roosevelt bank-reformjait ismertessük, Bulgária, hogya  
munkahadsereget. A rádió nem ítélhet, de mindent közölhet, amit  

tu  
ía kell annak, aki ítélni akar, s így ha reformokra nem is izgat, ne- 

o^nunkájával elő készítheti a reformokat. 
veHa megfigyeljük, mit tud a magyar nagyközönség a népr ő l, az'tonik  
ki,  hogy a népismeretbő l egész rossz tanárai voltak. A népéletnek a  
külső ségein vesztjük rajta a szemünket, a sz ű rtő l nem látjuk az em-
bert. Hibás ebben az irodalom is, mely a parasztban eddig els ő sorban  
a  figurai, a parasztéletben az anekdotát kereste, es hibás az a felületes  
néprajzi népszerű sítés, amelynek a nép varrottast, palotást, le gjobb  
esetben  népdalt jelent. Miben különbözik a népélet a mienkt ő l? Ab-
ban, hogy a kicsiny állandó közösségekben, melyeket egyéni törtetés  
és társadalmi mozgolódás nem kavarhatnak fel, minden élet bele  
kénytelen ülepedni a dolgok természetéb ő l következő  rendbe; a nép-
életet erő s konvenciók kötik; szigorúbb a szokásjoga; a kézfogásnak  
éppúgy megvan a mozdulata, mint a szégyenkezésnek. A parasztélet  
alaptüneménye: a szigorú etikett. Ez az etikett érvényesül minden  
életnyilvánulásban, népdalban, iparm ű vészetben, felköszöntökben,  
viseletben. Akármilyen új helyzet elé kerül, ha szerelmes lesz, ha há-
borúba viszik: állandó recepteket húz el ő  a nép s ezek szerint örül,  
szenved, lelkesedik. Ha a kultúra egy közösségben kialakult erkölcsi,  
művészi szokásjog, a népkultúra rendkivüi tömör, merev es bonyolult  
kultúra, mely szerkezetében viszonyaink százados nyomását örzi. Bi-
zonyos, hogy ez a kultúra ma a legtöbb helyt bomlóban, pusztulóban  
van, feloldja a falukat körülfolyó város. Ezen sokan siránkoznak, saj-
nálják a népviselet es  népdal tű nését, nosztalgikusan néznek a régi, tá-
volodó falu után. Mások a pusztuló falu pártjára állnak s az ő  nevében  
indítanak hadjáratot a b ű nös város e llen. Mind a két állásfoglalás ro-
mantikus. A népkultúrát nem lehet befő ttes üvegben szalicil alatt el-
tenni, s még kevésbé a város ellen felvonultatni. De a népkultúra, mint  
erös, szokásjog-teremt ő  erő , igenis megtermékenyitheti a kapitaliz-
mus laza világából kilábaló m ű velteket. Ha nem is  vesszük  át recept-
jeit, átvehetjük a nagy receptek tiszteletét; ha nem is vesszük át a sz ű rt  
es  a varrottast, felismerhetjük ebben a népm űvészetben a mi sorsunk  
es  a mi fajtánk kölcsönhatását. Furcsa körmozgása ez a kulturális 
erő knek; amikorra városi életünk felbontja a falu közösségét, a m ű -
velt nép akkor veszi vissza, a maga gazdagodására, a népkultúra t űnő  
kincseit. Az utolsó pillanatban! 

A rádiónak nagy feladata, hogy ezt a felületes, a népre sokszor sér-
tö, mondjuk ki, állatvásári érdekl ő dést, amellyel a sok „paraszt-
szakért ő " beszél a parasztságról, ne t ű rje meg a rádió mű sorában.  
Néprajzi ismertetései ne a csodabogarakat gy űjtsék, hanem a népélet  
szellemét kutassák. Mutassuk meg, hogy alakították át a nagy pisi re-
ceptek a beléjük süllyedt idegen elemeket, hogy lett népviselet a főű ri 

607  
606  



barokk öltözetb ő l, vagy magyar népdal az arisztokrata költ ő  verséb61 
Zenében, költészetben hasonlítsa össze a lánykérés, szerelem, siratá s 
különféle magyar receptjeit s a magyar receptet a környez ő  népekével , 
Nézzük meg, hogy tudta felhasználni népi kincseket a m ű költészet és 
a mű zene. Népszerű sítsük ezt a mű velt népiességet, egyengessük útját 
a régi szokásaiból kivetk ő ző  nép felé. Egész bizonyos, hogy a népit, 
túrát, mely úgyis pusztul, nem lehet nyers állapotában az egész or-
szágra rákényszeríteni, de az is bizonyos, hogy a m ű veltség irányítói 
költök, muzsikusok, moralisták, hajlandók ma a népt ő l tanulni, ha 
mást nem, hát tömörebb, kötöttebb életet, s kár lenne, ha az a közös  
új kultúra, mely ma minden néposztály számára készül, nem mentene 
meg valamit a népkultúra természetéb ő l. A rádiónak, mint a nép, 
kultúra egyik nagy elmosójának, itt nemcsak kötelessége van, hanem 
felelő sség is terheli. 

7. TÁJÉKOZŐ DÁS 

_ 

Népünk a népek társaságában él s ahogy az egyének viselkedése is 
lehet társaságbeli vagy emberkerül ő , a népek is vagy tudják, hogy kell 
viselkedni vagy nem. Nagy nemzetek megengedhetik, kivételes körül-
mények közt, hogy különcök legyenek, a kis népek sorsa, mint a kis- 
embereké, társaságbeli szereplésükt ő l függ. Nem igaz az, hogy van az 
ország, amelyet kerítés vesz körül, es  van a külügyminisztérium, amely 
a kerítésen tüllal érintkezik. Az egész népbe kell külügyi érzéket ne-
velni, a diplomácia csak ott lehet sikeres, ahol az egész nép társasérzé-
ke segíti. A helyes viselkedés feltétele a tájékozottság. Aki a grófokat 
csak az Arisztid-víccekb ő l, a parasztot Göre Gábor történetéb ő l is-
meri, azt a főúri társaságban éppolyan tökfilkónak fogják tartani, 
mint egy falusi János-estén. Mi magyarok, azt hiszem, épp azért va-
gyunk a népek társaságában meglehet ő s esetlenek, mert ilyen Arisz-
tid- es  Göre-figurákon át nézünk a világba. A német, a francia, az 
olasz, a cseh: még a műveltebb magyarban is olyan képzetet kelt, 
amely inkább karikatúrája a valóságnak, mint képe. Félreismerjük a 
néptársaság er őviszonyait, hencegünk vagy túlságosan megalázko-
dunk s csodákra számítunk, melyek nem következhetnek be. A rádió-
nak fontos feladata, hogy állandó, tárgyilagos ismertetésekkel ezeket 
a gondolkozásunkba megrögzött tévképeket eloszlassa, s a külvilág-
beli tájékozódást ennek az útkeresztre került népnek szenvedélyévé 
tegye. 

Magyarországnak nincs Kisebbségi Intézete. Míg a németek a Ba-
kony legeldugottabb falujában él ő  svábság életkörülményeit is szá- 

ntartják, a mi látókörünkb ő l lassan a kisebbségi sorsba került ma- 
átok is kicsúsznak. A rádió, ha nem is vállalhatná ennek a Kisebb- . s r i i n i n 

égi Intezetnek a tudományos munkáját, pótolhatná népszerű sítő  te- 
ékenységét. Az elszakított területeken, ahol régi magyar tájak birto-

ka  is  vitás, s a magyar vidékek omló partja egyre fogy, a népkutatás 
még fontosabb, mint itt s mindenkit számon kell tartani, aki útirajzok, 
faluképek írására felhasználható. Különösen fontos volna, statiszti-
kák és magánértesülések egybevetésével, fölkeresni azokat a helyeket, 
ahol a magyarság térvesztése a legnagyobb es  ahol a legkisebb, s meg-
keresni a kisebb es nagyobb ellenállás gazdasági, erkölcsi, kulturális 
okát. Mint ahogy vannak egészségügyi mintajárások, meg kellene je-
lölni a legnagyobb ellenállás mintajárásait, s az egyéni es  társas he-
roizmus mindennapi példáival serkenteni e mintajárások követésére a 
többieket. Egy ingerl ő , lázító szónak sem kell a rádióból elhangzani, 
de tárgyilagosságunkból is érz ő djék ki a kapaszkodás es  ragaszkodás 
elszánt indulata. 

Kisebbségeink idegen birodalmakba ékelten élnek, s rég észrevették 
már, hogy ha élni akarnak, nekik van a legtöbb okuk rá, hogy államuk 
kulturális, gazdasági es  politikai viszonyai közt tájékozódjanak. Mi, 
határokon innen él ő k, beérjük a Trianon óta meghonosodott szóla-
mokkal, várjuk a földrengést, amely ezeket az országokat összedönti, 
s addig is,  szinte hazafias erénynek tekintjük, hogy semmit se tudjunk 
róluk, meg csak nyelvüket se tanuljuk meg. Olaszországnak megéri, 
hogy külön keleti intézetet tartson fenn s vaskos (igaz, nagyon rossz) 
köteteket adjon ki a Duna-medence országairól. Nálunk ezt az inté-
zetet az újságok hézagos es  ferdítő  tudósításai helyettesítik. Érthet ő , 
hogy így egyrészt lebecsüljük az ellenfél erejét, másrészt nem találunk 
rá azokra az er ő kre, amelyek a magyart-elnyomó impe rialista politi-
kával ott ís szemben állnak. A magyarságnak nincs nagyobb érdeke 
ma, mint hogy azokat a hatsokat, amelyek  *fink egyharmadát le- 
fűzik rólunk, meglazitsa. Hogy n

é pű  
ezt elérhesse, gyengítenie kell a kör-

nyező  népek nacionalizmusát. A Duna-vidék népei évszázadokon át 
egy nagy birodalomban helyezkedtek el. A rádió nem szállhat sikra 
politikai célokért, de emlékeztethet e közös múltra és közös sorsra az-
zal, hogy e nagy terület népei közt az ő si kulturális nedvkeringést 
nyelvészeti, néprajzi, m ű vészeti téren kimutatja, 

A Duna-népeken túl foglalkozhat a rádió a nagy európai es  tenge-
rentúli államok életével, A földrajzot ma mindenkinek újra kell tanul-
ni; nemcsak azért, inert  a harminc év el ő tti Németország, vagy Japán, 
melyrő l az iskolában tanultunk, nem a mai többé, hanem azért is, mert 
a válság óta egész újfajta kíváncsisággal fordulnak a népek egymás 
felé. Mint megszorult háziasszonyok, a szomszédok háztartása iránt 
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érdekl ő dünk, azt nézzük, hogy próbálnak odaát a közös bajból klla, 
bolni, hogy alkalmazkodik társadalom es kultúra ott az új feltétel ek 
hez. Ez a másik fél hasába es  lelkébe néző  földrajz, melyet a rádió a 

 Iegtárgyilagosabban adhat elő , arra is jó volna, hogy a hazai politikai 
es  gazdasági, morális törekvéseket a külföldi példán keresztül ítélh es-
silk meg. 

Az embernek két hazája van: az egyik az ország, amelyben szület ett, 
 a másik a kor, amely a körülötte folyó életet színezi. Egy népnek tájé. 

kozódnia kell abban a nagy világban, amelyet Vörösmarty a nép ek 
hazájának nevezett, s tájékozódnia a másik id ő beli hazában,  is, amely. 
nek területe egy kor életfelfogása, ege: az értékek id ő szerű  rendje, s 
határa egy korszak el ő ítélete. Új korok fölemelnek ,  es  letörnek népe. 
ket; nemzeti erények a kedvez ő  korszellemben kivirágzanak, a kedve. 
zötlenben elkókadnak. Minden korszak egy nagy kísérlet, órjási mé-
retű  vállalkozás, egy csomó nagyszer ű  szerep, amelybe a népek asze-
rint ugranak be, vagy húzódnak vissza, hogy mennyire ismerik fel a 
korhelyzetet s mennyire bíznak képességeikben. Mi, magyarok, saj-
nos, ebben az idő beli hazában éppolyan tájékozatlanok vagyunk, 
mint a földiben. Egy-két nemzedékkel jártunk Európa nyomában, s 
amikért legnagyobb tehetségeink föláldozták maguk, mint Ady írta, 
másutt többnyire „megunt ócskaság" volt már. Ennek egyik követ-
kezménye, hogy a magunk ügyéb ő l sosem tudtunk európai ügyet csi-
nálni; a kor bontakozik, fejlő dik, elvirágzik, anélkül, hogy alakításá-
ban részt vehettünk s az alakítóknak kijáró el ő nyökben részesedhet-
tünk volna. Másik következménye, hogy nem ismervén a kor erő -há-
lóját valódi szövevényében, egy-egy irányt összetévesztünk a korral, s 
hogy el ne maradjunk t ő le, hitleristák, fasiszták, bolsevisták leszünk, 
igazi meggyő ző dés nélkül, a tájékozatlanok sznobizmusával, kapko-
dásból. 

A rádiónak sok alkalma van rá, hogy ezt az id ő beli hazát meg-
ismertesse velünk. Kétségtelen, hogy az utolsó két évtizedben az iro-
dalomtól a politikáig a szellemi  es  társadalmi élet minden terén merült 
fel olyan tünet, amely egy új korszak, a tizenkilencedik századtól kü-
lönböző  új vállalkozás kezdetére figyelmeztet. Ezeket a jelenségeket, 
különösen a tudományosokat, egy-egy rádióel ő adás nem magyaráz- 
hatja meg, de éreztetheti történelmi jelent ő ségüket. Ez az új, háború 
utáni, huszadik századi atmoszféra fiatalabb írók közül sokakat fog-
lalkoztatott s különösen irodalom, mű vészet, történetírás, filozófia és 
pszichológia területér ő l egész tekintélyes dandárt lehetne összegyűj-
teni azokból, akik szakjuk új problémáinak az összefüggését a kor-
szellem-változással kutatták es  felismerték. A rádió, mely annyifelé 
irányította érdekl ő dését, itt maradt el a  legjobban.  A katalógusban  

alig  találtam nyomát, hogy például az újabb angol, francia irodaíom-
. 1  vagy a német történetírás megújhodásáról beszélt volna valaki. 

pedig  az alapproblémák aránylag egyszer ű  hallgatósággal is megértet- 
hetok, s a téma nehézségét enyhítené az el ő adás-forma érdekessége. 
Az  ellentét például mindig szemléletesebb, mint a sima el ő adás, s itt 
két Századot: a tizenkilencediket es a huszadikat lehet egymással szem-
beállítani. Ha akadnak igazi vitatkozók, akik e századok képviseletét 
vállalak, annál érdekesebb. Képzeljünk el két történészt, aki a poziti-
vista és a szellemtörténeti álláspontot vonultatja fel egymással szem-
ben, vagy két politikust, aki a parlamentarizmust es  az érdekképvise-
leti rendszert. A vitaforma kényesebb kérdésekben meg a semlegessé-
get is megóvhatná, hiszen a rádió egyik mellett sem foglal állást. 
A viták lebonyolítására nagyon alkalmas volna a különbözö orszá-
gokban élő  sakkozók módszere, akik levélben cserélik ki lépéseiket. 
Mind a két fél egy-egy tételb ő l indulna ki s négy-öt lépésben lefolyhat-
na az ütközet. A rádió kötelessége az volna, hogy a vita fattyúhajtásait 
lenyírja, s a résztvev ő k presztízsét megvédje. Ez az eljárás, melyet itt a 
két század antitézise kínál, másutt is beválhatna s a legmegfelel ő bb 
mód volna rá, hogy országos érdek ű  vita-kérdésekben a rádió min-
denféle személyes íz hozzäkeveredése nélkül tájékoztathassa hallga-
tóit. 

8. ÉLETMŐ D, ÉLETESZMÉNY 

A tájékozódás kevés, az embernek igazodnia kell. Nem elég tudni, 
milyen a kor, a szívünkkel, a zsigereinkkel kell fő lkészű lni rája. Az em-
ber tudhat valamit kívülrő l, úgyhogy megfigyeli, számot vet vele s 
tudhatja belülröl, úgyhogy érzi, hogy keli fellépnie vele szemben. 
A példa azért nagyobb tanítás minden ismertetésnél, me rt  eszünk he-
lyett életalakító eröinkhez szól,  s nem véleményeinket változtatja meg, 
hanem azt, ami véleményeinket is megszabja: reakciós módunkat. Egy 
kor akkor talál magára, amikor magához méltó példaképet talál. 
Hogy a mi korunk  meg nem érte el kulminációs pontját, annak azén 
szememben legnagyobb bizonyítéka, hogy eddig támadt példaképei 
nem reprezentálják igazán törekvései es  hajlamai gazdagságát. De ha 
nem is mutathatunk rá egy nagy gy űjtő -alakra, alakul mar  egy ideál, 
amely egyre kötelezöbb lesz mindenkire, aki e század hullämán akar 
felemelkedni. Egyik tanulmányomban megkíséreltem összeállitani a 
„három fő erényt" - amelyek nem is annyira önmagukban, hanem 
szövödésükkel jellemzök századunkra. A esoportositás kissé szokat-
lan: szigorúság belül, a változatok szeretete a világgal szemben, vál- 
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lalkozó kedv az eszmék gyakorlati érvényesítésében. Más valószín ű leg  
más erényeket válogatna össze, de hogy van egy új huszadik száz adi  
életideál, a színek iránt fogékony aszkézis, melynek az eszme a cselek-  
vésre és a hatalomviselésre való kötelezettséget jelent, azt többé, 

 

kevésbé mindnyájan érezzük, akik e században élünk és elégedetl en,  
kedünk.  

Hogy segítheti a rádió ennek az életideálnak a kibontakozását? E z  
az ideál ott lappang a kor életérzésében s szórakozásunk, életmódunk , 

 érdeklödésünk ezer eltolódása, meg ha önmagában torz tünetekben  
nyilvánul is meg, efelé a lappangó ideál felé mutat. A túlzott test-
kultusz például ha egyoldalú, visszataszító, de hogy az öröm, am ely  
tévelyeg benne, hozzátartozik a huszadik századi emberideál oromé,  

hez: kétségtelen. A rádió feladata az lehet, hogy figyelmét az élet f ő -
jelenségein: ruházkodáson, étkezésen, lakásberendezésen stb., végig.  

sétáltatva, a tömegben szétzilált, sokszor értelmetlen ösztönöket eg y  
olyan eszmény alá rendelje, melyben az elfajulásra kész hajlamok leg. 
szebb értelmüket találják meg. Ha valaki, hát a rádió tudatosíthatná  

az életnek azt az új dolce stil nuovo-ját, amely ma a lélek homályos  

alján feszeng és sokszor torz, majdnem állati módon nyilvánul meg.  

Néhány példát mondok. Az utolsó évtizedekben az emberiség étvágya  

megváltozott. Sokkal több gyümölcsöt, fő zeléket, baromfit fogyaszt  

és sokkal kevesebb marha-, sertéshúst és szemes terményt. De az ét-
vágy nem véletlen valami, hanem a világban szétszimatoló ösztönélet  

legelemibb megnyilvánulása. Mi történik az ösztönéletben ez alatt az  

étvágy-csere alatt? kérdezheti a rádió. Milyen új életideál bontakozik  

a karfiol-evő  emberben, aki a régiek pörköltjét félretolja? Milyen  
gazdasági erő k segítik elő  ezt az új étvágyat, és miféle gazdasági eröket  

segít elő  ez az új étvágy? A főváros körül ezrével épültek meg e nehéz  

években is a nyaralótelepek. Kicsi házak körül tökéletesen ápolt ker-
tek jelennek meg, a városi ember újfajta gyöngédséggel áll növényei  

elő tt, s alig tévedhetünk, ha azt állítjuk, hogy mint a tizennyolcadik  

század végén, egy új botanikus-kultúra kezdetén vagyunk. A rádió  

sokféleképp serkentheti ezt a botanikus kultúrát; nem annyira gazda-
sági és növényvédelmi el ő adásokkal, mint inkább étvágy- és hangu-
latcsináló elő adásokkal. Megmutathatjuk az olvasónak Rousseau-t,  

amint üldöztetése közben a brienne-i tó szigetén füvészkedésben fe-
ledkezik meg a világról; írók beszélhetnek kertjük költészetér ő l, a  
szomszédomban lakó fő úr beszélhet fiáról, akinek egy tökéletes  

konyhakertészetet hagy vagyonul és állásul. Ahogy van képz ő mű vé- r • rr r rr r rr r • ►  r siet es iparmű vészet, van mez ő gazdasági mű vészet is, s ez, vélemé- 
nyem szerint, a most bontakozó kultúra alapm ű vészete lesz. A rádió 
szerezzen becsületet ennek a m ű vészetnek ifjúságunk körében, amely 

Zt hiSzi, kicsúszott az úriságból, ha kapát vagy kertészollót vesz a ke- 

lébe  egy olyan földön, melynek boldogulása épp ett ő l a nagy elkerte- 
r stöl remélhető . Az új életideál: művészi. Azt akarja elérni, hogy 

Sete amit az ember kezébe vesz, s amivel körülveszi magát, rajt le- 
aZen^lelkének a nyoma. A tömegipar özönvize alól egy új, minden 

Sználati cikkre kiterjed ő  minő ségipart szeretne felemelni. A rádió 
allj on ennek az iparmű vészetnek a pártjára, a könyvkötést ő l az öltő z- 
ködésig védje meg mindenütt igényeit. Irja le például, mennyibe kerül  
egy kétszobás lakás, amelyet tömegcikkekkel rendez be a fiatal házas,  
S milyen az a lakás, amelyet ugyanennyi pénzen a min ő ségipar termé-
keibő l rendeznek be. Foglalkozzék olyan korok, els ő sorban a tizen-
nyolcadik század emlékeivel, melyben a társalgás és viselkedés m űvé-
szete magas színvonalon állt; hasonlitsa össze a gör őgők verseny-
szellemét a mienkkel; fogja pártul a sportban az összetett, arányos  
versenyfajtákat: a dekatlont például, s a modem pentatlon mintájára  
rendezzen maga olyan „humanista dekatlont", melyben a testi ügyes-
ség mellett a szellemi kiválóság (zene, rögtönzött el ő adás, líra) is érvé-
nyesül. Egy ilyen verseny, megfelel ő  elő készítés után, a közönséget  is 
érdekelne. A tizenkilencedik század hatalmas embertömeget eresztett  
be a jobbágysors zsilipei mögül a kultürjavak közé, s miközben ki-
szélesítette a civilizációt, megsemmisítette a tizennyolcadik század  
magas m űveltségét. De mint ahogy hajdan a Rómára lezudulo barbá-
rok ösztönéb ő l egy új nagy kultúra épült, a keresztény-germán, úgy  
kell a mi alulról jövő  barbáraink sokszor torz szenvedélyeiböl az ui 
európai kultúrát kibontanunk. Nincs intézmény, amely ebben annyit 
tehet, mint a rádió. 

9. DIÁKFELŐ RA  

A diákfélóra ma a rádióm ű sor mellékes, elhanyagolt zuga; ha a rá-
dió nevelni akar, erre kell a legnagyobb gondot fordítanunk. A napok 

 és évek egyenletesen haladnak; a lelkek nem, a lelkek ugranak. Mint  
ahogy a fejl ő dő  szervezeten is át-átcsap egy új biológiai hullám s akkor  
hetek alatt egy új gyerek áll el ő ttünk, míg máskor hónapokig pang,  
egy helyben áll: a fejlöd ő  lélek is apró kinyilatkoztatásokban, bels ő  
csodákban löki magát egyik korszakából a másikba. Az iskola lasssti  
munkája csak az id ő  egyenletes folyását követheti, de e mellett az  
„egyenletes iskola" mellett szükség van egy másikra, amely ezekhez a 
nagy belsö földrengésekhez szól s az itt felszabadult eröket akarja  
foglalkoztatni. Erre volna jó a rádió diákfélórája.  

Az elöbb említett fejl ő dés-lökések közt a leghatalmasabb kétség- 
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10. NÉPMÚVELÉS  

kívül a pubertás. A pubertás az érdekl ő dés forradalma. A felnött ek  
világa felé nyomuló lélek szinte megsokszorozza önmagát, hogy min, 

 

den kínálkozó lehető ségen végigszaladhasson: ösztön es ismeret so.  
sem jelentenek ennyire egyet, mint ekkor. Az iskola tanmenete nem  
tud mit kezdeni az érdekl ő désnek ezzel a hirtelen kigyöngyözd habjá,  
Val, a vakmerő  kezdeményezd kedvnek az iskolán kívül kell medret  
ásnia. A diákfélóra, ez a pubertás er ő i számára készült iskolánkívün 
iskola, egy ország ifjúságának épp ezt a haszontalanul elfolyó b ő ségét 

 foglalkoztathatná. 
Tanítani sok tanár tud; ehhez a pubertás-szomjhoz szólni, en *, 

kezzünk iskolai éveinkre, csak kevesen. A rádió összetoborozhatn a 
 egy ilyen tanári kart; négy-öt ember elég volna hozzá, s a diákfélórán 

belül, azt hiszem, minden anyagi túlterhelés nélkül, megalakulhatn a 
 az első  pubertás-iskola, vagy ha úgy tetszik, a tehetségek iskolája. Ez 

az iskola alkalmazkodhatna némiképp a tananyaghoz, de úgy, hogy 
azt az alakuló jellem szempontjából kommentálja. Az iskola meg. 
tanítja a fizika szabályait, a diákfélóra mutassa meg az értük vívott 
küzdelmet, a felfedezések történetét. Az iskola tanít, a diákfélóra csil-
lantsa fel a nyelvvel elérhet ő  irodalmi kincseket, avasson be az önálló 
nyelvtanulás fogásaiba. A szül ő k zúgolódnak a latin es  a görög ellen; a 
diákfélóra állítson prókátort velük szemben, aki saját gyönyör ű ségé-
vel kívántatja meg a nehézségeken túl a szépséget. A legtöbb közép-
iskolai  tantárgy zsákutca; a tanulók elverg ő dnek rajt egy darabig s ott, 
ahol már csak egy falat kellene ledönteni, hogy a munka élvezetté, a 
fáradság szenvedéllyé váljon, megállanak. A diákfélórának ezeket a 
falakat kellene döngetni. A serdül ő t a nagy összefüggések érdeklik. 
Milyen a világ, hogy érvényesülhet benn ő  maga. Az ifjú kozmogónus 
es  moralista: ami a képzeletét megfogja, vagy a világ rendje vagy a  

példa hatalma. A diákfélórának tehát nem természettudományi külö-
nösségekkel es nem történelmi epizódokkal kell tartania ő t, hanem 
olyan elő adásokkal, amelyek vagy a világot változtatják meg körü-
lötte, vagy saját erkölcsi magatartását teszik tudatosabbá. Egyáltalán 
nem tartanám helytelennek azt sem, ha a különböz ő  tudományágak, 
foglalkozások képviselő i, mint pályájuk násznagyai ostrom alá fog-
nák az ifjúságot. Egy-egy el ő adás-ciklus után, amelynek a során a 
matematikustól a kertészig es a m ű bútorkészítő ig mindenki elmondta 
pályája dicséretét, akár meg is szavaztathatnánk ő ket, hogy ki melyik 
pályát találta az elmondottak alapján leglelkesít ő bbnek. 

A múlt század negyvenes éveinek pezsg ő  eszű  ifjúságáról tudjuk, 
hogy az akkori eleven önképz ő körök ,  neveltje volt. Az önképzökör 
szót a millennium dörgedelmes évei azóta lejáratták; itt az ideje, hogy 
visszaadjuk becsületét. Az önképz ő kör szinte az egyetlen hely, ahol a 
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falember a maga érdeklő dése után indulva a szellemi vállalkozás 
fi tálét megszokhatja, sikeréb ő l, kudarcából er ő t meríthet. Az ön- 
° színvonalát a diákfélóra sokféleképp emelheti. A leg- 
a asosabban úgy, ha  egy-egy  gondosan elő készített önképz ő köri 

h havonta vagy kéthavonta, a helyszínér ő l közvetít. Különösen 
ülés én lehet megrendezni az ülést olyan iskolában, ahol vagy a vezet ő  
Sxnar eg kiváló ember, vagy az önképz ő kör volt tagjai közül került ki ta 

y.egy nagy  tudós, nagy író. Az önképző körök közt verseny indulna 
a rádióbeli szereplésért; a közvetetéseket más iskolák is végig- 

ájlgatnák; a sok közül egyik módja lehetne ez annak is, hogy a rádiót h 
az i skolákba bevezessük s a diákok közt népszer ű sítsük. 

A diákfélórában kellene beszámolni ifjúság es  tanárság minden 
eredeti kezdeményezésér ő l. Tegyük fel, hogy épp a rádió buzdítására, 
valamelyik vidéki iskola megfelelő  helyen botanikus ke rtet létesít, egy 
másik helyen valamelyik ipar elsajátítására m űhelyt rendeznek be, 
megint másutt, az angol vagy görög nyelv gyakorlására angol, illet ő -
leg görög kör alakul, egyik gimnáziumban sikerült diáklapot adtak ki, 
a másikban a cserkészek sütöttek ki valami szépet: egy-egydiákfélórát 
megérdemelne a követésre méltó kezdeményezés. Nagyon helyesnek 
tartom a tanulmányi versenyek divatját. A rádió ezeknek a nyilvános-
ságát is növelhetné, akár úgy, hogy a tételkit űző - es  bíráló tanárokkal 
még idejében egy-egy elő készítő  órát tartatna, mely a munka-metó-
dusra oktatná ki a versenyre készül ő ket, akár ügy, hogy egy-egy sike-
rültebb történelmi vagy irodalmi dolgozatot olvastatna föl. A mai if-
júságba beleoltott versenydüh alapjában nem hibáztathat ő . A görö-
gök nagyságának épp az agonális, versenyz ő  szellem volt állandó sar-
kallója. A mi célunk csak az lehet, hogy ezt a versenyz ő  kedvet a rádió  
tekintélyével minél magasabb ugrólécek es minél nemesebb célszala-
gok felé tereljük. 

A rádió akkor is hatalmas népm ű velő , ha nem akar az lenni, ha  
akar, hatása felülmúlja a népiskoláét es  a hadseregét. Egy szabad-
egyetem mellett, amelyet a rádió rendez, a néhány tucat embert össze-
szalajtó szabadegyetemek el ő adásai szinte csak beszélgetések. S a rá-  
diónak mégis igaza van, ha nem szaporítja tanfolyamai számát s egy  

szabadegyetem keretében nem ad el ő adóinak egész eladássoroza-
tokra megbízást. A rádió elő adásai támogathatják egymást, de nem  
függhetnek szorosan össze. ...A hallgató egyszer elcsípi az el ő adást, 
másszor nem, s ha az összefüggést elvesztette, az sem érdekli többé, 
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amit  el tud csipni. A rádió minden el ő adásának önállónak, külön kis 
mű nek kell lenni. Ha az el ő adások elő irt tananyagot darabolnak szét 
maguk közt, a művészi beállításnál fontosabb, hogy az el ő írt porctó a t 
elöadásban valóban benn legyen. El ő adók könnyen vállalkoznak egy 
nyolc-tiz el ő adásból álló sorozatra, de a harmadiknál megunják s 
bosszankodva csapják össze, csakhogy elkészüljenek. A közönség sem 

 szereti, ha megkérdezése nélkül iratiak be egy tanfolyamra s iskolába 
 ültetik, ahol ő  szórakozni jelentkezett. Mindez épp elég ok, hogy 

dió ne kürtölje be állandó tárgyakb ő l álló szabadegyetemét, de  nett 
 elég ok arra, hogy ezt a szabadegyetemet, a kiszemelt tanítványok et. 

 tesítése nélkül mégis meg ne rendezze. 
A szabadegyetem tantárgyai, el ő adás-ciklusai legyenek meg a rá, 

diótervben, de ne kerüljenek be a mű sorba. A tananyagot tartsa sz ő , 
mon a tantárgy tanára, de ne egyfolytában, tárgyi teljességre törek ed. 
ve adassa elö, hanem keresse ki az anyag fontos csomópontjait s od a 

 szúrjon be egy-egy elő adást. Ha az a tervem például, hogy tíz-tizenkét 
elő adásban foglalkozzam a görögökkel, nem kivonatolom el ő adásról 
elő adásra, amit a görögökr ő l tudok, hanem tíz-tizenkét ilyen csomó 
ponton levö részletkérdést dolgoztatok ki. Nem a teljes históriát 
adom, hanem egy külön kis tanulmányokból, külön csillagokból álló 
csillagképet, melyet a köztük kalandozó tekintet köt össze. Ha egy-egy 
ciklus olyan szépen sikerül, hogy  könyvben is ki lehet adni, ezt az ösz-
szeköttetést külön bevezetö tanulmány végezheti el, amely a görö-
gökrő l egyvégben is elmondja a legszükségesebbet. A szabadegyetem 
tantárgya ilyesformán csak akkor bontakozna ki, amikor az el ő adá-
sok már lezáródtak. Azt hiszem, ez legjobb mód a tantárgyak meg-
kedveltetésére. 

Sajnos, nem minden tárgy bírja ki ezt a staccato-oktatást; matema-
tikát aligha lehet így tanítani. A szemléltetés hiánya is nagy nehézség. 
Hogy értessük meg például a vérkeringés menetét képek nélkül. Id ő vel 
kisegítő  füzetek szétküldésével segíthetünk ezen a bajon, ma azokata 
tárgyakat kell er ő ltetnünk, amelyekben ez a „csillagkép"-módszer 
beválik. Legfontosabb köztük a történelem. Tudjuk, hogy a klasszika 
filológia a történelemtudomány újabb fejl ő désében is megő rizte régi 
módszerét: nemcsak történelem, hanem az ókorra vonatkozó irodal-
mi, történeti, m űvészeti, tudományos emlékek teljes enciklopédiája. 
Üjabban a klasszika filológia módszerét más korokra is alkalmazni 
kezdik, a középkornak is megvan már a hasonló enciklopédist a  tudo-
mánya. A leghelyesebb az volna, ha a rádió történelemoktatása  is 
egy-egy ilyen enciklopédista képbe olvasztaná be a m űvészet, m űve 
lodéstörténet fejezeteit, s ciklusainak a címe nem Építészet története,a 
Zene története stb. lenne, hanem Egyiptomiak, Görögök, Latinok,  

ő skereszténység, Középkor, Humanizmus stb. Mint az újkori prob-
lémakör tágulásának a történetét adatnám el ő  a biológián es  fizikán 
alapuló tudományokat es a közgazdaságtant is: egyrészt mert a fizikai 
problémák felvető dése es  megoldása sokkal izgatóbb, mint a tudo- 
mánynak ,tétel-épülete, másrészt sokkal jobban állja a szakadozo tt 

1-- adasmoot. 
A

e 
	különböző  ciklusokat (egyel ő re tíz-tizenkett ő re gondolok) las- 

sacskán kellene elereszteni, mint versenyen a startoló autókat; évente 
célhoz érhetne öt-hat, s ugyanennyi uj indulhatna meg. Ha a cikluso-
kat öt-hat íven ki lehetne adni, néhány év alatt gyönyör ű  népművelő  
dési könyvtárat dobhatna ki fillérekért a rádió. A könyvek bevezet ő -
jében ott lenne dióhéjban a tudomány, a dolgozatokban pedig a tudo-
mány szelleme. 

11. KULTURÁLIS HÍRSZOLGÁLAT 

A rádiónak kötelessége, hogy az ország szellemi életét figyelje, azo-
kat a tudósokat es  Írókat, akiket nevük, képzettség űk es  írásművésze-
tük rádió-szereplésre ajánl, munkatársai közé vonja, de nem lehet kö-
telessége, hogy találomra beküldött kéziratok közül a használhatókat 
kiválogassa, s lektorjait olvashatatlan m űvek olvasásával nyomoritsa. 
A terv, melyet idáig el ő adtam, biztosítja, hogy a közhasznú el ő adä-
soknak legalább kétharmada ne véletlenül kerüljön egymás mellé, ha-
nem egy erő s szándék szolgálatában marsoljon el ő re, s ha a hátralevő  
harmadra is lehet ő leg mi kérjük fel a felolvasókat, a legtöbb esetben 
könnyű  lesz megtalálni tervünkkel a kapcsolatot. Nem beszéltünk 
például a rádióban elég gyakori közegészségügyi, jogi, természet-
tudományi el ő adásokról. Mihelyt van egy biztos  tervünk,  a terv szinte 
magától választja ki a kínálkozó roppant tárgykörb ő l a kívánatosa-
kat. Az önismerethez hozzátartozik egyes vidékeink higiénikus álla-
potainak képe, a „laikus prédikációk" jogi esetekhez kapcsolódhat-
nak; új természettudományi felfedezések a huszadik század panorá-
máját színezhetik. 

Nem tartom helyesnek, hogy a rádió Tolnai Világlapként leveg ő ben 
lógó tudományos furcsaságokkal tartsa jól hallgatóit. Az a felel ő tlen, 
léha kíváncsiság, amely a tudománytól lochnessi szörnyeket és hetes 
iker-születést var, az igazi természetszomjnak épp a fordítottja s úgy 
viszonylik hozzá, mint vicc a problémához. Elő adásaink legyenek ér-
dekesek, de ez az érdekesség f ű szerük legyen  es  ne céljuk. S ha a kö-
zönség szereti a kuriózumot, a föltálalt kuriózumok mögött szervez-
zünk meg egy kis kulturális hírszolgálatot. Ahogy vannak újságjaink 
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13. A RADIO  MINT  SZERVEZŐ  

gyilkosságok es  panamák számára, legyen újságunk tudomány é 
művészet eseményei számára is. A délel ő tti negyedórák  különöse  művészet  
kalmasak ennek a kulturális hírszolgálatnak a beiktatására. 

12. SZÉPIRODALOM 

A rádió nagy elbeszélés-fogyasztó. Olyan nagy fogyasztó, hog y 
 selejtessel is be kell érnie. Az egész Magyarországon együttvéve sem 

írnak annyi jó novellát, mint amennyire a rádiónak szüksége van, S ki 
állitja, , hogy ami jó, az a rádióban mind fel is olvasható? A rádió, az 

 elbeszélések számának a csökkentésén kívül, csak egyféleképp javít. 
hatja szépprózája színvonalát, biztosítania kell, hogy a jó és rádiób a 

 való elbeszéléseket lehető leg a rádióban olvassäk fel. Ezt a legbizto. 
sabban úgy érhetné el, ha tíz-tizenkét legkiválóbb prózaírónkk al 
megállapodna, hogy megfelel ő  terjedelmű  elbeszéléseiket elő ször a 
rádiónak nyújtsák be, amely huszonnégy óra alatt dönt, hogy átveszi 
vagy továbbadja. Nem tudom, hogy ez az opciós-módszer megvaló-
sítható-e. Ha nem, ne ragaszkodjunk annyira az els ő  közlés feltételé-
hez. Megjelent újságnovellákat ne olvastasson fel a rádió, ezeket 
tő bbnyire nem is érdemes felolvasni; folyóiratban megjelent írásokat 
azonban, melyeket átlag öt-hatszáz ember ismer, én egész bátran oda-
bocsátanék a rádióközönség elé. A magyar irodalomnak sok feledésbe 
merült elbeszél ője, ismert íróknak sok ismeretlen munkájuk van, 
ezekbő l is ki lehet egyet-egyet emelni, egyszerre szolgáljuk ezzel a kö-
zönség ízlését es  az irodalom halottjait. 

Még szomorúbb az arány a rádió színdarabszükséglete s a magyar 
termelés min ő sége közt. A jó dráma még a világirodalomban is ritka; 
aki pedig ma jár színházba, lemondott róla, hogy drámai mű veket 
lásson. Mit várjunk a rádiótól, amely nem cserélheti estér ő l estére a 
hallgatóit s így darabjait kell cserélnie? De a rádiónak meg a szorult-
sága is hasznára válhat az irodalomnak. A rádió a legolcsóbb kísérleti 
színház; egy színház sem jut el ilyen olcsón a fő próbáig es  sehol sem 
bukhatnak meg a darabok ilyen zajtalanul. Ha a rádió ezt az elő nyét, 
mely szorultságából következik, ki tudja használni s olyan új darabo-
kat hoz színre, mint  éppen most Tamási Énekes madara, ő  diktálhatja 
a színházak mű sorát, hiszen melyik igazgató nem kap a darabon, 
amely százezer fül el ő tt már bevált. Köztudomású, hogy Magyar-
országon csak a színházi szerz ő k foglalkoznak darabírással, az írók 
eleve lemondanak róla, úgysem adnák el ő . A rádió, mint  kísérleti 
színház, kockára tehetné értük egy-egy estéjét, s hozzájárulhatna, 
hogy a színmű  megint irodalmi mű faj es  ne kereskedelmi cikk legyen, 

Egy magyar Lessing, azt hiszem, a rádióban találhatná a legjobb 
kvártélyt, s itt próbálhatná ki legkönnyebben a külföldi drámaújító 
kísérleteket is. Sokan nem várnak semmi különöset a rádiójátéktól. 
En  azt hiszem, nincs igazuk. Az elszakított drámai szerep, melyet a 
képzelet követ a szem helyett, szabadabban ugrálhat útjain, mint drá-
mai deszkákhoz kötött testvére. Könyvdrámák, amelyeket eddig is 
alig lehetett a deszkákra húzni: kész rádiójátékok s én nem tudom, 
hogy Aristophanes bemutatása a rádióban nem lenne-e (esetleg a da-
rab elé írt tízperces bevezet ő  résszel el ő készítve) a „klasszikusoktól 
borzadó nagyközönségnek nagyon is „modem" meglepetés. 

Magyarországon még divat társaságosdit játszani; az emberek sze-
retnek elnököt választani es  elnökké választatni, s szeretnek kilépni es 

 kilépő  levelet írni. A társaságokat állitólag azért alapítják, hogy bizo-
nyos munkát elvégezzenek. Szabály sze rint elő ször van a társaság s 
aztán következik a munka, amelyre vállalkozott. De a sorrendet meg 
is lehet fordítani: el ő ször van a munka s akik azokat végzik, anélkül 
hogy elnököt, titkárt választanának, társaságnak is lehet tekinteni. Az 
ilyen munka felő l keletkezett társaságok igaz, hogy lazábbak, sem lét-
számuk, sem alapszabályuk, viszont rugalmasabbak es  használha-
tóbbak. Egy folyóirat munkatársi köre összetartóbb társaság, mint 
egy szépnevű  Akadémia, amely évente egy választmányi es  másfél fel-
olvasó ülést tart . A rádió nagyon alkalmas arra, hogy ilyen alap-
szabálytalan, munka fel ő l keletkező  társaságokkal szórja tele az or-
szágot. Hiszen látjuk, hogy puszta jelenlétével is bizonyos társaság-
képző  erő t fejt ki: hívatlan-kéretlen is rádióbizottságok magzanak fel 
körülötte, amelyek munkájába igyekeznek avatkozni. Miért ne irá-
nyítsa a rádió maga körül ezt a „bizottság-képz ő dést" es  munkatársi 
szervezkedést, anélkül hogy belügyminiszteri engedélyre szoruló tár-
saságokat alakítana. Egyelő re háromféle szervezet re  gondolok. 

1. Ha az elő bb vázolt rádió-tervet meg akarjuk valósítani, a rádió-
nak minden tárgykörb ő l szüksége lesz egy-egy tanácsadóra, aki a so-
rozatok elő készítésében segít, esetleg az összefoglaló cikkeket is meg-
írja. Ha ennek a testületnek a tagjait a legképzettebb fiatal tudósok 
közül választjuk ki, akiknek ez a szerep meg kitüntetés es érvényesü-
lési alkalom, egy agilis s egyre tekintélyesebb tudományos testületet 
iktattunk a rádió es  a tudósvilág közé. 

2. Hasonló testületre van szükség a rádió es  a vidék közt. Legyen ott 
minden városban, minden táj közepén a rádió egy-egy bizalmija, aki a 
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mi szempontunkból figyeli az ottani életet s a mi szándékainkat nép, 
szerüsiti a maga környezetében. Az utóbbi id ő ben egymás után indul, 
nak elég magas színvonalú vidéki folyóiratok, ha ezeknek a munk a, 
társi gárdájából a rádióhoz fűzzük a legmegfelelő bbeket, a decentra, 
lizáció veszélyét is csökkentjük s a rádió befolyását is növeljük. 

3. Ugyanilyen idegszálakat kell, az önképző körök, cserkészcsap a, 
tok, bajtársi egyesület stb. vezet ő in át az ifjúságba is eresztenünk 
hogy a diákfélóra javaslatai mög ő tt ott álljanak a kipróbálók, indít. 
ványozók es  szervező k. 

14. A RADIÚ MINT KIADÚ 

A rádió mint kiadó elő nyös helyzetben van. Háromszázezer hallga-
tója aránylag könnyen toborozhat el ő fizető ket, vevő ivel úgy érintkez. 
het, hogy a könyvkereskedelem nem veszi meg rajta a vámot s kézirat 
anyagát olyanoktól vásárolja, akiket mint el ő adókat egyszer már ho-
norált. Kár volna, ha a rádió el ő nyös helyzetét nem használná. ki. 

Ma a Rádióélet a rádió egyetlen kiadványa. Ezt a folyóiratot, mely 
ma első sorban rádiómű sor, nem is olyan nagy áldozat árán népszer ű  
családi lappá lehetne fejleszteni. Mihelyt a rádiónak külön nemzet-
nevelő  terve van, cikkei is lesznek, melyek ezt a tervet támogatni ipar-
kodnak. A nyelvtisztítás rovatáról már beszéltem, éppígy megköve-
telné rovatát ebben a lapban a vidék szellemi élete, a külföldi folyó-
iratokra támaszkodó kulturális hírszolgálat s az életmódot, életideált 
alakító közlemények. A rádió sportemberei sportkrónikát, a rádió 
dramaturgja színházi beszámolót írhatna. Egy-egy különösen szép el-
beszélést, verset, vagy a rádió szellemének különösen megfelel ő  min-
ta-tanulmányt is átvennék a m ű sorból. 

Külön diák folyóiratban lehetne kiadni, heti egy íven a diákfélóra 
anyagát, esetleg épp Diákfélóra címen. Ezt a folyóiratot, melynek el ő ál-
liszerüsíti0 példányban alig kerülne évente többe ugyanannyi peng ő -
nél, évi két pengő ért lehetne a diákok közt árusítani. Hogy az er ő  szét ne 
forgácsolódjék, esetleg valamelyik meglev ő  ifjúsági folyóirattal kellene 
szővetkezni s az 6 régi keretjeiket tölteni ki a mi új anyagunkkal. 

15. UTÓHANG 

A magyar rádió feladatait mondtam el ebben a tanulmányban. Tu-
dom, hogy az itt feleresztett madarak közül a rádió többet célba vett 
már, ső t néhányat talán le is l ő tt s még többet lel ő tt volna, ha elég pus- 

s ember állna a rendelkezésére. Furcsa kimondani, hogy ebben a te- 
hetSégeivel kérked ő  országban, ahol másról sem hallani, mint éhen- 
hal h ' zsenikrő l, milyen  kevesen vannak, akikre érdemes feladatok 

eg
oldásánál szám t 

hetenk, nincs me 	 gy 
ani lehet. Az ember azt hallja, nem érvényesül- 

áldozatok árán h 	megfelel ő  orgánumunk, s amikor  nagy  
összehord nekik egy kényelmes fészket, a fészekben nincs tojós-
madár. Ha azt kérdezik t ő lem, van-e ma Magyarországon olyan gár-
da, amellyel ezt a programot le lehet bonyolítani, habozás nélkül 
mondom, hogy nincs. Ha azt kérdezik, van-e, amelyikkel meg lehet in-
dítani, azt felelem, van, de kérdés, hogy össze lehet-e azt toborozni. 
A nagy vállalkozásokhoz hitel kell. A szellemiekhez még inkább, mint 
az  anyagiakhoz. S Magyarországon a pénz-hitel viszonyok sem olyan 
romlottak, mint a szellemi élet hitelviszonyai. Ha Széchenyi újra fel-
lépne, megint csak a Hitelt írhatná könyve homlokára— de most els ő -
sorban a szellem emberének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát 
kellene rajta értenie. Itt van egy példátlan hatássugarú szerv, a rádió; 
itt van az a jó szándék, amely épp engem, a reformgondolat egyik leg-
élesebb képvisel őjét hívott tanácsadóul; az orszá

elő ál-
lítása

pang egy 
csomó értékes ember, de kérdés, hogy a munkavállaló tudósok, irók 
bizalmát meg tudjuk-e szerezni vállalkozásunk számára. Ha nem, 
minden terv hiába; itt-ott foldozhatjuk a m ű sort, de érdemest nem 
csinálhatunk. Ezt a programot épp azért írtam, hogy tervemet azok, 
akikre számítunk, áttekinthessék s a helyzet súlya s a feladat nagysága 
csatlakozásra, komoly részvételre bírja ő ket. Úgy érzem, hogy ha ezen 
a helyen csalódnom kell bennük: a csalódás több lesz, mint egy ember 
kudarca. 
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LESZ-E REFORM?* namit legyen kisebb lyukban". „Felemelkedés" csak egyféle van: az 
egész ember felemelkedése, s az éppoly kevéssé indulhat meg szellemi 
indítás nélkül, mint ahogy a gazdasági élet reformja nélkül sem foly-
tatódhat. Ebben a négy cikkben, igaz, els ő sorban a szellemiekr ő l be-
széltem, de aki a gyermek apjáról beszél, vajon azt akarja-e ezzel 
mondani, hogy anyja nincs neki. 

Bizonyára szép, ha az emberek aggódnak, aggályoskodnak, miel ő tt 
elkezdenek valamit. De ha az aggály csak búvóhely, ahová a cselekvés 
elő l el lehet rejt ő zni, az már nem szép, s ő t szomorú, mint ahogy szo-
morú a béna kéz, amely matat a tárgyon, es  nem tudja megfogni. Saj-
nos, ma nálunk csaknem minden indítvány fölött ilyesféle matatás 
kezdő dik, s ez a vita csak mintája volt más vitáknak, jellemz ő bb, mint 
amilyen tanulságos. Mi magyarok, ha tenni kell valamit, rögtön a 
nagy távlatokhoz menekszünk. Csináljuk meg a nép Eötvös-kollégiu-
mát, mondja a gyakorlati indítványozó. De megszabadít-e az az ere-
dendö bű ntő l? — feleli a nagy szempontú hozzászóló. A javaslat ki-
csiny, a távlat nagy, s a magyar fatalizmus a nagy akarást választja a 
kis alkotás helyett. Voltak, akik helyeselték, voltak, akik kárhoztat-
tak, csak olyan ember nem akadt,  aid  munkát kért es segíteni akart. 

Szekfű  Gyula jegyezte meg, hogy a hozzászólók nyelve maga is 
kiáltó bizonysága széttagoltságunknak, ahány, annyiféle nyelvet be-
szél, s minden nyelv mögött más-más eszmény, más-más magatartás; 
van Szerb Antal, Makkai Sándor, Tamási Áron, Veres Péter es  nincs 
senki, aki mindnyájuk számára érthet ő n, es mindnyájuk helyett — 
annyi tájnyelv közt, a magyar szellem köznyelvén szólna. Ez a meg-
jegyzés, azt hiszem, nagyon igaz, s a nemkívánatos tarkaság, mely en-
nek az ankétnak furcsa színpompája volt, éppoly jele betegségünknek, 
mint a minden mindegy fatalizmus, amelyet elébb hánytam föl. Ha a 
fatalizmus a gyökér, ez a tarkaság a virág rajt. 

Elkedvetlenedtem? Elkedvetlenedni fény ű zés volna. Ha úgyis tenned 
kell, ne kacérkodj azzal a lehet ő séggel, hogy kibújsz alóla. Bizonyos, 
hogy egyelő re legalább a kollégiumtervben nem sok segítséget remélhe-
tek sem a társadalomtól, sem egyesekt ő l. A nép Eötvös-kollégiumának 
a terve egyidő re megint az en magánügyemmé vált. Az marad-e? Meg-
értem en  már egyszer-kétszer, hogy arról, ami magánügyemnek látszott, 
végül mégiscsak kiderült, hogy közügy. Ha bírom er ő vel, hiszem, most 
is igy lesz. Szekfü Gyula, ha jól értettem, ezt a hitet tulajdonította fiatal-
ságomnak es  optimizmusomnak. Nincs okom, hogy tiltakozzam ellene. 
Egyszer azonban mindenki szívét fölmetszik, s aki belenéz, meglátja, 
milyen színű  volt benne a vér: rózsás vagy fekete. 
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„Valamelyik nagy nép gyarmatbirodalmába olvadunk be? Szom-
szédaink darabolnak fel, hogy egységüket védjék? Vagy egy inter-
nacionalista néptestvériségnek leszünk osztjákjai? Mindegy. Korsza-
kok tű zdühe nem edzett, s fölolvaszt a világ kohója, s elveszünk, mert 
elvesztettük magunkat!" 

Így fejeztem be most egy esztendeje a magyar sorskérdéseket össze-
foglaló Írásomat: a Debreceni Kátét. Az utolsó hetek  mást  bizonyíta-
nak. Az író baljós közérzetéb ő l kiröppent aggodalomra a valóság fi-
lénk rohanó viharfelh ő kkel felelt. A felh ő ket távoli meteorológiai té-
nyező k, melyekre befolyásunk nem volt s ezután sem igen lehet, el-
húzták fölülünk. A marseille-i ügy villámfényénél megláthattuk végre 
helyzetünket: az író rémlátása százezrek szemébe ült ki, s az iró szo-
rongása egy ország közérzése lett. 

Ha valaha, hát most az ideje, hogy „új életet kezdjünk". Belátni, 
hogy magatartásunk ostoba: nem könny ű ; hiszen aki belátó, nem vi-
selkedik ostobán. Viszont a veszély épp azért nagy tanító, me rt  osto-
baságunkkal szemben is vannak érvei. Ha ezek az érvek meg nem 
győ ztek róla, hogy a häború óta folytatott magatartásunkon változ-
tatni kell, miféle érvek gy ő znek meg bennünket, a teljes pusztulás 
elő tt? 

Mit kellett volna a magyarságnak tennie Trianon után? Megerö-
södnie itt benn s tartania magát odakünn. Itt: megoldani, ami meg-
oldandó, ott: fenntartani, ami fenntartható. A világháború itthagyott 
egy csomó határpóznát, ezeket szavalatokkal, káromkodással, emlék-
albumokkal ki nem lehet dönteni. Ezek ott maradnak egy új világ-
omlásig. S a mi számunkra addig két kérdés adatott: milyenek le-
gyünk itt s leszünk-e még ott? 

Mi épp ezzel a két kérdéssel nem tör ő dtünk. A szükséges belső  re
-formok elmaradtak; az elszakított magyarság erkölcsi, anyagi, kül-

politikai támogatást tölünk nem kapott. A bels ő  süllyedést es a külső  

* Ez a cikk megcsonkítva, a Magyarország karácsonyi számában jelent 
meg. A csehek, úgy hallom, visszaéltek vele s bizonyára lesznek, akik itthon a 
csehek visszaélésével akarnak majd visszaélni. De a hazai képmutatókkal 
éppolyan kevéssé tör ő dő in, mint a külföld machiavellizmusával. Ezt a cikket 
olyan kényszerű ség íratta, amely fölötte áll a napi politika m ű fogásainak. 
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közönyt egy revizionista lárma leplezte el, melyet az itteniek meguntak 
s az ottaniak megsínylettek. Tele volt ez az ország fogatlan oroszlánok 
bömbölésével; drága táplálékukat az itteniek fizették, s bömbölései-
kért az ottaniakat harapták vissza. Csak magunknak tudtunk ártani. 

Ez nem mehet igy tovább. A környez ő  népek a hasunkba látnak, 
pontosan ismerik viszonyainkat, mi pedig még az ottmaradt magyar-
ságot is elfelejtjük, s a határokon, melyeket odébb akartunk tolni, kí-
nai falat emeltünk tájékozatlanságból. A fizetett siratók es  kardtalan 
kardcsörtet ők költségeinek a tizede is elég, hogy az „Auslandsungar-
tumot" legalább szellemiekben megteremtsük. Az irredenta ódákat 
szavaló magyar fiatalság pedig tanuljon állami költségen csehül, ro-
mánul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, amelybe sorsa helyezte. 

Szívós munkával „meg" lehet szerezni valami mást a kis népek övé-
ben: a magyarság primátusát. Ennek azonban els ő  es  egyetlen feltéte-
le: a magyar reform. Magyarországnak egy külpolitikája van ma: a 
belpolitika. Kifelé hallgatni, befelé tenni: ezzel erösödünk meg kifelé 
is. A magyar reformnak két nagy akadálya van: egyik a nagybirtok, a 
másik a banktőke. Az egyik elállja a bels ő  népvándorlás útját, a föl-
dönfutók befogását a nemzetbe, a másik hitelháborúival földönfutók-
ká teszi azokat is, akiknek van valamijük. A reform els ő  lépése: ki-
nyitni a belső  népvándorlás elő tt az üres nagybirtokot, s állami el-
lenő rzés alá helyezni, a kisemberek javára, a népünkkel szemben kö-
zönyös vagy ellenséges hitelt. 

Erre a reformra a helyzet ma kedvez ő . A nagybirtok es  a bank elég 
gyenge ahhoz, hogy a reformakarat térdre kényszeríthesse. Ha a 
nagybirtok kérdését elválasztjuk az egyházi birtokétól ügy hogy az 
utóbbit (szekularizáció helyett demokratizációval) a szegények va-
gyonává tesszük, az egyház támogatását elvesztett nagybirtok nem 
tarthatja a nemzet életérdekei ellen el őjogát. A bankt ő ke helyzete még 
rosszabb. Hatalmát az államon belül annak a támogatásnak köszön-
heti, amelyet az államtól kap. Az ország ki van szolgáltatva nekik, de 6 
is ki van szolgáltatva az ország vezet ő inek. 

Tudom, hogy a reform ügye e kedvez ő  helyzet ellenére is rosszul áll: 
nincsenek tömegek, amelyek kiküzdjék, s az állam, amely kiküzdhet-
né: nagy tohonya bürokrácia: fontos pontokon álmos vagy éppen ér-
dekelt emberekkel. De épp ezért kell ezt az államgépezetet a reform 
híveinek bevenniök s az ország javára kihasználniok. Azokhoz a ve-
zetőkhöz szólok, akik érzik az adott pillanatban a „pszichológiai" pil-
lanatot. Most van itt az idejük! Most mutathatják meg, érnek-e vala-
mit! 

Magyarországon ma sok értelmes ember lappang -- tessék felkutat-
ni, „agytrösztté" szervezni, a közélet vitális helyeire dugni ő ket. Idáig,  

ha valaki feltűnő en ostoba volt a maga szakmájában, az ember rögt őn 
tisztelettel kezdett beszélni vele; biztosra vette, hogy a hivatalos Ma-
gyarország mögötte áll. Ha egy Tóth Árpád-verset olvastunk, legyin-
tettünk, ez valami szegény éhenkórász; a Pet ő fi-Társaság gyatra zön-
geményei mögött azonban, még ha nem is volt ott, mindenki minisz-
teri tekintélyt szimatolt. Ennek kell most megfordulnia. Kell ő  ember-
anyag nélkül a reformot elkezdeni ő rültség; viszont a reform abban a 
pillanatban elkezd ő dik, mihelyt a butaság árfolyama esni kezd. 

Nincs semmi okom, hogy bizakodó legyek. Meglehet, hogy egy or-
szágnyi süketség el ő tt emelem fő l szavam. De felemelem, s pecsétül ezt 
ütöm ide: a reformnak most kell elkezd ődnie, ezekben a napokban, 
halálosan komolyan, erélyesen, a „lassú fejl ő dés" nyögdécselései nél-
kül. Ha ez nem történik meg, sohasem történik meg, s az a magyarság, 
melyhez nekünk közünk volt, elveszett. Én az els ő  vagyok talán, aki 
nemzedékem írói közül felel ő s állásba került. De ha ez a reform most 
meg nem indul, első nek hagyom el a közéletet s hallgatásommal adok 
igazat azoknak, akik mint valami hulláktól fert ő zött talajt akarják le-
hordani az egész magyar középosztályt s növénytelen csikorgó salak-
kal, de biztos alappal tölteni fel a helyét. 

1934 

TÖREDÉKEK A REFORMBÓL 

1. Az emberség reformja 

Gyorsfő ző n készült reformereink k ő zött általánosan elterjedt rög-
eszme, hogy a reform, melyen a politikába belovagoltak, a közgazda-
ság reformja: a nagybirtokra telepíteni kell, a bankok, iparvállalatok 
nyakára reformigazgatókat kell ültetni, az értelmiségnek állást kell 
szervezni. Az elméleti reformer még ilyeneket is mond: a szabad gaz-
dálkodást a tervgazdálkodás váltja fel, korunk az intervencionizmus 
kora, gazdasági téren a kollektivizmus hivei vagyunk. Van-e értelm űk 
ezeknek a szavaknak? Elképzelhet ő -e, hogy gazdasági intézkedések es 

 intézmények akármiféle szép rendszerré összetákolva, a lelkek meg-
újhodása nélkül a társadalmat megreformálhassák. A múlt század hitt 
a közgazdasági tényez ő knek ebben a nagy életalakító befolyásában, 
de tulajdonképp meg ő , a legközgazdább század is a látszattal csapatta 
be magát, amikor azt képzelte, hogy az új termelési lehet ő ségek füs-
tölték tele feje fölött az eget, s vältoztatták meg körülötte az államot. 
Valójában a kapitalizmus minden találmánya, világot összedrótozó 
szervezetei, a fémet, gyapotot, k ő olajat, betont a földbő l kiidéző  ma- 
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giája is egy új, nagy szándékoktól megszállt emberfajta birközása az 
 

anyaggal, melyet ma, amikor a vállalkozásból ő rültség lett, csak más-
féleképp, de hasonló erő vel megszállt emberfajta fékezhet meg — n em  
ellensúlyozó intézmények, hanem fölébe kerül ő  emberek. Orosz_  
ország, Olaszország, Németország, Amerika belenyúltak a gazdasági  

életbe, intézkedtek es  alkottak, de ami igazán izgató ezekben a külön-
féle kollektivizmusokban es  tervgazdaságokban: nem a munkaterv 

 

hanem a feladatok Herakles-munkáiból kiemelked ő  emberfajta. Az 
 

emberhez méltó kérdés végül is nem az, hogy milyen gazdasági rend-
ben éljünk, hanem, hogy milyenek legyünk, s e sokféle tervböl, négy-
évesbő l es  ötévesb ő l végül mégiscsak az fogja megragadni az emberi-
ség képzeletét, ami ebben az alkotó dühben a leggazdagabb emberisé-
get mutatja neki. Megújhodott népek másolt intézkedései — közgaz-
dasági reformok a lelkek reformja nélkül: visszájukra sülnek el. Tele-
pítéseinkbő l egy csomó egykés kisbirtok támad, mely ahelyett, hogy  

megállítaná, terjeszti csak a rothadást. A kartelleket megfékez ő  állam  
adófizető i vérébő l tartja az életet megfékezettekben es  megfékező k-
ben, az értelmiség elhelyezése még több lámát ültet a kopár Tibet nya-
kára; a szövetkezeti eszme, fajvédelem, népjólét még több álmunkára  

szervez még több ingyenél ő t. Az élet szeret önmagához hasonlítani, s  
hiába színleljük közgazdaságunkkal, hogy megújhodtunk; ha az élet  
nem változott meg, az újjászületés ugyanaz lesz, ami a rothadás volt.  

2. A gazdaság reformja  

Új nemesség, müvelő dés, életbizalom? A közgazdasági tervcsináló  
gúnyosan hárítja el ezeket az általánosságokat. Neki konkrétumok  
kellenek, hol telepítünk, hogy törjük le a kartelleket. Ő  úgy látja, hogy  
egy gondos terv alapján el ő bb át kell építeni a gazdaságot, s ha az új  
gazdasági rend megvan, megjön rá nemesség, mű velő dés, életbizalom.  
Én viszont, épp a nagy tervek sorsából, úgy látom, hogy ezeknek az  
ésszerű  terveknek az elkerülhetetlen esztelenségeit egyedül a tervez ő k  
morális nagysága tette elnézhet ő vé, s a tömegek bizalma nézhette el.  
Egy országot összevissza metszeni, új szerveket ültetni, beteg tagokat  
amputálni, a nedvkeringést távolabbi cél érdekében megzavarni: an-
nak lehet, akiben megvan a vakmer ő  mű téthez a felelösségérzet, s aki-
nek a kése alá a beteg is odafekszik. A terv igazi fedezete tulajdonkép-
pen nem is a terv helyessége, hanem a tervez ő k személye s a terv alá  
vetettek lelkesedése.  

Ami nem azt jelenti, hogy a gazdasági reform jelszavait ne vegyük  
alaposabban szemügyre, mint ahogy azt gazdasági reformereinknél  

uiegszoktuk. Telepítés: ez az a b űvszó, amely nálunk a tudatlan sü-
völvénybő l reformert csinál. Tudjuk, hogy vannak nagybirtokosok  
sok földdel  es  vannak kisemberek föld nélkül. A sok fő ldet oda kell  
adni a kisembernek: ez a telepítés. Megvesszük vagy elkobozzuk: ez  
mar vérmérsék különbség — az a különbség, mely a haladó konzerva-
tívot a maradi kommunistától elválasztja. En, sajnos, ezzel a becsüle-
tes, egyenes, földosztásszer ű  telepítéssel sehogy sem tudok megbarát-
kozni. Már a telepítő  mozgalom elején felhivtam egy bels ő  ellentmon-
dásra a figyelmet. A magyarság pusztul, tehát telepíteni kell, ezzel in-
dult el az Illyés-féle mozgalom. De milyen magyarság pusztul?  
A kisbirtokosság. Mit csinál a telepítés? Új kisbirtokosságot. A pusz-
tuló kisbirtokosságot új kisbirtokossággal pótoljuk. A telepít ők ezt az  
új elemet persze egészséges területr ő l hozzák, esetleg nemcsak egész-
séges területekrő l, de egészséges osztályokból is, a földmunkásságból  
például. Csakhogy ki ő rzi meg az új kisbirtokost a régi sorsától, ha  
hasonló életkörülmények közé jut? Az örökösödési törvény? Az ő rő -
kösödési törvény egyet biztosít, hogy az éppen csak életképes kis-
birtokból egy nemzedék alatt életképtelen törpebirtok lesz.  

Én a mai független kisbirtokos osztályt, amelyb ő l származom, ha-
lálra ítélt osztálynak tartom, amelyet szaporitani nemzeti szerencsét-
lenség. Ez az osztály igényeiben el ő bb polgáriasodott, mint gazdasági  
ismereteiben. Növő  igényeit tudatlansága es  kényelmessége mellett  
(még ha a mez ő gazdasági válság meg is szűnne) csak vagyonpárosí-
tással, egykézéssel elégítheti ki. Akadályozzuk meg az egykézést:  
elaprózott vagyonából, melyen eladósodik, zsellérsorba taszítjuk.  
Zsellérsorba? Igen: ha a reform után lesz meg nagybirtok, amelyen  
zsellérkedhet. A kisbirtokos függetlensége: elhagyottság — hátrány az  
értékesítés versenyében, hátrány eszközökben es tudásban. Pusztul,  
hogy színvonalát ne kelljen lesüllyesztenie vagy lesüllyed, ha a va-
gyonpárosítást megakadályozzuk. Különbözhet-e az új telepitett kis-
birtokos a régi pusztulótól? Ha a telepités puszta földosztás, világos,  

hogy nem.  
A telepítéssel nem új kisbirtokosságot keli csinálni, hanem egy egé-

szen új osztályt, függés es  függetlenség egyesitett el ő nyeivel. A telepí-
tés szakértöi szeretik hangsúlyozni, hogy a nagybirtok kevesebb em-
bert tart el, mint a kisbirtok. Az a földterület azonban, amelyet a  

nagybirtok felosztása a cselédség önállósítása után felszabadit, aligha  

lenne a mai gazdasági tudás mellett, elég gyarmat a mez ő gazdaság  
milliónyi földönfutója részére. Az igazi, kiadós gyarmat itt nem a told,  

hanem a tudás. A települ ő ket tulajdonképp nem a nagybirtokra, ha-
nem a minöségtermelésbe kell telepíteni. A telepités els ő  tétele: a tele-
pülök nagyfokú nlezögazdasági kiképzése nélkül nin cs  telepítés.  
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A második: azt a gazdasági testet, amelyet egy-egy nagybirtok alkot, 
nem szabad teljesen szétvagdalni. Magyarország nagy szégyene, hogy 
a földbirtokreformmal Európában a legtovább késett. De ez egy ész-
szerű  telepítésben még hasznunkra válhatna, ha a települ ő k viszony-
lag önálló birtokai fölött a nagybirtokot, mint szövetkezeti keretet 
fenntartjuk. Az elgondolás: minden kis telepnek van bizonyos auto-
nómiája. A terméseredmény a telepes egyéni munkájától függ; a telep 
vállalkozás. De ugyanekkor a „nagybirtok" tervébe is beleilleszkedik; 
alkalmazkodik a közös termel ő  programhoz, közszolgálatokat végez, 
terményeit a szövetkezeten át értékesíti: a telepes amellett, hogy vál-
lalkozó, szővetkezeti tag is. Kisbirtokosság es  földmunkásság közt új 
osztály létesül így: befelé csupa önálló vállalkozás; a birtok kifelé 
egyetlen gazdasági test. A telepesnek joga van a telephez, de ha hanyag 
es  tudatlan, kötelezettségeit a szövetkezettel szemben nem tudja telje-
síteni, s kicsúszik alóla a föld. Az egykézésnek nincs értelme így: egy 
ember egy tagnál többet nem kaphat, a több gyerek pedig új telepü-
lésre, új tagon rajzik ki. 

Nem tudom, hogy reformereink, akiknek a tapasztalata szerint a 
föld  embere éppúgy vagy birtokos vagy béres, mint ahogy vagy férfi 
vagy nő , ebben a függ ő  függetlenségben, béresbirtokban nem valami 
hermafrodita-csudát látnak-e, az agyvel ő re jellemző  szörnyet, mely-
ben megfogant. Ha igen, füzetemet bátran letehetik, mert ez a kétélt ű  
szörny nem véletlenül bukkant fel itt a telepítésr ő l szóló részben. Sza-
bad polgár — állami alkalmazott, egyezik meg az alternatívában kis-
polgár es  marxista, ha az alternatíva más-más szarvát ragadják is meg. 
En azonban épp ezt az alternatívát nem tartom elkerülhetetlennek, 
sem ésszerűnek. 

Más kérdés, hogy ez a kétéltű  beültethető -e egyhamar a magyar 
népbe, mely idáig mégis kizárólag birtokosokat es  cselédeket ismert, s 
amilyen alázatos tudott lenni a grófi pusztán, éppolyan szervezhetet-
len Csák Máténak vagy Csák Matyinak bizonyult a maga kis függet-
lenségében. Nálunk aligha lehet szomorúbb sorsa egy gondolatnak, 
mintha idealistának nevezik ki. Itt vagy te szegény, mosolyogja ez a 
mosoly, a te kertészollóddal es  ananászepres világmegváltásoddal. 
Vegyük ki az ekét es  a szemes zsákot a szántóvet ő  paraszt kezéb ő l s 
nyomjuk be az oltókést es  a karalábépalántát. De hogy az ördögbe 
csínálod meg ezt ezrekkel es  ezrekkel, amikor ma az egész ország mind-
össze néhány tucat kertészt tud kiképezni. S ha még sikerül is kapára 
kapatni ezt az eke után ballagó népet; hogy préseled be ő t a szövetke-
zeteídbe? Nem láttad a faluban, hogy egyetlen tejszövetkezetet nem 
tudtak összehozni egy évtized alatt? Nem emlékszel gyermekkorodból 
a hét gazda csépl őgépére: a Magánjáróra, melybe, ha lehetett volna,  

minden húzatásnál hétfel ő l fogták volna be az ökröket? S mondjuk, 
hogy valami később kitalálandó tömeghipnózis a szabad magyarból 
szövetkezeti népet csinál; megvan-e valóban az a varázsgyarmat, 
ahova ki akarod vándoroltatni ő ket. Csakugyan olyan határtalan te-
rület a minő ségtermelés? Telepeseid ültetik az epret, spárgát, tyúkot, 
de hol van az ország, amelyik annyi tojást megvesz s megeszik. 
A hagymára szorult napszámost akarod vajbabbal etetni? 

A választ az els ő  két aggályra B űvös szandzsák cím ű  tanulmá-
nyomban már megadtam. Az egész magyar földmíves anyagot érett 
korban egyszer kapjuk kézbe: a katonaságnál. A katonai kiképzés 
alatt kell az elmaradt földm ű velő bő l tanult minő ségmunkást nevel-
nünk. A megoldás el ő nyei: 1. a gazdasági kiképzés azon a területen 
folyik, amelyiket a települ ő nek meg kell szállnia, a tanítás nem válik 
általánossá, hanem a települ ő  új életviszonyaihoz igazodik. 2. A ld-
képzés alatt älló csoportok, mint katonai osztagok végeznék el a 
nagybirtok átalakításával járó közmunkát, mely más megoldásnál 
vagy a telepest nyomja, vagy az állam pénzét nyeli el. 3. A hadseregnek 
volna némi gazdasági autarkiája, a megszállt birtokok te remnek is, s 
legalább részben eltartják a kiképzend ő ket. 4. A szövetkezetet nem 
utólag kell rákényszeríteni a települ ő kre; megvan az már a település 
elő tt: közös munkaterv, közös értékesítés, köz ő s kulturális szervek 
éppúgy megelő zik a viszonylagos önállósulást, mint az utcák a háza-
kat vagy a telep a teleptagokat. 

A telepítés nagyjából így történhetne: a hatóság átveszi a birtokot, 
megtartja rajt a régi cselédséget, s ráküldi a gazdaságilag idképzendö 
katonai csoportot. A hadsereg egy év alatt elvégzi a közmunkát, Id-
alakítja a teleptagokat, átállítja a területhez ill ő  nemesebb  es  intenzí-
vebb gazdálkodásra a földm űvelést, felhúzza a legszükségesebb épü-
leteket, s közben kiképzi (a kertészet mellett a legszükségesebb iparra 
is) a katonákat. Egy munkában eltöltött év kiválasztja a legkülönb 
munkásokat, ezekböl alakul meg az év végére a szövetkezet. Az év vé-
gén a katonaság kivonul a birtokról, s a századparancsnok helyét el-
foglalja a szövetkezeti vezet ő . Ez megint egy nagyobb tervbe kényte-
len beilleszkedni; köztársaságok rétegz ő dnek igy egymás fölé, felelő s-
séggel terv s a tagok iránt. A szövetkezet magára szivja a megfelel ő  
iparos  es  értelmiségi elemet; így lesz a szövetkezetböl: falu. De kifej-
leszti értékesít ő  csápját a városok piacai  es  a külkereskedelmi kivitel 
felé, így lesz belöle az országgazdaságban: gazdasági tag. Mint falu a 
tájképviseleten, mint termel ő  szövetkezet az érdekképviseleti rend-
szeren at vesz részt a hatalomban. 

Igen-igen, ez meg csak elképzelhet ő  valahogy, hallom. Elvben vagy 
álomban legalább, de ki eszi meg az ep ret es a tojást? Bevallom, ez a 
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„ki eszi meg” érv el ő ttem rejtélyesebb, mint a „magyarság természeté-
re" és a „kivihetetlenségre" mutató aggodalmaskodás. Van nekem egy  
unokabátyám, aki több mint száz holdon gazdálkodik. Mint fiatal  
gazda vett egy traktort, azt megette tíz év alatt a rozsda, de az ára itt  
maradt, s a száz holdja azóta csak az adóval és az adóssággal küzd,  
elég eredménytelenül. De van a ház körül három-négy hold kertféléje  
gyermekesztendeim paradicsoma —, a padlásról is jut egy-két kosár  
szem; a majorsággal bíbel ő dő  feleség jó keze alatt ez a három-négy  
hold kert és néhány véka kukorica tartja el már évek óta az egész csa-
ládot. Ez ad csirkét, tököt, körtét az asztalra, ebb ő l nő  ki az a negy-
ven-ötven pulyka, amit az asszonyka karácsonytájt ruhára cserél be,  
ezzel törlesztik a nagyobbik kislány taníttatását (zsírral, oldalassal és  
néhány peng ővel) a szekszárdi nagymamánál. Mig a határ  búzatáblái, 
kukoricásai a közterhekkel küzdenek, ez a kis háztájék melengeti a  
szorongatott családban az életet. Mit akarok ezzel a példával monda-
ni? Azt, hogy a kertészked ő , majorságtartó gazdálkodásnak nagyobb  
az autarkiája, mint a szemes termelésnek. Ha csak száz hold búzám  
van, mindenem a piacra fut és mindenem a piacon veszem; egy ker-
tész-telepnek a termés jóval kisebb hányadát kell cserére kidobnia. De  
a szövetkezet maga újabb autarkiás kör a kertész-telepek körül; az ács  
és az orvos segít megenni az „epret és karfiolt", s munkájának talán  
csak a feléért vagy negyedéért kíván olyan értéket, amely a szövetke-
zeten belül nem vásárolható meg. Egy jól megszervezett min ő ség-
szövetkezet szükségleteinek jóval kisebb részével nyúlik ki a világba,  
mint egy egynemű  gabonaterm ő  nagybirtok, amit többek közt az is  
bizonyít, hogy az önellátás fokozására a nagybirtok is apró min ő ség-
birtokokat teremt a konvencióscseléd-földeken. De minél nagyobb  
egy ország gazdasági sejtjeinek az autarkiája, annál kisebb a piaci  
összeomlások veszélye és lehet ő sége. Ha csak a ruhámat veszem ide-
genbő l, katasztrófa esetén a tavalyi ruhámat hordom. Ha a kenyere-
met, húsomat, tüzel ő met, téglámat, akkor éhezem, lekopok, fagyos-
kodom. Annak a boltnak, amelyet egy vagy több szövetkezet tart a  
városban, egy ipari cikkeket áruló bolt felel meg a szövetkezetben.  
A mező gazdasági és ipa ri  termel ő szövetkezetek ezekkel az ikerboltok-
kal egy nagyobb tájszövetkezetté kapcsolhatók össze, ami által a kis  
szövetkezet körül egy újabb autarkiás gy ű rű t vonunk, mely az anya-
gok csereáramlását még egyszer megsz ű ri, s a piacok katasztrófa koc-
kázatát még egyszer megcsökkenti. Kell-e mondanom, hogy e táj-
szövetkezetek fölött az ország megint csak egy szövetkezet, s a „ki eszi  
meg" problémája végül is a határokra tolódik ki. A nagy szövetkeze-
tet, az országot els ő sorban az izgatja, hogy amire szüksége van, kit ő l,  
miért kapja meg. Ennek az alapján osztja ki a tájszövetkezeteknek  

rendeléseit, rábízva az önellátásos termékek bels ő  cseréjét. A táj- 
Szövetkezet viszont a kis egységek önellátásával nem törödik, s csak a  
maga rendeléseit hajtja be rajtuk, szükségleteikért cserébe. A minő -
ségtermelés tehát csak egy esetben válhat országos csapássá, ha a mi-
nő séggazdálkodás áruit, a vajat, szárnyast, gyümölcsöt stb. a külföld  

nehezebben, rosszabbul cseréli be, mint a tömegtermelés terményeit.  

Hogy ez nincs így, s amíg a magyar föld zamatai s a magyar ég fénye el  

nem árulja kertjeinket, nem is lehet így, azt mindenki tudja. Magyar-
ország kiviteli kvótája minő ség terményekben nem arányos e termé-
nyek minő ségével. S új telepes osztály és szövetkezeti értékesítés épp  

azzal fokozhatja az ország jólétét, hogy e kvóta méreteire emelik fel a  

kivitelt, s ami ezzel egyet jelent, a behozatalt. A min ő ségtermelés: he-
lyes elosztás mellett az élet fény ű zése, amelyet a termények fényűzésé-
vel vásárolunk meg.  

Kissé hosszasan vitatkoztam a „ki eszi meg" aggodalmával, de a Id-
térö nem volt fölösleges. Megmutatta, hogy a telepités, ha okosan csi-
nálják, nem lehet elszigetelt reform. Eredményei biztosítására az egész  

gazdasági életet át kell alakítani. A földosztásszer ű  telepítés egy cso-
mó egykézésre, tudatlanságra kárhozott kisbirtok, mely az országos  

színvonalat csak süllyesztheti. A szövetkezeti, függ ő birtokrendszere-
ket teremtö telepítés viszont az ország testébe ültetett új gazdasági elv,  

mely mint élesztö a kenyeret, az egész nemzetgazdaságot átkeleszti.  

Ha évente húsz-harmincezer embert telepítenek le kétszázezer hold  

földre, tíz év alatt a felhasználható nagybirtok java telepes-birtokkä  

alakul. A települö megnösül, s mivel gyermekaggodalmai nincsenek,  
tíz éven belül egymillió földmíves s még néhány százezer iparos, ke-
reskedő , hivatalnok stb. él a régibe beékelt Telepes-Magyarországon.  

Hatalmas ver sacrum ez, csupa fiatal ember, a földmives lakosság t ő bb  
mint egynegyede. Ez a fiatal egynegyed tudósabb gazda, jobb s szo-
rongatottabb erö. A szövetkezet azt veszi át t ő le, amit értékesíteni is  
tud, önellátása nagyobb, cseréjét az iparral, várossal nem vámolja meg  

a kereskedelem. Gy ő zheti-e vele a versenyt a másik háromnegyed?  

Világos, hogy ez a nagy szövetkezet Iassan a másik háromnegyedet is  

belekényszeríti a szövetkezeti termelésbe. Tagosítás, közös beszerzés,  

közös értékesítés, az értékesités által diktált tervtermelés: a szövetke-
zet véd ő  fedele alá hajtja a függetleneket. A szövetkezeti tagbirtokok  

arányosítását pedig elvégzi az új örökösödési törvény, mely a nagyobb  

birtoktesteket elaprózza, a földteleneket meg az államra szállt birtok-
részekbe ülteti. A harmados örökösödés a mai kisbirtoknak nem or-
vossága. A szövetkezeti rendszerben azonban kit ű nő  terelö ostor a  
kintragadtak ellen, biztos rendez ő  pálca a bentiek között. Az els ő dle-
ges telepesek mellett, tij másodlagos, összeállt szövetkezetek támad- 
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tt minöség ingadozás, ha van is az áruban, az nem olyan nagy, hogy 
kereskedo . külön szellemi munkájára volna szükség vev ő  es eladó 

e"zt: a termel ő  nyugodtan kinalhatja a maga áruját. Mar egy könyv- o 
ereskedésnél, képszalonnál, m ű bútor-, sző rme-,  mag-, déliaru-keres- 

kedönél, ékszerésznél, igenis, megérhet egy külön közbeiktatott s jól 
jutalmazott önálló életet a megválasztás m ű vészete, s törekednünk is 
kell ra, hogy ennek a bels ő  piacnak a szövetkezetek kereskedelem-
mentes piaca közepén nagyobb legyen a becsülete  es  szabadsága, mint 
ma, amikor a minöségpiac is tömegpiac s a legtöbb könyvkereskedés 
éppúgy gyári lerakat, mint a legtöbb vaskereskedés. 

Közvetlen értékesítés es  minő ségkereskedelem elvének egyszerre 
kell a mai szürke, egyszínű  kereskedelmet kétfel ő l átjárnia. Nem 
mintha a kettő  két ellentétes elv volna. A termel ő  közvetlen felel ő ssége 
az árujáért mindig min ő ségversenyt indít meg. Egy uradalom tej-
csarnoka jobb tejet árul, mint amilyen húsz uradalom összeöntött s 
egy központban átmanipulált teje. Kritikai kereskedelem a szövetke-
zeti kereskedelem közepén: a fény űzés jelenléte az életszükségletek 
közt. A nemesebb áruk kultusza, mely a mindennapi árukra is vissza-
hat. A kereskedelemnek e két élesen persze el nem határolható faja 
mellett harmadik: a külkereskedelem. Ma az államok behozatal es  ki-
vitel egyensúlyát szerz ő désekkel, árukontingensekkel szabályozzák. 
Ez azt jelenti, hogy a szabadkereskedelemböl a nemzetek közt csere-
kereskedelem lett. De ha cserélek, tudnom kell, mit mire cserélek. Va-
lakinek az eszében kell tartani az egész csereberét. Ez a valaki csak az 
állam lehet. Ma a cserét az állam csinálja, de az állammal jó viszony-
ban levő  kereskedő k vámolják meg. Ennek nincs értelme. Ha a kül-
kereskedelmi üzleteket az állam köti, bonyolítsa is le: a külkereskede-
lem monopólium. Minél el ő rébb halad a fő id es  ipar szövekezeti át-
alakulása, ez az államosított külkereskedelem annál szervesebben n ő  
bele a nagy szövetkezeti rendszerbe, s bürokrata  jellegét elvesztve, a 
rendszer ki-belégz ő  tüdeje lesz. 

Hogy illeszkedik bele a nagyipar ebbe a telepes termelésen és köz-
vetlen értékesítésen alapuló gazdálkodásba? A belföldi nagyipar ma, 
egy-két iparágat leszámítva, az állam tenyerén csücsül: a védvámok 
emelésével-csökkentésével föllendíthet ő  vagy megszüntethet ő . Ha az 
autóvámokat eltörlöm, a magyar autóipart elfújja a szél. Mit jelent ez?  

Azt,  hogy ma az állain szabja meg, milyen iparra van szüksége s milyen 
méri 	egyes  i ará ak nemzetijelent őségét,' ' iparra nincs. ^ meri le az egy p g 	6 álliga  

össze a behozott iparcikkek arányát, hogy a kivitelt biztosítsa.  

A termelés tehát mar  ma sej Ionkényes, hanem kiosztott, engedélye- 
zett. Amit el kell érni, nem  az, 

 é l  ó 	
ósan ény es, „szabad legyen, ha- 

nem, hogy ésszer ű en kiosztott 	 g 	engedélyezett. A kartelleket 
 

nának igy. Vontatott, de a falu társadalmát er ő sen megforgató áram_  
lat indulna meg a szövetkezeti es  minő séggazdálkodás irányába, mely  
a mai föld magántulajdon természetét is megváltoztatná.  

De a telepek nemcsak a szomszédos, szabad kisbirtokos gazdálko-
dást sorvasztják el -- értékesít ő  szerveik benyúlnak a városokba, az  
élelmiszerkereskedelem lassan az ő  kezükbe kerül, a telep szükségle-
teit ő k szerzik be a gyáraknál, s valószín ű , hogy városi üzleteik a vá-
rosnak szánt iparcikkek, gyarmatáruk (konzerv, füszer) egy részét is  

felszívják. Mit jelent ez? Azt, hogy a mai értelemben vett kereskede-
lem a gazdasági élet legnagyobb részér ő l kiszorul. A kereskedő  ma  
közvetítő : nem termel, csak vesz s elad, igen sokszor olyantól vesz, aki  

maga is csak kereskedik. A szövetkezetek azonban azt adják el a ve-
vőnek, amit termeltek, s közvetlenül a termel ő tő l (gyártól) veszik meg,  
amire szükségük van. A közvetít ő kereskedelem mez ő gazdasági ter-
mékekre megszűnik, s helyébe a termelvények közvetlen értékesítése  

lép. Mivel a gyárak maguk is termel ő  szövetkezetek, áruikat ő k is vagy  
közvetlenül értékesítik, vagy több gyárral, esetleg mez ő gazdasági  
szövetkezettel együtt tartanak fenn üzletet.  

Az áruknak ez a közvetlen értékesítése mar  a mai életben is feltű nő  
tendencia: a nagybirtokok tejcsarnokai, az egy-egy sörgyár sörét ki-
mérő  kocsmák, egy-egy cukorgyár termését áruló cukorboltok erre  

mutatnak. A földmives-szövetkezetek közvetlen értékesít ő helyei  
rendkívül meger ő sítenék a gazdaságnak ezt a hajlamát; a szatócs ki-
szorulása a faluból es  a falu fele irányuló közvetítésb ő l pedig egész  
szű k térre szorítaná a szabad kereskedelmet. A kereskedelem jelent ő -
sége az volt, hogy piacot teremtett. Messze földr ő l, nagy akadályok  
leküzdésével hozta össze az árukat: a piacteremtésbe beleölt fáradság  

es  tudás volt az, amit a közönség az árakban megbecsült. Ma ezt a fá-
radságot nem becsüljük annyira. Az áruk könnyen folynak, játszva  

áramolnak — vad ide-oda hajigálásukban (a világkereskedelem jel-
lemző  tünete) észszer ű tlenséget látunk, a piac h ő sében piaci vám-
szed ő t. A kereskedelem jó része nélkülözhetetlen vállalkozásból elö-
jogos élő sködéssé vált. A közvetlen szövetkezeti értékesítés ezt az  

élő sködő  kereskedelmet szüntetné meg, meg ő rizve a kereskedelem  
előjogait ott, ahol erre az el őjogra a jogcím megvan. Mi ez a jogcím?  

Az, ami mindig volt: a piacteremtés nehézsége, az áruösszehozáshoz  

megkívánt szellemi készültség, erkölcsi önfeláldozás. Egy  idő ben  
olyan könyvkereskedést akartam nyitni, amelyben csak elbírált s jó-
nak talált könyvet árusítanak. Nem tudom, boldogult volna-e ez a  

vállalkozás, de ez a kritikai könyvkereskedés legmagasabb példája  

annak, mit értek el őjogra érdemes min ő ség kereskedelmen. Ha egy  
erdőgazdaság beküldi a városba a fáját, egy gépgyár a gép alkatrészeit,  
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sokat szidják ma; ifjúsági gy ű lések fő  pontja: a kartellek megrendsza-
bályozása. De a kartell, a termelés kvótaszer ű  felosztása: természetes 
fejlő dési fok, s a megrendszabályozás nem lehet más, minthogy a kar-. 
telleket összefogó kartell: a külkereskedelmet lebonyolító s a bels ő  pia-
cot ismerő  állam legyen. 

Csakhogy az állami „engedélyezés" nem az egyetlen határa az ipar 
szabadságának. Amíg a kartell kiskeresked ő kkel áll szemben, 6 diktál 
nekik. Más a helyzet, ha az ipa ri  kartell a szövetkezetek szindikátusá-
val áll szemben. Engedélyez ő  állam es „vevő  kartell" közt a nagyipar 
szabadságáról beszélni többé alig lehet; a szövetkezetek rendszerében 
a gyár maga is inkább a szövetkezetek jóakaratától függ ő  szövetkezet, 
mint anarchikus magántulajdon. S ha lényegében nem magántulajdon 
többé, lassacskán névleg sem lesz az. Új iparvállalatokra az állam ad 
engedélyt es  hitelt. A vállalatvezet ő  az állam felé: tisztvisel ő , a vállalat 
felé pedig vállalkozó. Felel ő s a közösségnek, de jövedelme a vállalat 
jövedelmével arányos. Ami a vállalatvezet ő  fönn, az minden alkalma-
zott munkás a maga helyén; fizetése a létminimumból es  részesedésb ő l 
áll. Hogy az új szövetkezeti iparvállalatok hogy hasoníttassák át id ő -
vel a régieket, nem szükséges elismételni: elmondtuk, amikor a falusi 
magánbirtok átalakulásáról beszéltünk a telepes szövetkezetek hatá-
sára. 

Az iparnak ezzel a természetes s a vállalkozó szellemet meg nem bé-
nító nacionalizálásával persze itt is szemben áll a másik elv: az ember 
joga a fényűzéshez. Test, lélek, környezet fény ű zésében éppúgy a sze-
mélyes ízlés es  bizalom választ, mint ahogy orvosm űvészemet is ma-
gam akarom megválasztani. Ami a kereskedelemben a „kritikai" ke-
reskedelem, az az iparban a m űvészipar. Tágítsuk ki a szót: ipar-
művészet vagy röviden m ű vészet minden ipar, melyben az áru min ő -
sége els ő sorban az iparos tehetségét ő l es képzettségét ő l függ. A bor-
bély, a szakács, a szabász: m űvészek, s viszonyuk az ipar élvez ő jéhez 
mindig személyes lesz. Állami tisztviselő k fő ztét megeszem a nép-
konyhán, de amíg pénzem van, azt akarom, hogy a szakács fizetése 
gyomrom helyeslését ő l függjön. Ennek a művésziparnak a tömegipar 
közepén éppoly függetlennek kell lennie, mint a min ő ségkereskedelem 
volt a közvetlen értékesítésben. Az átmenet természetesen elmosódó: 
lesznek mű helyek a gyár es  művész atelier közt, de a két egymást el-
lensúlyozó elv mégiscsak egy természetes min ő séghierarchiát emel a 
szürke tömegszükségleti cikkt ő l a lángész festette faliképig. 

Szokatlan talán, hogy ezt a gazdasági okoskodást a tisztvisel ő -
kérdéssel zárom. De a mai magyar gazdaságon a tisztvisel ő -rend a 
legnagyobb csapás. Egy nekem igen kedves, nyugdíjas igazgatónak 
szoktam mondani, hogy ő  nagyobb úr, mint egy régi középnemes, fél 
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faluja van az országban, megkapja az adóját, anélkül, hogy az adó-
behajtással tör ő dnie kellene. Ez túlzás, de a magja igazság. A tiszt-
viselő  az állam nyű gös gyermeke lesz, aki nem a többi osztály helyzetét 
nézi, hanem pénze es  igénye közt a távolságot. Elégedetlen, me rt  mint 
egyénnek nyilván oka van az elégedetlenségre. De ha elégedetlen mint 
egyén, próbáljon felel ő s lenni mint egy osztály tagja. Magyarország-
nak ma nem annyi tisztvisel ője van, mint amennyit a rend megkívánt, 
hanem amennyi tanult embert okvetlenül hivatalba kellett dugni. 
Gyermekkoromban a falumbeli községházán egy ő regjegyző  mellett 

 egy írnok ült, ma lebzselnek ott öten-hatan. A hivatalhoz persze papír 
is terem, amit napszám teleírjanak, de ez nem változtat rajt, hogy az 
értelmiség hasznos vagy álmunkák ürügyén légiónyi embe rt  ű ltetett a 
dolgozók nyakára: tanultam, tartsatok el. Tudom, hogy ezek az em-
berek nem ingyenél ők, ső t igen szorgalmas emberek lehetnek egyé-
nenként, az egyetlen vezeklés mégis, ha felel ő sséget érez azokért, 
akiknek a nyakán el, s mindent elkövet, hogy osztályát „leépítse". Az 
értelmiség szétszélesztése a hivatalból es  a hivatal kapujából a gazda-
sági reform legfontosabb pontja. A telepítés az ifjúság elvonásával 
sokban enyhíthetné ezt a kártékony vérb ő séget. A mezőgazdasági 
zászlóalj „önkéntesei" közül akár mint gazdák, akár mint faluvezet ő k, 
sokan szívódnának le vidékre. Szelepnek ez szelep, de a dönt ő  kő ny-
nyítést mégiscsak a „lateiner" el őjogok lassú feladása hozhatná meg. 
Az érettségi ma még szédít ő  árok ember  es  ember közt, s aki az árkon 
átment, ritkán tekint rajt vissza. Hát ezt az árkot be ke ll  temetni. Az 
oktatás reformjánál elmondtam, hogy csökkenteném egyetem es sza-
badegyetem távolságát. A magasabb szinvonalú munkásképzés, ni-
vellálódó munkásfizetések elvégeznék a többit. A min ő ségelvre épített 
társadalom nem mandarintársadalom. A foglalkozások itt egymás 
mellett  es  nem egymás fölött vannak. Mindnek van emeletje es  szute-
rénje; a kertészmester vagy szakácsm űvész olyan magasan lakik, mint 
a költő  vagy sebészprofesszor. Az emberek sokkal többet tudnak, 
mint amire az iskola taníthatja ő ket, s értékük végül is nem az osztály-
zott, hanem a teljes tudástól függ. Amíg a tanult ifjúság ezt a másik-
fajta tudást meg nem becsüli, s zuhanásnak érzi, ha lateiner képesítés-
sel olyan pályára megy, ahol képesítését nem — csak tudását használ-
hatja, addig az értelmiség nyomora n őni fog. 

Gyakran halljuk, hogy középosztályunk beteg; de ritkán halljuk, 
hogy miért beteg. Én azt hiszem, azért beteg, mert jórészt tisztvisel ő k-
bő l áll. A tisztvisel ő  eredend ő  bű ne, hogy kiesett a megélhetés harcá-
ból, a munkában végzett id ő ért kap bért, s nem a vállalkozás jövedel-
mébő l részt. A magyar tisztvisel ő  ehhez a bű nhöz hozzáad ínég egy 
példátlan úri es  lateiner dölyföt. Hogy kell csökkenteni az utóbbit: 
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beszéltünk róla. Hogy kell megoldani az el ő bbit: láttuk a szövetkeze-
tek, iparvállalatok, egyetemek, biztosítóorvosok stb. példáján. Tu-
dom, hogy nem minden tisztvisel ő i fizetést lehet létminimumra es  ré-
szesedésre vagy jutalomra szétbontani (a katonai vagy a bírói pálya  

sosem alakitható át vállalkozássá), de hogy a tisztvisel ő k egy nagy ré-
sze ma egészen fölösleges; a másik rész munkáját maguk a termel ő k  
végezhetnék el megtisztelésül kiosztott hivatalokban; a harmadik  

részbő l pedig vállalkozót lehet nevelni, akit érdeke s nem bére fű zi az  
államhoz, szövetkezethez: nyilvánvaló. Azt hiszem, nem lehet kétsé-
ges, hogy a gazdasági terv, amelyet el ő adtam: szocializmus. De ez a  
szocializmus a marxitól épp a tisztvisel ő kérdésben tér el: az minden-
kibő l tisztviselő t akar csinálni, ez csak az állami rend legfels ő bb tor-
nyán hagyná meg ő ket, mint az államgondolat szerzeteseit.  

Néhány éve a nyarat egy vidéki birtokon töltöttem. A birtok nagy  

részét béresek m űvelték; de a sz ő lő t a tulajdonos Tokajból hozott  
munkásoknak adta át. A béresek kaptak valami kis éhbért, egy hold  

földet s állattartást. A tokajiak némi létminimumot, s övék volt a ter-
més fele. A béresek tisztvisel ők voltak, a tokajiak vállalkozók.  
A béresek lézengtek, loptak, hazudtak; amikor a gazda kukoricája két  

arasz volt, az övék embernyi. A tokajiak dolgoztak. Nem kelhettem fel  

olyan korán, hogy ott ne találtam volna ő ket, permetez ő vel a háton 
vagy rafiával a karjaikon a sz ő lőbuckák közt. Érdekük egy volt a bir-
tokéval, védték, ő rizték a birtokot, s a gazda jövedelme kétszer annyi  

lett, mint ha napszámosokat fogadott volna. Ez a kétféle munkásnép  

egymás mellett: egyik fő  oka volt, hogy szocialista ösztöneim ellenére  

sem járhattam a kész marxista utat. A bizománybirtok gondolatát  

ezeknek a tokajiaknak köszönhetem, s most, amikor a telepítés kér-
désben egyik oldalon a régi polgári magántulajdon-elv készíti a ka-
tasztrófát, a másikon a béres-állam gúnyol es  csábít, én rájuk muta-
tok. Ha az 6 emberhez méltó munkájukban mások is megtalálják az  

elvet, melyre az új állam felépíthet ő , azt sem bánom, ha rajtam az utó-
pista név rajtamragad.  

3. Kisebbségi sors  

A különféle miniszter-repülések es  háború elhárító világértekezle-
tek jóvoltából a keresztrejtvény fejtegetésnek egy új válfaja alakult ki  

Európában: találgathatjuk, hogy milyen szövetségcsoportok állnak  

egymással szemben a következ ő  világháborúban. Nincs az a futball-
mező ny, amely olyan változatosan alakulna, mint az európai politika.  

Hogyne, hiszen itt nemcsak a helyzetek változnak driblik es  passzok 
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„  

során, hanem a csapatösszeállítás es  megoszlás is; odanyomod vala- 
kinek a labdát, s nem tudod, hogy a te csapatodat segíted-e vele, vagy  

az ellenfelet. Egyáltalán ki az ellenfél es  ki a szövetséges? Az elemek  
ide-oda rángatóznak, es  nem tudnak háborúra-kész szövetségekbe 
egyesülni. A keresztrejtvényfejt ő  tavaly még Hitlert kő tötte össze 
Mussolinival s a jugoszláv királyt Barthou-val; egy év sem telt el, s a 
királyok es miniszterek egészen más átlók szerint repülnek: Olasz-
országban es  Franciaországban megmozdul a latin testvér-emlékezet, 
S  Németország Lengyelországgal ölelkezik Posen  es  Danzig fő lő tt. 
Vajon mit hoz Simon Berlinb ő l, háborút vagy szövetséget? Vajon 
együttmarad-e a kisantant, vagy szétszakad a német es  francia érdek-
csoport közt? Ilyen kérdésekkel játszik, aki a bridzslicit változatait 
megunta. A világpolitika nyilvános cselszövénnyé alakult, s a népek 
úgy belegabalyítják egymást a szövetkezések ide-oda hányt szálába, 
hogy amikor a háborúnak a végzet végzéséb ő l igazán ki kell törnie,  
egyes államférfiak a gombjukon számolják ki, hova älljanak.  

Ebben a nagy világpolitikai társasjátékban elhagyottabb résztvevő  
a magyarnál alig van. Akárhogy vetik-hányják a szövetség szálát, az ő  
igazsága mellett csak nem akar párt alakulni. Utánakap egy-egy 
nagyhatalom szoknyájának; az utána pördül a maga érdekeinek, s a 
szoknyájába kapaszkodót neki keni egy lámpaoszlopnak. A magyar 
keresztrejtvény fejt ő  meghúzza a vonzalom vonalkáit: a Duce barátai 
vagyunk; Itália magyar revízióval rendezi el a Duna völgyét. Hitler 
összeáll velünk, s közrekapjuk Csehországot. Nem, Lengyelország a 
mi természetes szövetségesünk: Budapest—Varsó Kelet-Közép-Euró-
pa új tengelye. A fenét — közvetlen szomszédainkkal kell megegyezni, 
éljen a Duna-konföderáció! Majd ha fagy, hogy egy évszáladra meg-
kössenek, béküljünk ki inkább a szerbbel, aki a háborúban is méltó 
párja volt a magyar katonának. A reményvonalak szaladnak, ugrál- 
nak, de a nagy szövetkezési izgalomban a mi kis igyekezetünk olyan,  

mint egy tömegben ide-oda lökdösött gyermekkéz, amely mellöl vég- 
érvényesen hiányzik az édesanya.  

Én azt hiszem, hogy egy ilyen tanulmányban, mint ez, ezekkel a  

szövetkezési tervekkel nem is illik foglalkozni. Ha emlegetem, csak  

azért emlegetem öket, hogy komolytalanságukra rámutassak. Jaj ne-
künk, ha ezekbe a külpolitikai orientációkba vetjük reményünket, s  

ezek vonják el figyelmünket a magyar hivatás problémájáról. Ha ez a  

korhóbort, jó, repüljenek a mi minisztereink is, s írjanak alá minél  

több megnemtámadási szerz ő dést; de csak óvatosan, hogy semmiféle  
néppel se bogozódjunk össze tülságosan, nehogy egy pálfordulásnál a  
mi föláldozásunk alkutárgy lehessen. Az európai határsorompók  

egyelő re elég jót be vannak verve, s a mi kedvünkért nem kezdik tolo- 
656  

  

 

657  

  

11111  

UMW amopiono 



gatni őket. Ha majd meglazulnak, legyen gondunk rá, hogy kifelé s ne 
befelé j őjjenek. Addig azonban kár többet orientálódni, mint szüksé-
ges, és hiba kevesebbet gondolkozni, mint muszáj. 

A szövetségesdit bízzuk a diplomatákra, mi pedig fejlesszük ki or-
szágunkban azt a néhány gondolatot, amely hátulról fogja a frakkun-
kat, s nem engedi, hogy érdekeink ellen ígérgessenek és ígérkezzenek. 
Nagy, őntudatos népekben él néhány dogmaszerü er ő s gondolat a nép 
hivatásáról és érdekeirő l; a diplomácia a külügyi sáfárok dolga, akik 
minden irányba repülhetnek aztán, csak a népi öntudat ellenében 
nem. Minálunk, sajnos, épp ez a néhány er ő s hivatásgondolat, ez az 
egész népbe szétosztott érdektudat hiányzik, s ezért nincs igazi fedeze-
te a diplomáciánknak. Annak a magyarnak, akit európai helyzetünk 
izgat, épp ezért nem az 6 diplomáciai munkájukba kell belekontár-
kodnia, hanem mögöttük ezt a parancsoló és fedez ő  öntudatot meg-
teremteni. 

A magyar kicsi nép s kicsiségét azzal sem szépítgeti, hogy a nagy-
bácsi nagyságára hivatkozik. A tót azt mondja, szláv vagyok, a portu-
gál, hogy latin, a norvég, hogy germán. Mi azonban egész meztelenül 
csak magyarok vagyunk, mint az a növény, amelyet Kitaibelünk fe-
dezett fel: faj és nemzetség egyben. Mi joga lehet egy ilyen népnek az 
életre? Azonfelül, hogy van, miféle legitimációt talál arra, hogy le-
gyen. A székely kisebbség Erdélyben; de mi sokkal ijeszt ő bb kisebbség 
vagyunk már csak akkora területen is, mint Közép-Európa. Hol ke-
resse méltóságát egy ilyenféle kisebbségi sors? 

A kevesebb joga az élethez az, hogy különb. A kisebbség jogosítvá-
nya, ha elit tud lenni. A nemesek kevesebben voltak a hűbéri állam-
ban,  mint  a parasztok, cle senkisem mondhatta rájuk, hogy fölöslege-
sek. A kis nép vagy nemesség tud lenni a népek közt, vagy lökik, amíg 
elkallódik. A holland, mint a polgáriasodás új nemessége tört fel a ti-
zenhetedik században, a zsidó mint a kapitalizmushoz ill ő  elit lett or-
szágok fölötti világhatalmasság. Évszázadokon át a magyar is elit volt 
a Balkán és a Duna-medence népei közt; afféle viszonylagos elit per-
sze, bocskoros nemes a mezítlábasok közt, de mégiscsak összetartó a 
hordák közt. Az utolsó száz évben a mezi*lábasok cip ő t húztak, s mi 
viszonylagos elő kelő ségünkbő l meglehető sen kipottyantunk. Rokon-
talan, semmibe vett, elhagyott nép lett bel ő lünk; előjogainkat hiába 
emlegetjük, ha nyilvánvaló kiválóságunk nem parancsol többé. Az elit 
azzal, hogy van, uralkodik. Mi abból, hogy mennyire nem uralko-
dunk, azt is érezhetjük, hogy mennyire nem vagyunk elit. Harminc-
millió magyar, mondták apáink. De harmincmillióan mi egyhamar 
nem leszünk. Vagy a tízmilliónak kell tehát harmincmilliót érnie, vagy 

tízmillióra sincs szükség többet. A magyarság el ő tt egy választás 
van: meghalni vagy kovász népnek lenni! 

Nem minden magból lesz növény, de minden magban benn van egy 
növény. A népeknek is kétféle sorsuk van, egyik, amelyik mint lehet ő -
ség magvukba van zárva, a másik, amely mint növény, megvalósul. 
A magyar alkotó, gondolkozó nagy fájdalma és büszkesége mindig az 
a különbség volt, amelyet e kétféle magyar sors k ő zt érzett. Adynak a 
magyar megvalósulás: lettünk volt útonállók új útbanállókká; de a 
lehető ség: a magyar, a világ legcsodálatosabb faja. Az elkeseredettek: 
konok, pusztuló, tönkrevert baleknek látják a magya rt; a reményke-
dő k: fejlő désében töröktő l, Habsburgtól, idegen uraktól elakasztott, 
nagyra hivatott népnek. Helyzete reménytelenségét túlozzák, de azt, 
ami ebben a helyzetben pusztul, elkallódik: nem engedik bántani. 
A „virtuális Magyarországhoz", hogy egy divatos szóval éljek, a kese-
rű ség és önigazolás honvágya fűz mindannyiunkat. 

Mi ez a „virtuális Magyarország"? Romantikus vágyálom, amelybe 
a valóság megvertjei költöznek? Olyan mustárfa lombja alatt h ű sö- 
lünk képzeletben, amely nem kelt ki — de kikelhetett volna? A lema- 
radtak önérzeteskednek a magyar faj fels ő bbrendű ségében: ha alul- 
maradtam, legalább érezzem fels ő bbrendű nek magam? Nehéz ezekre 
a kérdésekre felelni. Aki kívül van egy élet szerves hajtásán, sosem 
ítélheti meg az ösztönt, amely bele van zárva. Annak pedig, aki benne 
él: ez az ösztön, nem hasonlítható össze más öszt ő nő kkel. En magam 
csak azt tudom mondani, hogy osztom a magyar alkotóknak, gon-
dolkodóknak a magyarságba vetett fájdalmas hitét, s én is elátkozott 
vagy elvarázsolt népnek tartom, én is azt hiszem, hogy halálával egy ki 
nem próbált, Európa számára is értékes min ő ség-elv semmisül meg. 
Akár a magyar írókról írtam, akár a külföldön néztem szét, ezt a ma-
gyar princípiumot kerestem és bizonygattam. Els ő  tanulmányom be-
fejezésében a népek belépésér ő l beszélek az európai kultúrába. Hogy 
ömlött bele egymás után a közös nedvkeringésbe, mint m űködésbe lé-
pett mirigyek hormonja: az olasz, spanyol, angol, francia, német, 
majd az orosz, skandináv „minöség". A magyaron a sor, kiáltok, a mi 
sorsunkban is száll egy nedv, amely nem ehhez a szervhez, hanem az 
egész európai szervezethez szól. Tulajdonképp ez a remény csinált 
kritikust bel ő lem. A magyar lírában ezt az európai jogcímet becéztem. 
Az új nemzedék íróiban ehhez a betöréshez kerestem h ő söket; a görög 
kultúra idézésével azt ébresztgettem, amit a magyarban görögösnek 
érzek. A Tanú els ő  számában egymás mellé került az Aristophanes és a 
Kapitalizmus végér ő l szóló tanulmány. Mind a kett ő ben ugyanaz a 
minő ség-elv keresett ört és igazolást, aminthogy azóta írt politikai, 
társadalmi, gazdasági cikkeim is csak ennek az elvnek a diffundálását 
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jelzik az irodalomtól távolabb es ő  életmegnyilvánulásokba. A minö-
ség szocializmus nem önkényesen választott megoldás, hanem a Ma-
gyar Elv, mozgásban, érvényesülésben, az élet egész területén. Ne m 

 egy akármilyen népnek ad programot, hanem egy olyan népnek, 
amely csak akkor maradhat fenn, ha elit tud lenni. A magyar sors-
kérdések olyan megoldhatatlanul nehezek, hogy az a mozgalom, 
amely megoldja ő ket, okvetlenül európai mozgalom is: a magyar re-
form, vagy nem reform, vagy a környezö népek számára is példa, 

Elmondtuk, hogy a tizenkilencedik század nagy népvándorlását a 
gyár felé, napjainkban új népvándorlás váltja fel: a kert, a min ő ség-
mező gazdaság irányába. Magyarország ebben a népvándorlásban 
elő nyös feltételek mellett indul: földje, ege kertországnak szánta, la-
kosságának a nagy része a mez ő gazdaságban él, az érintetlen nagy-
birtok elég teret hagy az új kertészgyarmatoknak. Csináljunk Kecs-
kemétet es  Nagykő röst az egész országból, s megtettük az els ő  lépést, 
hogy példanéppé legyünk. De a telepítésnek, mint kimutattuk, nem 
szabad puszta földosztásnak lennie. Egy új elvet kell vele a gazdasági 
es  társadalmi életbe vinni: a telepes legyen vállalkozó a maga földjén, 
de legyen szövetkezeti tag, csaknem katona, a szövetkezettel szemben. 
A vállalkozók hadserege: ejtettem ki a paradoxont. Mit jelentett ez a 
szó? Szabad egyéniség es  közösségkényszer magasabb rend ű  kiegye-
zését. A földmives, keresked ő , iparos, orvos stb. az  állam fele legyen 
tisztviselő , akit a közösség küld a megfelel ő  helyre, de munkájával 
szemben legyen vállalkozó, akinek a jövedelme munkájától függ. 
A mindenkit tisztviselő ruhába bújtató marxizmus s a magántulajdon 
nyugati anarchiája közt: a vállalkozók hadserege egészségesebb forma 
s a minő ség szocia lizmus a fasizmusnál jóval mélyebbre nyúló, átala-
kítóbb rend. Ime, a második nagy fegyver, hogy példanéppé tegyen. 
A harmadik az új rend új kultúrája lehet. Ha az európai m űvelő dés a 
latin gyermeke, a magyar a görögnek fogadott leánya. A magyar szel-
lemnek különös, alkatába írt jogai vannak hozzá, hogy közvetlenül a 
görögségb ő l mentse hagyományait. Az új rend versenyz ő , agonális 
szelleme, szabadság az egyéni kísérletben, rendez ő  erő  a közösségben: 
kitűnő  égalj, hogy ez a lappangó magyar görögség, melyet már Cso-
konai ís érzett, példaadó kultúrában virágozzék ki. Föld, társadalom 
es  művelő dés magasabb  es  magasabb fokain így válhatna a szívünkbe 
irt Magyar Elvbő l lassan Magyar Példa, s így lenne a bels ő  reform 
egyszersmind hatásos külpolitika. A hitvány ember el őmenetele ösz-
szeköttetéseit ő l függ. Akinek azonban nem lehet jó összeköttetése, 
annak magából kell merítenie társadalmi súlyát is: az lesz a világban, 
ami önmagában. Az „elit vagy semmi" elve mellett az idebenn csinált 
külpolitikának ez az elve az, aminek ösztöneinkbe kell ev ő dnie. 

A magyarság több mint egynegyede a határokon túl él. Mi ennek a 
magyarságnak idáig a revíziós gy ű lések rakétáival adtunk magunkról 
hírt. De a rakétát nem csak ő k látták, hanem gazdáik is, s az itteni 
pukkanást rendesen nyomon követte egy puffanás odaát a magyarság 
fején. Érthet ő , hogy a kisebbségi magyarság e rakéták láttán bosszan-
kodva húzta be a nyakába a fejét. Mit tehetünk mi ezért a kisebbségi 
magyarságért, szónoklatoknál okosabbat? Tehetjük: magunkat. Eb-
ben a tanulmányban többször beszéltem az életbizalomról. Nos, a 
magyar kisebbségeknek kellhet pénz, pártfogás, erkölcsi támogatás, 
de igazán csak az egész magyar nép vísszatért életbízalma tarthatja 
ő ket fenn. Nézzék meg a világ-németséget, hogy részt vesz minden kis 
tava, pocsolyája szerte a kontinenseken a német tenger hitle ri  dagá-
lyában. Annak, hogy magyar vagyok, oka lehet tehetetlenségem, de 
hogy egy idegen államban, ellenséges er ő k közt magyar maradjak: 
legfő bb feltétele, hogy értelme legyen magyarnak lenni. Kenyeren es 

 vízen élni lehet nyomorúság es  lehet hő siesség. Az ember elé mindkét 
esetben ugyanazt a kenyeret  es  vizet teszik, de mennyire másként esik a 
kettő . A Himalája-mászó szenvedéseit csak a Himalája teszi elvisel-
hetővé. A magyar kisebbségi helyzetb ő l csak akkor nem szöknek meg 
- kíhalásba, árulásba, ídegenségbe - a magyarok; ha ebb ő l a helyzet-
bő l sorsot tudunk csinálni; a tengésb ő l küldetést. S amílyen mérték-
ben halad idebenn a reform s lesz a haldokló népb ő l példanép, olyan 
mértékben lesz az ottani tengésb ő l hivatás. Ha a magyarság: alvó, zärt 
spalettájú ház, akkor a kisebbségi magyar sors tévelygés. De ha a ma-
gyarság eszme, akkor minden kisebbségi magyar egy apostol. Minek 
az apostola? Annak a jövő  birodalomnak, amelyet a német, orosz  es 

 olasz tömbök közé rajzol ki az itt élő  kis népek köző s érdeke. 
A magyarság sorsa a kis népek zónájához, Kelet-Közép-Európához 

kötött. Ha elit tud lenni s egy új eszmét forr ki magából, nemességének 
tornatere, eszméí kisugárzásköre csak ez a terület lehet. Ami persze 
nem azt jelenti, mint ahogy már fejemhez vágták, hogy nyelessük le 
magunkat szöröstül-böröstül a kisantanttal. A népeknek vannak fe-
lületesebb es  mélyebb érdekei: s a kisantant vezet ő k ma népeik felüle-
tesebb érdekeit képviselik. Hivatkozzunk mi a mélyebbekre. A követ-
kező  magyar nemzedékkel már meg fogom értetni magam, kiáltotta át 
Bene Érsekújvárnál a határon. A következ ő  cseh nemzedékkel, talán 
mi is, küldjük vissza neki a kiáltást. Arra az engedetlenségre apellálok, 
amely a lábuk alatt van; arra a mélyebb cseh, román, szerb érdekre, 
amelyet francia-szabású imperializmusuk a népi sors mélyeiben nem 
tudott megpillantani. A magyar reform akkor gy őz igazán, ha a mi-
nő ség-szocializmus példájával a környezö népek urait megbuktathat- 
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ja, s rokon talajból rokon folyamatot indít meg a nagy közös érdeke-
kért, kiküszöbölve a helyi érdekellentétet. 

Mik ezek a közös érdekek? A télen egy társaságban odaadták ne-
kem Isbert híres könyvét. A könyv végén ott a térkép; a német telepek 
térképe Kelet és Délkelet-Európában. Mint egy güm ő kkel beszórt W-
M  az egész kis népek öve. Telepek Lengyelországon át Kievig, be a 
Volgáig, a csehek bekerítve, mint Erdélyben a székelyek s a Dunántúl 
térképén a németség hatalmas kavernái. A telepek szétosztva három-
négy kicsiny vagy bizonytalan egészség ű  nemzetbe, s a telepes nép : 

 egyetlen jól megszervezett hódító akarat. A második közös veszély: az 
orosz szocializmus. Nem azért, mert szocializmus, hanem mert a szo-
cializmusnak egy alsóbbrend ű  fajtája, mely lehet hasznos, ahol már 
megvan, de nem lehet eszmény, ahol meg nincs. Oroszországgal 
szemben a katolikus-protestáns múltú népeknek azt a magasabb szer-
vezettségű  hagyományát kell közösen védenünk, amely engem is arra 
sarkallt, hogy a min ő ség-szocializmus elsö tételeit a marxival szemben 
eldadogjam. A németekkel szemben a fajtánkat kell védenünk, az 
oroszokkal szemben: lehet ő ségeinket. 

Európa elképzelhető  jövő i közt rosszat én százfélét látok: kedvez ő t 
csak egyet, ha a nagy fehér nemzetek ereje a színes világrészek felé for-
dul. Ennek a legnagyobb akadálya Közép-Európa rendezetlensége, 
Oroszország világforradalmasító törekvései s Franciaország régi-
szabású imperializmusa. A közép-európai szövetség s a prousti Fran-
ciaország fölülkerekedése a mai szabadk ő műves Franciaországban, 
egy nemesebb szocializmus felénk: ezeket az akadályokat is eltüntet-
hetné. Oroszország Azsia felé fordulna, Francia- és Olaszország 
Észak-Afrikában keresné jöv őjét, Anglia a gyarmatokon. A színes vi-
lágforradalmat, melyt ő l Spengler retteg, Európa figyelmének ez a ki-
felé fordulása talán ellensúlyozhatná vagy jó irányba téríthetné. 

Mindez persze messze esik már a közvetlen magyar teend ő ktő l s 
közel azokhoz a keresztrejtvényekhez, melyeket az imént emleget-
tünk. De hogy a magyarság puszta bels ő  megújhodása egész Európá-
nak a sorsát ebbe az irányba segítené átbillenni, talán nem  art  tudni 
annak, aki magyarságát s a velejáró kisebbségi sorsot küldetésnek 
akarja tekinteni. 

4. A reform ellenségei 

A legszükségesebbet mondtam el, alig néhány lapon. Rendszernek 
ez kevés; de a reform nem is rendszer, hanem egy ösztön m ű ködő ben, s 
arra jó volt talán ez a nehány lap, hogy ezt az ösztönt átélesse, s ro- 
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kontekercsekben rokon ösztönt indukáljon. Tudom, hogy az itt föl-
vonuló gondolatok, még a m ű veltek többségét ő l is, messzejárnak, de 
ha arra emlékszem, hogy els ő  jelentkezésüket, néhány év el ő tt milyen 
általános lemosolygás fogadta, sorsukat nem látom reménytelennek. 
Ebben a tanulmányban több a „kollektív" munka, mint az „ötletei-
men" szörnyülköd ő  olvasó képzeli. Az egyetemek reformterve, mely-
nél egy kicsinyl ő  sóhajjal röpültem be „álmaim" és a lehet ő ség közt a 
távolságot, egyik legkiválóbb egyetemi tanárunk szellemi tulajdona, 
az orvosi kérdéseket egy egészségpolitikával foglalkozó orvoscsoport 
vezet őjével beszéltem meg; a szövetkezeti telepítésben a telepítés el ő -
harcosai közül egyre többen értenek velem egyet, s hogy az ifjúság 
külpolitikai gondolkozása mekkorát fordult az irredenta lármától az 
itt elő adott álláspont felé, köztudomású. Ha a reform nem az, amit Id-
neveznek annak, hanem egy áramlás-irány a lelkek alján, akkor észre 
kell venni, hogy az, ami néhány év elő tt halvány ér volt, ma erő s sod-
rás, mely a szembeúszókat is a maga irányába viszi. 

Ezek a sodródó szembeúszók tulajdonképp a legjobb „reformerek", 
ő k mutatják meg a sodrás erejét. Veszedelmesebbek, akik nem úsznak, 
csak megátalkodnak. A régi leckét mondják fel a régi sövény mögött, s 
ő rzik a lelkeket, hogy aklukból el ne széledjenek. A lelkek ide-oda 
szaladgálásában három ilyen zárt, figyelemmel kormányzott, kész ér-
vekkel kerített akol van ma Magyarországon: egyik az egyházé, másik 
a zsidó polgárságé, harmadik a szociáldemokráciáé. Mind a három 
ellensége a reformnak, s befolyása körzetében zavarja az új gondol-
kozást. Míg a reform szétfolyó, szervezetlen, önmagának ellentmondó 
s csak a lelkek új igényeib ő l él, ez a három világ tudja, mit akar, szigo-
rú a szervezete, történelmileg csiszolt az érvelése, s egy-egy megszorí-
tott embercsoport elszánására számíthat harcaiban. A tapasztalat en-
gem arra tanított, hogy vitatkozni velük veszélyes, meggy ő zni ő ket 
csaknem reménytelen. Ez az írás mégis hiányos volna, ha e három 
makacs akol ajtaját meg nem zörgetné. 

Az egyház ajtaján kopogtatva nyúlt beszéddel kezdem: sosem tit-
koltam, hogy nekem legföllebb a läthatatlan egyházhoz van köz ő m. 
Vallásos vagyok, de nem vagyok egyházias. Életem: üdvösségügy, de 
ez az üdvösség nem fogadja el egyik egyház közvetítését sem. Mi vá-
laszt el az egyházaktól? Az írott kijelentés. A vallásban a lényeges: a 
vallásos érzés — az, hogy mit hiszek el; teremtésr ő l, csodáról, a világ 
berendezésérő l mi a felfogásom: eszem szerkezetét ő l, korom ismere-
teitöl és babonáitól függ. Ezért szólok a bennlév ő khöz kintrő l. De at-
tól, hogy kint vagyok, még ismerhetem a bentiek érdekeit. 

Az egyháznak (s itt els ő sorban a katolikus egyházról beszélek) nem 
érdeke, hogy a hű bériség hazai maradványaihoz hozzákötözze magát. 
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Egyház és nagybirtok, mondjuk ma, de az egyháznak nincs sürg ő sebb 
teend ője, mint hogy ezt az „és" szócskát megsemmisítse. Maritain tü-
zes katolicizmusa az egyház életét még Európa sorsától is elválaszta-
ná; lehet, hogy Afrika vagy Ázsia népei fölé vándorol az örök egyház, 
a kiégett Európát maga mögött hagyva — s a mi magyar egyházunk a 
feudalizmustól sem meri eloldozni magát? Az egyház az id ő k során 
volt kopott vándor, aki a keresztény igazság ingó lámpását viszi, s volt 
megtelepedett gazda, aki biztosított birtokon öntötte szolgálói mé-
csesébe az olajat. Az egyház ma ottragadhat birtokán, s várhatja nya-
kába a vízözönt, de vehet vándorbotot a kezébe, s vihet új település 
számára új fényt. A francia katolicizmus példája, de a pápai encikli-
kák is azt bizonyítják, hogy az egyház érzi a vándorbot parancsát. Te-
kintélyét a népek közt csak úgy nyerheti vissza, ha pörén mer maradni; 
szellemi hatalmának a világi hatalom csak kölönce. Mért nem akarja a 
magyar egyház Rómát követni? Mért nem meri a p ő reség próbáját 
választani? Nem kívánkozik a mezítlábas igazság hódítására? r 

Nem cinikus ugratás, amit mondok. En magam, az egyházonkívüli, 
szeretném, ha az egyház megtalálná életerejét, s az új egyháztalan val-
lásosságnak nem kanonoki javadalmakkal kellene versenyre kelnie, 
hanem a meztelen egyház friss virulenciájával. Egy ilyen nyílt tornán, 
még ha bukik is, dics ő séggel bukik az egyház. A hű béri előjogok mö-
gött, még ha tartja is őket, óráról órára kompromittálódik tömegei 
elő tt. Az a reform, amelyre mi készülünk, nem olyan tér, amelyt ő l a 
vándorbotot ragadó egyház félhet. S ő t, hogyha bízik magában, kí-
vánnia kell. Az egyházi nagybirtok kérdése nem választhatja el ő t egy 
iránytól, mely a mindenki jogában a nemesebb jogát védi; az egyén 
rablóérdekét a közérdek tervrendjével szabályozza, s az új Európában 
az európai hagyományt tartja ébren. Nem zavartalan hely ez a rend az 
alvásra, de nem is reménytelen porond a küzdelemre. A megnemese-
dett egyház szebb harcot vívhat benn, mint a kapitalizmusban s bizta-
tóbbat, mint Orosz- vagy Németországban. 

Az egyház milliókat keresztel meg, százezrekre hat, de csak néhány 
ezer ember van sz ő röstül-b ő röstül a hatalmában. Nehéz eldönteni, 
hogy erejéb ő l mennyit köszönhet a hatalmában lév ő k elszánásának s 
mennyit a kintiek túlzott félelmének. A klerikalizmusról senki sem 
tudja biztosan, hogy órjás-e vagy egy napsugárra szétoszló ködalak. 
Hogy a zsidóság mennyire köd és mennyire valóság, azt mindenki 
tudja. A zsidókérdés iszonyú nehézsége a zsidók számával mérhet ő , 
megszorozva ezt a számot szellemi és gazdasági fölényük együttható-
jával. 

Mért ellensége a zsidóság a reformnak (nem annak, amely a fóru-
mon folyik, hanem még sokkal inkább ennek, amely a gondolkozás- 
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ban)? Ellensége ösztönb ő l. Életfeltételei romlását érzi benne, új ég-
aljat, amelyben nehezebb lesz a leveg ő  és kevesebb a kenyér. A zsidó-
ság a kapitalizmus alkotásainak volt — ha nem is elitje, de az elitet k ő -
vető  — megszállója. A szabadkereskedelemmel összen ő tt világban ott 
volt mindenütt, ahol vállalkozások n ő ttek s pénz és áru áramlott. Ha-
zátlansága ebben a nemzetek közötti anyagcserében talált hazát. Va-
lami új nő tt itt a nemzetek fölé, s ö ehhez az újhoz csatlakozva várta a 
régi, börtönként szorító nemzetek bukását. Ha gyakorlati ember volt, 
mint tő kés került fölébük; ha a szellem embere, mint népvezér. Kapi-
talizmus és szocializmus neki egyaránt az új közeg vallása volt. 
A zsidóban van egy fájdalmas komplexum: a szabadságé. Ez a komp-
lexum a közte és a köztünk lév ő  félreértés gyógyíthatatlan oka. Egyik 
íróismerő söm mellett jött az a gondolatom, hogy a félelemb ő l lett 
diktátorról vígjátékot írjak. Ez az ember mindenütt veszélyt szimatolt, 
művét fenyeget ő  erő k ólálkodtak a dolgozószobája körül, az írói 
megsemmisülés rémei szorongatták. Folytonos halálveszedelmében 
addig védekezett, szövetkezett, míg az egész irodalom diktátora lett. 
Ma mindenki hódol, udvarol neki, de 6 éjszaka kétségbeesetten csön-
geti fel tisztel ő it: „Már te is elhagytál, te voltál az utolsó barátom, ösz-
szeesküdtetek, hogy megöljetek." Így valahogy van a zsidósággal is. 
Ahhoz, hogy egy zsidó igazán szabadnak érezze magát, uralkodnia 
kellene minden nemzsidón — ami neki még emancipációnak is kevés, 
az a többinek már rémuralom. A szabad verseny korában ő  a fel-
szabadulás korát szerette — a felszabadulásét, melyt ő l egyenjogúsága s 
anyagi túlsúlya ellenére még mindig iszonyú, iszonyú messze volt. Azt 
várta, hogy ezt az ötöd vagy tized szabad kort, egyre szabadabb, ne-
gyed, fél, háromnegyed szabad korok k ő vetik. A felszabadulás végén 
pedig a teljes emancipáció csillogott felé, a végleges, zsibbasztó bele-
olvadás az emberiségbe. Milyen rettenetes trauma lehetett ezután az 
utolsó évtized fordulata. Hitel, kereskedelem, ipar nemzetk ő zi 
anyagcseréje elakadt; a világgazdaságon belül újfajta nemzetgazda-
ságok támadtak; egyre s ű rűbben csattan fel a régi gy ű löletes szó: a 
föld; s a még gyű löletesebb új: a szövetkezet. Az ipar öve sz űkül; a ke-
reskedelem csaknem egészen megsemmisül; a bankokat szocializál-
ják. A szocializmusunkból is más valami lesz, mint vártuk. Nem ű zte-e 
el Sztalin Trockijt? S nem támadt-e fel Európa közepén a zsidóság 
Antikrisztusa? Ki csodálhatja, hogy ebben a váratlan fordulatban a 
zsidóság elvesztette a fejét? Hisztérikus ijedelemmel kapkod a hat-
százezer Dreyfus-pör Európájában. Itt van Hitler, kiáltja, ha valaki a 
magyar reformot nem Rassay utcájában keresi. 

Mivel lehet ezt a hisztériát lecsíllapítani? Amivel minden hisztériát: 
határozottsággal és szelídséggel. Ideje, hogy a zsidókérdésben egy- 
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ÍRÓ Es  HATALOM 

öntetű  magyar közvélemény forrjon ki. Mondjuk ki világosan, hogy 
nem vagyunk antiszemiták. Ha a magyarság hivatása a nemzetiségek 
fölött volt  es  lesz, nem csinálhat árja, vagy turáni, vagy nem tudom én 
milyen más fajtisztasági törvényt a vele egy födél alatt él ő  fajták ellen. 
A zsidót egy emberséges kor nem üldözheti azért, mert zsidó. Viszont a 
gazdasági reformról sem mondhatunk le azért, mert a zsidóságnak el-
lenszenves. A magyar kapitalizmus tízmillió magyarnak volt — egész-
ségtelen; b ű ne-e az a reformnak, ha tízmillió magyar javára néhány 
százezer zsidó (s ugyanannyi nem zsidó) alól a szabad verseny vizeit 
lecsapolja? Hisz ez a nép az új feltételek közt is érvényesül úgy, mint a 
magyar. 

Vékonyabb a fal, amelyen át a szociáldemokráciát ébresztgeti ez az 
írás. Nem is kő  vagy deszkafal, csak papír: a marxizmus bet ű i, egy el-
járt kor el ő ítélete. Szocialista vagyok, de nem marxista, írtam már 
többsző r, s a válasz mindig az volt: vagy ellensége vagyok a magán-
tulajdonnak s akkor marxista, vagy véd ője s akkor szocialista sem. 
Mivel vagyonközösség es  magángazdaság közt harmadik út nincs: 
nem lehet valaki igazi szocialista anélkül, hogy marxista ne lenne. Ez 
az írás, azt hiszem, teljes válasz e rre az ellenvetésre. A telep bizomány-
birtoka nem magántulajdon es  nem vagyonközösség: van tehát egy 
harmadik út s van egy szocializmus, amely nem marxizmus. 

A marxizmus a múlt század második felének a szocializmusa. Szel-
lemét az ipari népvándorlás határozza meg. A marxizmus el ő tt az új 
világ: a gyár. Az egész gazdaság, s ő t az állam is arra halad, hogy gyár-
rá váljék. A szocializmus célja, hogy ez a nagy gyár a munkásság köz-
vagyona legyen; minden polgár gyári munkás; minél kisebb munka-
idő vel, közömbös munkával, meghatározott fizetéssel. Az a szocializ-
mus, amelyet,  ebben a tanulmányban vázoltam fel, már az ipari nép- 
vándorlás után keletkezett. A tömegeket elhelyezd, világ most a 
kert, az eszmény a szövetkezetileg megszállt telep; a h ő s az állam fele 
megbízott, a föld fele vállalkozó kertész; az államideál: a vállalkozók 
irányított szövetkezete. A két irány közt ezen a gazdasági különbségen 
túl van egy szellemi is.  A marxizmus születése a tizenkilencedik század 
önhittségi tébolyára esik, amikor az észelv azt hitte, hogy az emberiség 
egész múltját elrúghatja maga mögött. A min ő ség-szocializmus a ter-
mészettudományosság után támadt, amikor öntudatunkban újra föl-
nyilalltak az európai lét századokba futó rostjai, gyökerei. A marxiz-
mus a múltból kiszakadt béresek szocializmusa; ez a hagyománnyal 
kapcsolatot tartó vállalkozóké. 

De ha rendkívül nagy is a különbség köztük, mégiscsak szocializ-
mus mind  a kettő . Küzd a munka kihasználása ellen, ha meg is engedi 
a versenyt, egy starttól indít el minden versenybe indulót, s nem t ű ri,  

hogy a sikeres vállalkozás mint öröklő dő  magánvagyon halmozódjék 
fő l. Lehetetlen, hogy a szociáldemokrácia fiataljai, diákok es  munká-
sok meg ne érezzék ebben az új szocia lizmusban a fényt, mely be-
fagyott mozgalmukat feloldja, s akármilyen bizalmatlanok a reform-
nemzedékkel szemben, hajlandók lesznek összefogni azokkal, akikezt 
a reformot veszik komolyan. 
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Az emberek — s a literátorok különösen — sze retnek nemesen be-
szélni es  nyersen gondolkozni. Okosabb volna, ha nemesen gondol-
koznának es nyersen beszélnének. Az „új szellemi front" körül egy-
szerre tisztább lenne a leveg ő . 

Mi történt? Néhány kormányember beszédbe ereszkedett néhány 
Íróval. Az írók elmondták közös kívánságaikat a hatalomnak, s el-
mondták ugyanazt a közönségnek is. Más írók, akikkel a kormány 
nem ereszkedett s talán nem is fog beszédbe ereszkedni, értésére adták 
a világnak, hogy az „új szellemi front" eladta magát; jellem és köz-
érdek ezentúl csak az ő  üzletükben kapható. 

Röviden ez a vád. 
Felös, hogy a vádaskodók túlbecsülik a kormányt. A kiegyezés óta 

egyetlen magyar kormánynak sem jutott eszébe, hogy írókat — s hozzá 
jó írókat — megvesztegessen. Ha ez a kormány valóban le akarja ke-
nyerezni azt a Zilahy cikkében emlegetett tábort, amely írókon kívül a 
legkiválóbb tudósokból, kisgazdákból, orvosokból, mérnökökb ő l 
toborzódnék, a szellem olyan kivételes megbecsülésér ő l tenne bi-
zonyságot, amely talán nincs is meg benne. Nézem a képvisel ő k listá-
ját s az a benyomásom, hogy ez a megvesztegetési szándék rózsaszinü 
fantasztikum. Miért hát a lárma? 

Azt a tíz-húsz embert, aki a háború óta a magyarság pusztulásáról, 
telepítésr ő l, a tőke megrendszabályozásáról, kert-Magyarországról, 
közegészségügyr ő l, okos kisebbségi politikáról beszél, az utóbbi hó-
napokban nagy meglepetés érte. Kedvenc szavait, melyeket 6 évek so-
rán párolgott fel, a hatalom egér ő l mint nyári záport kapta vissza. Re-
formot! foglaltuk össze egy szóba követelésünket. Reformot! ömlött 
nyakunkba az eső . Hogy jutottak fel oda ezek az eszmék? Egyszerre 
támadtak szellemben es  hatalomban? Atvették vagy a nap szívta fel? 
Mindegy. A természeti tünemény itt van s vele a lelkiismereti kérdés: 
hogy viselkedjünk alatta. 

Magyarországon az irodalom baloldali volt, a po litika jobboldali. 
666 667 

    



emlegetnek s egy, amelyet az irodalom követel. A várakozás csak ak-
kor várakozás, ha az egyiket nem dobjuk oda a másiknak. Hiába hall-
gat a szám, ha magatartásommal példát adok az átállásra. Méltóság-
gal  kell várakozni. 

Ennek a várakozásnak megvan az etikája. Életünk és szavunk nyi-
tott. Az ország megítélheti majd bel ő le, ki adta el a reformot és ki kép-
viselte. A magyar író feladata ma: a világi hatalom példátlan torlódá-
sában vele szemben is helytálló szellemit teremteni. Ha a kétféle hata-
lom, temporális és spirituális, közül az egyiknek meg kell alázkodnia a 
másik elő tt, ne az alázkodjék meg, amelyik az Istenhez közelebb esik: 
így tudták ezt a biblia prófétái, így a görögjósok s a középkor egyháza. 
A magyar irodalom van annyira próféták és jósok irodalma, hogy te-
kintélye és függetlensége kedvéért minden világi helyr ő l és hatalomról 
lemondani — a hagyomány felelös szolgájának: miniszternek lenni a 
miniszterekkel szemben — nem lemondás, hanem el ő lépés. 

1935 

ÉLETCÉL 

A történelemben, mondja a marxista, a gazdasági átalakulás min-
dig megelő zi a szellemit. Az anyag forradalma teríti le az új talajt, s az 
új kultúra ennek az új talajnak a virága. Amíg nincs új föld, nincs új 
szirom sem. Egyáltalán nem így van, felesel rá a „szellemi" hajlandó-
ságú ifjú, akár szellem-történésznek, akár új katolikusnak vagy új hu-
manistának nevezi magát. El ő bb jönnek a nagy szellemi lökések: az 
emberek hite, értékek és vágyak hierarchiája alakul át; aztán mozdul 
meg társadalom és gazdaság. Az ember lelkét nem a f ő id javai hajtják 
ide-oda, hanem a léleknek van vándorútján más és más anyagi javakra 
szüksége. 

Anyagnak és szellemnek ezt a vitáját én fölöslegesnek tartom, 
Anyag és szellem csak a mi agyunkban válnak szét: a valóságban 
ugyanannak az életnek más-más aspektusai. A történelemben nincse-
nek „anyagi" és „szellemi" forradalmak. Az élet id ő nként megduzzad, 
új területekre áramlik ki, s ezek a nagy kiáramlások egyszer re  anya-
giak és szellemiek. Európa utolsó ezer éve három ilyen óriási kiáram-
last látott: els ő  a tizenkettedik század eleje, a keresztesháborúk kora, 
második az 1500 körüli évek, harmadik a múlt század úgynevezett ka-
pitalizmusa. Az első  a Földközi-tenger kereskedelmét szervezte meg, 
fölvirágoztatta a Pó-völgy és Flandria közt a „vásárok útját", váro-
sokkal szórta be ezt az utat, megerösitette bennük a polgárságot, s 
meggyorsult anyagcseréjével új föld törésére biztatta a földm ű velést. 
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Bal- és jobboldal azonban egyaránt csak egy-egy akolnyi ember ér-
dekképviselete; a tömegek érdekeit a politikában lényegében nem 
képviselte semmiféle oldal sem. Az irodalom az utolsó esztend ő ben 
megmoccant. Óvatosan, de mégis csak fölkelt a baloldali érdek ellen, 
mely fényűzésül tartotta s forgatta. Ugyanekkor a politikusok egy 
csoportja is fölkelt a jobboldal diszciplinája ellen. Kormányt kaptunk, 
melynek nagybirtok, magas egyház és nagytöke háromsága el ő tt nem 
a legjobb a minő sítése. A két fölkel ő  csoport, okkal-e vagy véletlenül, 
puskalő vésnyi távolságból kiáltásnyi távolságba került. Mehetnek-e 
együtt tovább vagy nem: ez a lelkiismereti kérdés. 

A veszély nyilvánvaló: a kormány szólamaiban elfér a legmerészebb 
reform, de elférhet a reform torzképe is. Telepítés, halljuk. De ki tudja, 
hogy a kormány nem a bankok nyakán rothadó földeket veszi-e meg 
magas áron? Száz családot telepítenek egy évben vagy tízezret? Le-
törik a mai nagy bürokráciát vagy rábízzák, hogy elaktázza a meg-
újhodást? Vannak alkotó és vannak nyirbáló reformok. Mi biztosíté-
kunk van arra, hogy a kormánynak az új sajtótörvény nem lesz fonto-
sabb, mint a népoktatás, a lakosság mez őgazdasági kiképzése? Az író, 
aki ma odaadja helyeslését a kormánynak, hiába szívja holnap csaló-
dottan vissza, már résztvett a bizalomnak abban a t ő kehalmozódásá-
ban, melyet a hatalom esetleg máshová fektet be, mint ígérte. 

Húzódjék hát vissza? Segítse az „úgysem lesz bel ő le semmi" biza-
lomrontóit? Legyen tintahal a tintahalak közt? Csakhogy 6 maga ne 
kompromittálódjék, álljon a jószándék útjába, amelynek, ha megvan, 
úgyis minden az útjába áll? Mihelyt kimondtad, hogy „úgysem lesz 
belő le semmi", olyanokat er ő sítettél, akik meg reményt se nyújtottak 
rá, hogy Iehessen belöle valami. A politikai vonzalom nem tiszta sze-
relem; nem száz a nulla ellen, hanem: hatvan a negyven ellen. Vannak 
a gyávaságnak hő sies formái. Ez a presztízsment ő  ellenzékiség ilyen 
lehet. 

Látszólag fogas dilemma. Valójában igen egyszer ű . A lelkiismeret 
szava mindig egyszerű , legfeljebb bennünket sodor nehéz helyzetekbe. 
A hatalom nem tett még semmit, tehát nem is helyeselhetünk neki. 
Egyel ő re várnunk kell. Kicsi javaslatocskákból sosem lesz reform. 
A kormánynak egyszer kell egyet és nagyot Lépnie, át a Rubiconon. 
A reformnak vannak ellenségei: ezeket végérvényesen meg kell bán-
tani. Ha ez megtörtént, a reform feltartóztathatatlan, ha nem, min-
denképp elsikkad. 

A Rubicon: a földbirtokkérdés. Amíg itt a dönt ő  szó el nem hang-
zott, minden el ő legezett lelkesedés vagy gyanakvás fölösleges: ha a 
másik nem szólt, én sem tudhatom, mit felelek. Addig várunk. Várni 
sokféleképp lehet. Ma még két reform van: egy, amelyet a politikusok 
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pagy jelképe a mi századunknak, mint az el ő ző nek: a gyár. Nemcsak 
anyagi, szellemi is. A Kertet kereste a múlt század kapitalizmusának 
az egész ellenzéke; az új európai irodalom java a Ke rt  irodalma; kert-
városokba szökik ma a városi ember, s a Kert erkölcsér ő l es  államáról 
álmodunk mindnyájan, százféle álomban. 

Minden kiáramlás új népeket emel fel; a keresztesháborük az olaszt, 
franciát, flandriait; az Újvilág felfedezése: a spanyolt, portugált, an-
golt; a kapitalizmus: az amerikait, németet, zsidót. Mit várhat Ma-
gyarország, az eddig elkerült, ett ő l az új kiáramlástól? Sokat. A ter-
mészet kertországnak szánta, nagybirtokai szabad teret kínálnak új, 
tiszta kertészgyarmatoknak, lakosságának csak kis része iparosodott 
el, természete könnyebben elsodródhat most, mint a kereskedelem  es 

 gyáralapítások korával, kertjei trágyája: trágya lehet kultúrája alá is. 
Utjába esik az uj kiáramlásnak; de egy kiáramlás ütjába esni nemcsak 
remény, hanem veszély is. Amerika megszállásának nemcsak spa-
nyoljai voltak, hanem inkái is. Félő , hogy a magyarból is az lesz. Ep-
pen mert földje az új id ő k Amerikájához tartozik: nagyobb lesz felé a 
népek tolongása. Étvágyak viharába kerül: foglaló ő sztő nő k kereszt-
útjára. Ha eddig elkerülte a történelem, most a szemébe néz, s fölemeli 
vagy elsodorja. 

Az én életcélom: a magyarságot erre a farkasszemre el ő készíteni. 
Ezt az életcélt nem elvi megfontolások t űzették ki velem. Magából az 
életemb ő l alakult ki, ösztönöm tiltakozásaiból es  felujjongásaiból. 
Pályám elején, amikor még csak biológiai gy ő kerei feszengtek, haj-
tottak: egy új, szabad foltért küzdöttem baloldal es  jobboldal közt. 
Társakat kerestem, akik az ellenforradalmi es  liberális bizantinizmus 
közt egy új oldalt teremtenek; elébb a szellemben, azután az életben is. 
A visszatartott törekvések kés ő bb már gyorsan bontakoztak. Az új 
„kertszellem" homályos ösztönb ő l világos eszme lett. A görögökben 
ő st es  példát talált ez a szellem; a közép-európai gondolattal szorult-
ságunkból igyekezett hivatást csinálni; a min ő ség-szocializmussal 
marxizmustól es  fasizmustól egyaránt távol álló élet- es  társadalmi 
eszményt rajzolt a magyarság elé. 

1935 

A második kiäramlás Amerika fémei es  fű szerei felé: az Atlanti-óceán 
partjaira szívta a világhatalmat, a vállalkozások mögé óriás t ő kéket 
gyűjtött s centralizálódó birodalmakat. A harmadik kiáramlás a múlt 
század folyamán a szénben, k ő olajban, fémben alvó energiák felé 
folyt. Ennek köszönhetjük gyárainkat, a t ő kés rendet s a színes világ 
európaiasodását. Három anyagi forradalom, de ugyanakkor három 
szellemi is. A keresztesháborük kiáramlásához a clunyi reform, VII. 
Gergely heve, II. Orbán sikere is hozzátartoznak, az ófrancia költé-
szetben az új életb ő ség gyöngyözik fel. A kiáramlás Amerika fű szerei 
felé: áramlás a szellemi szabadság, el ő kelő ség es  kalandorság irányá-
ba, a szellem forradalma minden mechanizmus ellen. A kapitalizmus 
kora sem csak a g ő zgépet, elektromosságot fedezi fel. A figyelem év-
századok óta folyó szoktatása el ő zi meg; feltétele: a „tudományos" 
gondolkodás, a polgári szabadság s az igények új rendje. Mind a há-
rom esetben az egész élet fordult üj irányba, szaladt ki új területre s 
vett fel ott új szokásokat. 

Hogy gondolkozik a mi korunkról, aki az európai történelmet ilyen 
nagy „kiáramlások" árapályának látja? A kiáramlások nem határta-
lanok. A meglódult er ő k torlódni kezdenek, az elakadt karavánok 
egymásba keverednek, áramlóban lev ő  emberek gazdátlanokká, 
„munkanélküliekké" válnak; gazdaságban es  társadalomban kitör a 
pánik, a kiáramlásban részt vett emberiség válságba kerül. Mi most a 
kapitalista életduzzadás válságában hánykódtunk, a legnagyobb vál-
ságban, mert a kiáramlás is minden eddiginél sokszorta nagyobb volt; 
eddig jut el kórisméjében a kapitalista. A szocialista már azt is tudja, 
hogy ezeket a kiáramlásokat mindig rendezés követte (pl. a keresztes-
háborúkat a városi céhekben a munka szigorú felosztása, a termelés 
kartelszerű  fegyelme), s mivel a szabad térfoglalással együttjáró gaz-
dasági es  erkölcsi anarchiát legerélyesebben ma a szocializmus szabá-
lyozza, korunk a szocializmus kora. 

Mind a két felfogásnak igaza van: a különbség köztük csak fokoza-
ti. Egyet nem látnak tisztán: hogy ugyanakkor, amikor a régi élet-
duzzadás pánikjával küzdünk, az új már megkezd ő dött. A múlt szá-
zad cső dbe jutott „kiáramlásától" nem látják a mienket, a huszadik 
századét. A keresztesháborük területe: a Kelet volt, a reneszánszé 
Amerika, a kapitalizmusé: az anyagban szunnyadó kontinens: a g ő z, 
benzin, elektromosság világa. A mi területünk: az új, az embermillió-
kat felszívó világ: a Kert, a min ő ség-földművelés. A föld milliókat 
küldött fel a városokba, de ma még több milliót hajlandó kertjeibe 
visszavenni. Fémek, fű szerek es  mozdonyok helyett: gyümölcsöt, 
zöldséget, apró állatot kínál ez az új világrész, annyit, amennyi szá-
mára tudásunk s szorgalmunk rajta helyet szorít. A Kert éppolyan 
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1933. február 
Félbeszakítottam a Tanú-csinálást s Sophokleshez, házi bibliámhoz 

folyamodtam. Egyre  új jelek, új célzások! Milyen szép ez a pacsirtás ég 
alatt folyó agónia, Oedipus Kolonosban. A vak Oedipus csontjai ál-
dást hoznak a földre, melyben bolyongásaik után fel ő rlő dnek. A gö-
rögök is tiszteltek szenteket; minél nagyobb volt valaki, minél többet 
szenvedett, annál szentebb volt. Az istenek a kiválók ellen esküsznek 
össze s a kiválóak az istenek cselszövénye alatt szerencsétlenségükben 
válnak az emberiség gyűjtő  alakjaivá. Nem rövid foglalata ez annak, 
amit azokról tudunk, akiknek a csontjait városunk falai közt szeretjük 
elhelyezni? 

1933 
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SANREMOI NAPLO 

1935. február 17—március 2.) 

1. FROBENIUS 

Tíz hónapja már, hogy nem vagyok a magamé. Utoljára a múlt ta-
vaszon ültem kinn a fels ő gödi kisház verandáján; feleségem — utolsó 
hónapos — a magunkültette borsót gyomlálta s én Dilthey összegy űj-
tött munkái fölött mosolyogtam ki rá. Azóta tíz-tizenkét órai hivatal-
nok-munkára ítélten élek; szemem el ő l eltűnt a természet, szemem 
mögül a probléma; a világ fáraszt, anélkül, hogy lelkesítene. „Kérem, 
három hónapja kaptam az értesítést, hogy az el ő adásom elfogadták". 
„Barátom, ez az orvos nagy szívességet tett nekem, nem szerepelhetne 
a rádióban?" „Magának az a híre, hogy haragszik a n ő írókra.„ 

 Mennyi papír és mennyi ember, szemét papír és szemét ember; csupa 
hulladék az agyam; törött bögrék, eldobott cserepek, libatoll borítják; 
ügy kell megkeresni magamat alattuk. 

Most két hétre megint szabad, megint a magamé. Még szememben, 
fülemben, bő römben a tegnapi nap harca. Hallom az egyik rádióújság 
munkatársnőjének a kotlós hangját. „A száz könyvsorozat nem ér-
dekli a közönséget." A telefon szól. Egy barátom nyilatkozatot ado tt 

 ki ellenem. Mért tette, tű nő döm. Gazdag ember, nincs szüksége rá, 
hogy ... Az éjszaka még dühvel gondoltam rá, tele voltam az embe ri 

 aljassággal, mely minden új aljasságtól fölháborítóbbá, démonibbá 
válik. Most halvány, éppen csak elgondolkoztató talány; utazom, 
idegenbe megyek, új ég, más fák, s velem jön minden, ami hozzám tar-
tozik: feleségem, kislányom, egy csomagban nyolc-tíz könyv: olvas-
hatok belölük, de nem muszáj elolvasnom ő ket. 

Beásom magam tüntetöen a sarokba s elsáncolódom egy könyv %-
dele mögé. Még nem is olvasok, csak élvezem az olvasás állapotát. Ol-
vasás, utazás, szabadulás: fokozatok s most mind együtt vannak, egy-
mást erő sítik, mint egymás felhangjai. Az ablak mögött fehérmegyei 
állomások úsznak el, aztán a Balaton havas-szürke színeit tudom a 
könyvem mögött. Magdus az idegen bácsival (egy kórháztulajdonos) 
ismerkedik. Az utazásvezet ő  egy palack csemegebort ad be hozzánk. 
Rokonaink, akik egy fülkében utaznak velünk, leszedik az élelmes 
táskát. Szeretem ezeket a vasúti fülkéket. Folyton mást mutatnak és 
nem kívánnak tő lünk semmit. Körénk raknak egy kis társadalmat, de 
ránk bízzák, hogy elkeveredünk-e benn vagy visszahúzódunk. A táj 
változik, az emberek nyüzsögnek s te itt ülsz könyveddel és gondola-
taiddal. 1✓rzed a mások életét, anélkül, hogy zavarnák a tied. 
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bertő l független tenyésztő" kultúráiban a túlzást s a puszta fogalmi lét 
veszedelmét. Vállalkozó kedvét is szorítja a dolgozószoba. A „kultú-
rák" felfedezése tíz német közül kilencet az egyetem felé vitt volna; ő  
Afrikába ment. 1904-tő l tizenő t évet élt ott. Betűzte a népélet nyelvét, 
s arcok, hangok, helyzetek érzéki emlékével tette puhábbá, színját-
szóbbá Németországból levitt fogalmait. Afrika, az elkerült világrész: 
egyszerre néprajz es  ő störténet. „Volt"  es  „van" ott még egymás mel-
lett élnek. Ha Európa az ébrenlét, Afrika az álom; mai életünkr ő l 
gyermekkorunk képeiben beszél es  fordítva. Aki tudja, hogy az álom-
nak értelme van s a vadak olyasmit mondanak el rólunk, amit mi elfe-
ledtünk, ebben a világrészben jó tanítót talál. Frobenius alakzatok 
ezrei kő zt fejleszthette tovább kultúralaktanát. 

De tizenöt év után, 1919-ben hazaj ő n Németországba. Amíg ő  ex-
pedíciót vezetett s töltötte a lelkét Afrikával, az otthoni élet odébb 
ment, idegen lett, az érdekl ő dés más tárgyakat másképp csapzott k ő -
rő l. Az Afrika-felfedez ő  németbő l egy Németországot felfedez ő  afri-
kai lett, akinek a németség is kultúrmorfológiai rejtvény, akár Szudán 
népei. Ha nem is tartja már a kultúrát, mint fiatal korában, az ember-
tő l függetlenül növ ő  szervezetnek, tudja, hogy mindenkinek a maga 
kultúrájában a helye. Egy élet erő feszítései csak akkor nem pazarlód-
nak el, ha a megfelel ő  kultúra növésirányába esnek. S a német kultú-
rának épp akkor, a vereséget követ ő  magábaszállás óráiban nagy 
szüksége van növése irányába es ő  erő kre. Annál inkább, mert  ezt az 
irányt a német nép elvesztette. „Das deutsche Volk ist an seiner Kultur 
irre geworden": idézi Frobenius legalább tízszer a legkülönbözöbb 
kapcsolatban. S a sorstudomány, amelyet k ő nyve címében hirdet, a 
kultúrák természetérő i szerzett tudást igyekszik a meghibbant német 
kultúra kiigazítására felhasználni. Önismeretet es  önbizalmat hoz neki 
Afrikából. Sorstudománya a német szorongás ugrása a néprajz es  a 
német jövő  problémája közt. 

Hogy köti össze az elkerült világrészt a német sorsszorongással? 
Annak, aki a német kérdést nem jelszavakkal intézi el, érdemes megfi-
gyelni. A Frobenius-féle kultúrkör térképek, melyek egy-egy népszo-
kás vagy tárgy elterjedését tüntetik  fel  Afrika területén, azt mutatják, 
hogy bizonyos néprajzi jelenségek egy-egy területen többnyi re  együtt 
jelentkeznek, mások csaknem mindig külön. Az egyenlít ő táji Afriká-
ban együtt van: cölöpágy, cölöpépítkezés, nő rablás; nem becsülik a 
szüzességet s az özvegy törzstulajdon. Mindez hiányzik a szahara-
menti északi országokban, délen es  Afrika északkeleti szögében. 
Ezekre a vidékekre viszont a kupolaépítkezés s a sziklaképek a jellem-
zők. A nő k építik a sátrat, ő k dolgozzák föl a b ő rt, bő rruhát horda- 
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A kőnyv Frobenius Schicksalskundéja. Az írója azok közé a két kor 
határán álló szellemek közé tartozik, akik a régit környezetük hiedel-
meibő l ismerték meg; az újat pedig ösztönük ellentmondásaiból. Pa. 
lyája elején, a kilencvenes években a néprajz leltároz ő  tudomány volt. 
Hatalmas múzeumokba hordta össze a „vad" népek kacatját: fegy. 
vert,  edényt, csónakot, ruhát. A szakember önfeláldozásával hordta 
ő ssze s az állatkerti néz ő  kíváncsiságával nézte. Kirgiz  es  hottentotta 
olyasféle különösség volt, mint a marabu vagy a zsiráf. Sokkal „fel-
ső bbrendű" volt, semhogy megérthette volna ő ket. Elég volt, ha  mint 

 etnológus megmagyarázta. Mivel magyarázta meg? A mai élet indo-
kaival: haszonnal, célszer ű séggel. Ha a magyarázat nem volt elég ész-
szerű , annál rosszabb a vadakra. Esztelenségük lett az egyenlet min-
dent helyreüt ő  együtthatója. 

Frobenius körülbelül úgy Lépett be a néprajzba, mint Freud az 
ideggyógyászatba. Freud az idegbetegségek tünetei mögött fedezte fel 
a tünetek értelmét, Frobenius a néprajz tárgyai mögött. A hisztéria 
legcsodálatosabb tünetében is valami nagyon embe rit  es  nagyon ért-
hető t fejez Id; kerülő  úton, de következetes nyelven. Frobenius a nép-
szokások mögött kereste ezt az érthet ő  emberit s mert  a lapos ésszerű -
ségnél magasabban kereste, sikerült is megfejtenie a hozzá vezet ő  
nyelvet. Tudományos sikere az emberiség sikere. Freud abból indult 
ki, hogy a bolond első sorban ember, Frobenius a vadaknak adta meg 
ezt a becsületet. 

Ami az ideggyógyászatban egy idegbaj, a néprajzban az egy kultú-
ra: külön tünetnyelven beszél ő  állapot, vagy ha úgy tetszik, életérzés. 
A fiatal Frobenius nagy merészsége, hogy 6 nem nyilat, kaput, n ő rab-
lást, cölöpépítkezést lát, hanem kultúrákat. Az együtt jelentkez ő  tü-
netekbő l a  mögöttük  lévő  életérzésre következtet. Néprajzi térképé-
nek a „kultúrkörei" a kultúra szellemét megidéz ő  körök. 

Kortársai mindent darabokra bontanak, leltári csopo rtokba rak-
nak. Csak az tudományos anyag nekik, ami Lefényképezhet ő  vagy 
szekrénybe rakható. Az ő  számára a kultúra az, ami valóban van. Még 
az emberek is csak úgy vesznek részt benne mint sók, fehérjék, zsírok 
egy növény fejl ő désében. A kultúra n ő , virágzik, fonnyad s az emberek 
csak elhelyezkednek benne. A fiatal Frobenius nemcsak emberfölötti 
életnek látja a kultúrát, de az embert ő l majdnem függetlennek. Az 
egyiptomi művelődés nem az egyiptomiakból n ő tt  Id,  hanem a Nílus-
sal együtt az egyiptomi földbe beásódó életb ő l, amelynek mint anyag-
ra volt szüksége a népre, s nem mint jellegadóra. Frobenius kultúrái 
olyan növények, melyekben a táj emberi lehet ő ségei virítanak ki. 

Kultúra: nagy szó, óriási növény, de a kapuknak es  a süvegeknek 
van egy elő nyük vele szemben: megfoghatók, Frobenius érezte „em- 
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ben a Rajna is etióp-hamita határ. A Rajna jobb partja már az ő stör-
téneti id ő kben is a patriarchatus, misztika, valóság-érzés földje, a bal 
Rajna-part a matriarchatusé, mágiáé es  tényérzéké. Németek es  fran-
ciák-angolok átvették a két föld isteneit. Németország Eckhart, Luther 
es a német idealizmus földje lett. A Nyugat Aquinoi Tamásé, Baconé 
es  az ésszerű ségé. Németország Bismarckig apró országocskákból állt, 
az egység a lélekben volt. Franciaország már a középkorban er ő s köz-
pontosított hatalom. Hasonlítsuk össze Schillert Voltaire-rel: egy eti-
óp néz egy hamitára. 

„Etiopik und Hamitik", megértjük, egyszeriben forró szívügye lett a 
német ifjúságnak. De akármilyen tetszet ő s is az aránylat (etióp : ha-
mita = német : francia) az ember elgondolkozik, mi történt: az Afri-
ka-kutató látta bele négereit Európába vagy a német a maga Nyugat-
gyű löletét Afrikába. Mert hogy az etióp rokonszenves, a hamita pedig 
ellenszenves, az ebb ő l a párhuzamból már akkor is kiderül, amikor a 
német—francia behelyettesítés még nem is történt meg. Ki nem szereti 
jobban a diófát a leopárdnál s ki nem tudja, hogy a valóság megérzése 
hatalmasabb dolog a tények megragadásánál? Ha az etiópoknak es 

 hamitáknak csak az volt a rendeltetésük, hogy a németek fölény-ér-
zését meger ő sítsék, a német sors ebben a fölényben aligha kap jobb 
útmutatót, mint a politikusok szócsöveiben. 

Csakhogy németség es  Nyugat szembeállitására Frobeniusnak 
vannak jobb eszközei is. Valóságérzés es  tényérzés, misztika es  racio-
nalizmus, nemcsak egymás mellett fordul el ő , mint etiópok es  hamiták 
Afrikában, németek es  franciák Európában, vagy férfiak és n ők az 
egész világon, hanem egymás után is. Egyének es  kultúrák életében 
egyaránt. Mint gyermekkor, ifjúság az egyik, mint férfikor, öregség a 
második. A magzat sejtjeiben meg sokféle lehet ő ség lappang (az or-
vostudomány is omnipotenciálisoknak nevezi ő ket), a felnő tt ember 
sejtjeiben megmeredt ez a szeszély. Jól meghatározott szerepet töltse-
nek be a megújulás, átalakulás, ugrás lehet ő sége nélkül. Az állatfajok 
föllépésük idején változékonyak, új es  új fajták tűnnek fő l, aztán meg-
állnak, gyúrhatóságuknak vége s formáikból kimozdíthatatlanul 
pusztulnak el. Faj  es  egyén az idő bő l a térbe költöznek át. Eleinte füg-
getlenek, változékonyak, többféle jöv ő vel zsúfoltak, az időben élnek; 
aztán beleilleszkednek a kö rnyezetbe, szerepet kapnak a térbeli dol-
gok közt, pontos helyet a világ leltárában, elhasználták a bennük lev ő  
idő t s életük: ragaszkodás a megszállott térhez. Az id ő vel telt életnek 
ez a széthajlása a térben (a paideuma kibontakozása), a kultúrák tör-
ténetének is el ő képe. Az idő ben élő nek a világ a dolgok lényegét: a va-
lóságot mutatja, a térben él ő nek a dolgok leltárát: a tényeket. 
A játszó gyermeknek a gyufaszál lehet boszorkány s a boszorkány va- 

nak,,a vadászok tetováltak, s a hamita nyelvek valamelyikét beszéli k, 
 A kétféle tünetcsoportot a kulturmorfológus szerint nem a véletlen 

söpörte össze, hanem kétféle, egymással szembenálló életérzés alaki 
totta ki. Etiopik und Hamitik, csinálja meg Frobenius az afrikai met' 
szést, olyasformán, ahogy Kretschmer cikloidja es schizoidja az al' 
kattanit. Etióp es  hamita nemcsak egymás mellett él ő , hanem egy 

 mással szembenálló kultúra — a kultúrák két „neme". Ahogy minden 
 ember férfi vagy nő , minden kultúra etióp vagy hamita jelleg ű . Az etióp 

gyűjtő  vagy földmű ves, a hamita vadász vagy állattenyészt ő . De azon, 
túl, hogy növénybő l es  állatból élnek, életükben is a növényt vagy az  
állatot mintázzák. Az etióp kiterjed a földön, a hamita megszállja. Az 
etióp társadalom a patriarcha fennhatósága alatt álló család; harrn a- 
dízi rokonok, együtt, vagyonközösségben. A megszállt földrészr ő l, 
amennyire a törzs szükséglete megkívánja, a „senki földje" felé terjed. 
nek ki. Az etiópoknál törzs van, központ  es  nincs egyén, birtok  es  határ, 
A hamita viszont mindenütt határt állít; az állatoknak tulajdonosuk 
van; a vadászzsákmány a vadászé, aki elejtette; a sátor a n ő é, aki ké-
szítette. Az etióp társadalom férfi, a hamiták matriarchatusban élnek: 
a gyermek a nő é, a nő  jobban húz vérrokonaihoz, mint férjéhez, meg-
szerzéséért párbajozni kell, szépségét, okosságát ápolják. Ha az etióp 
tenyészik, mint a növény, a hamität gondosan nevelik, mint állat a 
kölykeit. Vallásos érzésük is a növényen es  az állaton ébredt föl. 
A növény hajt, virágzik, magot ejt, levelet hullat, újra hajt. Minden 
folyik s csak az van igazán, ami e folytonos változás, folyás mögött 
van: nem az egyén, hanem a törzs, nem a dolgok, hanem a dolgok ér-
telme. Az etióp életérzés ennek megfelel ő en misztikus. A tények he-
lyett a „valóság" felé fordul, a tér helyett az id ő  az igazi hazája. Az 
ő sök az élő k közelében maradnak, a menyasszony az ő sapa koponyá-
jából vesz a szájába az esküv ő i szertartáson néhány szem magvat. Épp 
ellenkező leg a hamita. Ő  ahelyett, hogy beleoldódna az örök válto-
zásba, menekül tő le s úrrá igyekszik rajt lenni. A világ neki prédaterü-
let, amelyen az ésszer ű ség hasznot hajt s a harcosból birtokos lesz, 
Halottjait rejtett helyre ássa, követ rak felébük s mint kísérteteket ű zi. 
A dolgok külön, egyenként érdeklik. A térben lakik  es  nem az idöben. 
Gyű löli a homályt s ráolvasással, bű völéssel tart távol es  féken min-
dent, amiknek a természetében homály húzódik meg. Vallása a mágia, 
hazája a tér. Nem a válóság, hanem a tények embere. Ha az etióp csil-
laga a hold: a növ ő -fogyó, idő tmérő ; a hamita csillaga a nap; a teret 
négy égtájra osztó, a külön dolgokat a közös homályból kihámozó. 

Mi közük etiópoknak es  hamitáknak a német sorshoz? Frobenius, 
aki nemcsak Afrikában, hanem az egész világon etióp es  hamita jelle-
gű  kultúrákat lát, könnyen lép át tengert  es  történelmet. Az 6 szemé- 
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lóságától megragadtan el is törheti a gyufaszálat. A feln ő ttnek a gyu-
faszál: gyufaszál — a boszorkány pedig, mégha görbe is az orra s rán-
cos, szemölcs ő s is a képe: csak gonosz, rút öregasszony. A kultúrák 
kezdetben a valóságtól megragadottan alakítják ki szokásaikat; nyel-
vük a mitológia, majd a vallás; de öreg korukra a térhez es  a tényekhez 
érnek, vallásuk a bölcselet, majd az észelv es  anyagelv, s a valóság 
megragadottjából a tények rendez ő ivé lesznek. 

Világos most már, hogy mire volt jó a németségnek az elébb etióp-
nak, az idő  gyermekének, a valóság megragadottjának lenni. Azért, 
hogy Európa fiatalító szere lehessen. A németség a világtörténelem 
legrosszabb tanulója volt. Hajlama ellenére magolta be a Nyugat lec-
kéjét: a racionalizmust, az anyagelv hitetlenségét. Lényegében vallá-
sos maradt: a középkori misztikusok es  a protestáns puritánok népe, 
növények tanítványa, aki most a nyugati m űvelő dés öregkori mere-
vedése idején, megint mondhat valamit az emberiségnek, mint ahogy 
mondott már Luther  es  Herder idején. A Nyugat materializmusa nagy 
munkát vitt  véghez — a világgazdasággal egy emberiséggé hálózta a 
nemzeteket. De a világgazdasággal együtt szétvitte bele a sivárságot is. 
A test kész, de talán épp azért vajúdik, mert hiányzik bel ő le a lélek. 
Ezzel a lélekkel akarja megajándékozni a Nyugatot felváltó németség. 

Tehát megint egy világuralmi álom, akár Spenglernél. De mennyi-
vel rokonszenvesebb! O tt  a németség egy óriási Raubtier a világ mel-
lén; itt egy óriási kenyérfa, mely az egész emberiségre kiterjeszti ár-
nyát. Egy hamita német es  egy etióp német. A kettő  együtt ellene mond 
ugyan Frobenius elméletének, de nem mond ellene Frobeniusnak. 

*** 

Kő zben átkanyarogtunk Krajnán s lerohantunk a Karszton. Az id ő  
győnyörű . A ző ld völgyek, melyeknek peremén töltések, viaduktok 
mutatják, merre jártunk az elébb, a frissen megolvadt hó pocsétáitól 
csillognak. Ezek a kék pocsolyák s a bennük úszó felh ők könnyen el-
bánnak velem. Minél öregebb a szerelmes természet ű  ember, annál 
jobban kiszolgáltatja ő t a régi örömök emléke a n ő knek. Velem a ter-
mészet bánik el egyre k őnnyebben. Régebben rám kellett szakadnia a 
tavasznak, kérdeznie, behízelegnie magát. Ma elég, ha fényes pocso-
lyaszemeivel rámhunyorít; az emlékezés elvégzi a többit, elolvasztja 
bennem még azt a havat is, ami itt a várkastélyos dombok árnyékos 
oldalán a fenyők között ott horpadozik. Már vagy negyedszer-ötöd-
sző r utazom le ezen a zöld országon át, a jégsüveg ű  Alpok alatt Olaszor-
szág felé, de mindig másnak láttam. Egyszer húsvéttájt az es ő  szomo-
rúságában álltak nyirkos faházai a magas legel ő n; egy forró nyáron, a 
leégett Dunántúl után, völgyei meg ő rzött zöldjével nyugtatott meg;  

máskor éjszaka, a bujkáló hold világánál mint valami szaggatott álom-
beli táj lebegett a kocsiablakban megvilágított falaival es  hallgatag er-
dő ivel. Most tócsái fényességében látom ő t, mintha Olaszországot 
ígérné ezekkel a tócsákkal. Olaszországot, mely túl van rajta, de el-
küldte komoly zöld rétekkel szegélyezett vizei fő ié, az utazó biztatásá-
ra, világos egét. 

A vonatunk, egy társasutazás külön vonata, könnyen jut át az or-
szághatárokon. Régebben, akárhogy iszonyodtam a hordároktól, te-
remő röktő l, pincérektő l, nem álltam be soha az ilyenféle utasnyájba; 
védtem utam szabadságát, s az önálló felfedezés örömét. Most azon-
ban nem országot akarok látni. Az utazás csak kulissza egy szellemi 
utazás mögé s ez a zajos, étkez őkocsiba, mosdóba, látogatóba járó 
pesti csapat, mint egy második szigetel ő  réteg fog körül családom kö-
rül. Átengedi a havasok mögé bukó nap színét, de távoltartja az útle-
vélvizsgálat es  szállodaszerzés gondját. Az ismer ő s karszti állomások 
nevét már a sötétbe kiáltja be a vasutas. Nabrezina, hallom, miközben 
Frobenius a számszimbolikáról mondja el merész elméletét s ez a szó 
elég, hogy a sötétben is érezzem az állomás lézeng ő , futkosó, tréfáló es 

 szitkozódó kis olasz vasutasait, akiknek egy-egy odavetett szava a 
szolgálat fegyelme alól is kicsillantja az ő si pajkosságot, mely e föld 
népét: katonát, vonatvezet ő t, állomásfő nököt, Mussolinit játszó 
gyermeksereggé teszi. 

Triest már ég es  tenger keltós csillagsorával fogad. Villák  es  házak 
sű rű södő  árnyai közt futunk be az állomásra. Egy óránk van, hogy iz-
mainkat megjártassuk. A feleségem behatol egy hivatalba s boldogan 
hozza a megtelt vizespalackot. Aztán kigyúl a kék fény: a kislányom-
nak külön fekhelye van a padok között, olyasféle, mint egy nyugágy 
lábtartója. Karjacskájára hajtott feje elvész az asztallap alatt, csak lé-
legzete hallik, amint ki s bejár. Szemben a rokonhölgy szorítja a sa-
rokba a kórháztulajdonost, én Ellával „osztozom" a pad szögletébe 
szorultan s egy nő i fejjel az ölemben. A fiatalember a mai ifjúság re-
ménytelenségével cigarettäzik a folyosón. Alvásra gondolni sem lehet, 
olvasni még ha világos volna, akkor sem tudnék. A jó k ő nyvet arról 
ismerem meg, hogy nem tudom egyfolytäban végigolvasni. Elébb csak 
lélegzési szünetet kell tartani, mintha az olvasás közben megmozdult 
gondolatok akarnának fújtatni egyet; aztán mind hosszabbak ezek a 
fújtató szünetek, végül is az, amit fölidézett, er ő sebb lesz magánál a 
könyvnél s az ember olvasóból ábrándozóvá, álmodozóvá, felfedez ő -
vé válik. 

Tulajdonképp nem is tetszik nekem ez a könyv! Ritka az a német 
könyv, amelyik tetszik s ebben épp az nem tetszik, ami a többiben. 
Megragadottság, hajtogatta Frobenius. Nos, megragadottságban a 
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németnél nincs hiány, de mi ragadja meg? Fogalmak. A német ki. 
mond egy fogalmat s rohamot kap a megragadottságtól. Ami Frobe. 
nius gyerekének a gyufa: az a németnek a Raum, a Zeit, a Mistik vagy 
épp az Ergriffenheit. S ezen az sem segít, hogy mint Frobenius, valami 
nagyon fogalomellenes fogalomtól vagy ésszer ű ségellenes észtermék• 
tő l ragadtatnak meg. Aki azt mondja, en vitalista vagyok, már csak 
észember lehet. Legföljebb undorodik az észt ő l. A német valóban val. 
lásos nép, de az istenei elvontságok — soha vértelenebb bálvänyok el ő tt 
nem hevert még nép. Kantra gondolok: milyen szenvedélyes mitoló• 
giai birkózás a legvértelenebb istenekkel. 

Kissé komikus az  en  elégedetlenségem Európa népeivel. De meg• 
győ ző désem, hogy ennek az elégedetlenségnek Európa szervi elégte. 
lensége az oka. A latin szellemben ott csillog az érzékelés öröme, az 
élet világossága, de nem elég komoly ahhoz, hogy Eur ő pa ügyét ma-
gára vegye. A német elég komoly  es  vallásos, de tökéletlen az alakító 
ereje  es  érzékisége. A szláv vallásos, a maga módján érzéki is, de alak-
talan imbolygó nedveibő l kristályok nem képző dnek. Vallás, érzéki-
ség es  alakítóerő  a görögökben volt együtt utoljára; — azóta talán a 
középkori, dómépítő  franciákban s az újkor folyamán egyszer-egyszer 
az angolokban. Hiába nevezzük ki ő ket hamítáknak, ezt nem lehet ta-
gadni! Wirklichkeit, Zeit, Ergriffenheit mind együtt lehet s az anyag 
mégsem elég nemes. Ha Európa a hellénség, a németek a dórjai. 

S mégis mint Kantnak, Diltheynek s annyi nagy németnek, Frobe-
niusnak is az els ő  szájmozdulatán érzem, hogy közöm van hozzá. Az 
Északi ügy beszél bel ő le. Azoknak az utódja, akik Borgia Sándor pá-
pasága es  Voltaire aranykora idején megmentették Európa méltósá-
gát. A németség lehetett durva, darabos, klorofilltalan; de felületes 
korokban számon tudta tartani a mélységeket — lélek es  tärsadalom 
mélyeit egyszerre. Ő  felelt a humanizmusra protestantizmussal; ő  adta 
a szegény emberek kezébe a bibliát; ő  teremtette meg a láthatatlan 
egyház demokráciáját; ő  buktatta meg a felvilágosodás sz ű k ember-

<v eszményét; 6 lett az érzelem es  kedély mélyebb zónáinak a forradal- 
mára; ő  tette az új, feltörekv ő  néprétegek számára otthonosabbá a 
csillogó fő úri kultúrát s ó fedeztette fel Közép- es  Kelet-Európa né- 
peivel a nemzetiségüket. Erasmus latinul beszélt, Luther a nemzetek 
nyelvén. Voltaire a felvilágosodás egységét képviselte; Herder Európa 
változatait szabadította fel. Hogy Frobeniussal kit kellene szembeál- 
lítani, hirtelen nem tudom de hogy a világot egybedrótozó iparoso- 
dás után, mely a népekb ő l egyetlen kékzubbonyos világnépet készült 
csinálni, ez a vadakat véd ő  néprajzos német hagyomány folytatásá- 
ban áll, arra ez az egy könyve is bizonyíték. 

Akármilyen sötét kockázatokkal játszik is a mi korunk, van benne 

698 

valami csodálatos: érezni lehet benne az emberség gazdagodását. 
A tizenkilencedik század, hogy nagy m ű vét a világgazdaságot megal-
kothassa, annyira rávetette magát a természetre, szervezésre, fölfede-
zésre, hódításra, hogy hagyományaiból puszta tudományanyag lett, a 
környező  emberiségb ő l nyersanyag, munkás es piac, saját lelkéb ő l az 
alkotás masinája. Akarat, ésszer ű ség, önérzet, ez maradt meg az em-
berbő l s elveszett az együttérzés, a megértés, az él őket összefoglaló 
sorsközösség misztikája. Most ez kezd megfordulni. Ha a tizenkilen-
cedik század európaija fölébe került az emberiségnek, mi vissza aka-
runk találni belé. Ez a magyarázata annak, hogy a múlt egyszerre 
olyan közel került hozzánk — görögségb ő l, középkorból ezért lett egy-
szerre „pajtáshagyomány" — ezért fedeztük fel az elmebetegekben ön-
magunkat s ezért ismerjük fel a vadak kultúrájában a mienkével azo-
nos növéstörvényt, paideumát. 

Kinézek a fekete éjszakába, melyben a csillagokon kívű l csak a tá-
vol derengő  tenger lámpása vagy egy-egy híd más zajú zakatolása 
(Isonzo, Tagliamento, Piave!) figyelmeztet, hogy nem az ű rón, hanem 
emberlakta földeken robog át az eszeveszett különvonat s könyvem es 

 álmaim igézetébő l különös barátsággal gondolok a töltés körül gub-
basztó községek alvóira. Azokra, akik a tengeren járnak, azokra, akik 
a tengeren túl Afrikában, a Polinéz-szigeteken vagy Formosán élnek. 
Milyen emberi dolog egy hieroglif, mihelyt megfejtettük. Milyen kö-
zeli minden idegen, mihelyt ,beszélni tudunk vele. Milyen azonos min- 
den változat, mihelyt belülr ő l néztem. Harmadéve, amikor a nyelvek-
rő l írtam, egymás után vagy tíz-tizenöt nyelvtant néztem át: törököt, 
négert, jávait, szamoát, japánt. Akkor támadt az a kísérteties érzésem, 
hogy ez végül mégiscsak ugyanegy nyelv, s az emberiség csodálatos-
mód egy nyelvet beszél. Ugyanez volt a véleménye annak az amerikai 
orvostörténésznek is, aki a különféle népek képtelenül változatos ku-
ruzsló eljárásait hasonlította össze. Ez döbbentette meg az írót is, aki 
egy japán paranoiás kórtörténetében ugyanazokat a pan aszokat ta-
lálta, mint  egy itteniében, akit személyesen ismert. Minél otthonosab-
bak leszünk a múltban, minél mélyebben nézünk magunkba s minél 
több értelmet találunk a néprajzi csudabogarakban, annál kisebb lesz 
az emberiség s annál jobban összefolynak egy frobeniusi valósággá az 
emberi változatok. 

Gyanakvással hallgatom, ha az általános emberit emlegetik el ő t-
tem. Attól félek, hogy általános emberin valami embertelen általá-
nosságot értenek, Az általános emberi felé tudniillik két út vezet: egyik 
a magasban keresi, a másik a mélyben. Az egyik elzárkózik minden 
helyi, különös, egy ember lelkében, egy táj, kor, sors, körülményei 
közt megvalósult elöl s arra szegzi figyelmét, ami az emberb ő l ezután a 
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lálkozik az emlékeivel. Rémdrámákban álliállítják a halott meny-
asszony képe helyébe a visszatért él ő t. Kép es  valóság közt ilyenkor a  
szemlelő ben egy látomás-féle támad. Ez az, ami a h ő st megrázza, ha  
tetszik, megő rjíti. Sokkal nemesebb a hatás, ha a h ő ssel a fordítottja  
történik meg, a valóságról támad az az érzése, hogy azonos a lelkében  
lévő  képpel. Velence kövei konganak alatta s az a benyomása, hogy az  
éjjeli vonatból abba az ismer ő sebb Velencébe lépett ki, amely a lelké-
ben csillog az egyenletes, komoly evez ő csapások fölött. Amint a ka-
nyargós sikátorokon a kis magyar csapat el ő tt befelé igyekeztem, egy-
re gyorsabban, mert a tér messze volt s az id ő  rövid; ez a rohammal  
bevett Velence csak félig volt k ő bő l - félig lélekb ő l volt, látomásból,  
melyet a hirtelen kitáruló templomterek s a falon átnyúló lomb csak  

megidéztek anélkül, hogy az anyagát alkották volna. Ha Frobenius  

szótárával akarok beszélni: Velence valósága ragado tt  meg ebben a  
berohanásban, mely maga is olyan volt, mint a megragadottak szer-
tartása, ha tetszik, egy város szimbolikus birtokbavétele.  

Idő nknek épp a fele eltelt, amire a nagy homályos térre kiértünk.  
Körülnéztünk a márványos falú csillagos mennyezetű  szobában s már  
futottunk is vissza. A szertartásnak vége volt, a látomás eloszlott; a  
vonaton hozzátartozóink aggodalmaskodtak. Most i tt  kinn állok a  
folyosón (a velencei intermezzo alatt asszonyaink végképp elfoglalták  

a helyünket), s úgy érzem, hogy ez a velencei beruccanás összefügg va-
lahogy azzal, amit napközben olvastam.  

Z. HERODOTOS  

Milano körül megint havat láttam. A folyosón testátjáró, nyirkos  

hideg. Meg kell zavarnom az alvókat a kabátomért. A pályaudvar  

óriási sajtharangja alatt le-föltoporgva már magam is elhiszem tréfás  
jóslatom: a tavasz szembejött velünk — a Duna-parton tavaszi kabát-
ban járnak a nő k s mi San Remoban a körmünket fújjuk az es ő vel be-
vert ablak mögött. Az egész Olaszország idegenforgalmi svindli — s o-
sem vacogtam annyit, mint a szentév húsvétján, amikor Rómában  

cserkészeimmel egy iskola fedelén laktam. A feleségemet is fölkeltem  
es  hívom: fázzon ö is  es  nézze a ködöt, ha lehozott ide a jó idő  elő l.  

De Alexandrián túl, ahogy hajnalodott, hirtelen megváltozott az  

alagutakkal összetartott völgysor. A lejt ő k kezdik a nap felé tartani az  
arcukat, a köböl rakott teraszok emeletein (az ember akaratlan is a  

meleg lapos kövek közé búvó gyíkokra gondol) tökék es  virágzó gyü-
mölcsfák állnak s a lugasok közt egy új igénytelen fa t űnik fel mind  
sű rű bben: olyasféle, mint a mi fűzfánk, csak sötétebb a zöldje — söté- 

I 	. . 	.• 	I 	• 	I 	• 	̂ 	I 	I  nagy néprajzi, történelmi es  pszichológiai hámlás után visszamarad, 
 

A másik épp fordítva: nekivág a különösnek, egyszerinek, egyénin ek  
es  provinciálisnak. Mindnek a külön, önmagában való értelmét viz s,  
gólja s az általános emberit , abban a sorsközösségben találja meg, 
amely a furcsaságokat összefűzi. Az elsó. általános emberi a valtoz a,  
tok fölött, a másik a változatok alatt. Az én felfogásom mindig az volt 
hogy a szellemnek, ennek a változatok alatt lakó általános emberi író:  
nyában kell sorsát keresnie, éppúgy mint a franciáknak a változatok  
fölötti másikban. A két klasszikus kultúra: a görög  es  a latin közül  
ezért választottam nevel őnkül a görögöt, amelyen át még nyitott az  út 
az ő sibb kultúrák, egy szélesebb ember-világ felé. Mint a nép ismer ője,  
regényben es  tanulmányban ezért hangsúlyoztam a parasztban — aki  
nálunk még ma is néprajzi furcsaság, adoma-alak, figura — a velünk  

egy sorsközösségben él ő  embert. Frobenius olvasása közben er ő seb-
ben  érzem, mint valaha, hogy igazam volt.  

***  

Velencében három órát állt a vonat. Egy kis csapat -- többnyire  

olyanok, akik sosem jártak még itt — elhatározta, hogy bemegy a Szent  

Márk térre. Vezet őül én is velük mentem. Éjjel egy óra elmúlt, a vapo-
retto nem közlekedett, gyalog vágtunk neki a kanálissal párhuzamos  

utcának. Nem bántam, hogy résztvettem ebben az éjszakai bevonu-
lásban. Rég mozog a vonat, már Pádua lámpásai is elaludtak mö-
göttünk s meg mindig a hatása alatt állok, magam sem értem egé-
szen, miért.  

Nem most voltam el ő ször Velencében, éjszaka is jártam már ezeket  

a szűk járdátlan utcákat. Emlékszem, egyszer épp karácsony éjjel ér-
keztem meg. A kirakatok tele voltak mórdísz ű  tortákkal, mintha a  
velencei épületeket utánozták volna. A sikátorok patakmedrében vö-
rös, zöld, kék színek folytak, színes ruhák es  színes hangok, a hidakról  
a csónakokba lekiáltozók hangja s a kart karba öltve jöv ő  fiataloké.  
Most később is volt, a város is csendesebb. A márványkövek kongtak  

a behatolók alatt s csak a bezárt üzletek fatáblájának d ő lve sóhajto-
zott, krákogott néhány kinnrekedt részeg. Az éjszakából léptünk ki a  

városba. A Campanile árnyéka alatt a város szürke sávja, a lagúnák  
töltése körül a temet ő s Murano nem készített el ő  Velencére. Egyszerre  
nyílt ki elő ttünk, mintha az éjszaka falára ütött volna rá a mesevilágba  

vezető , sziklanyitó pálca. Találgatom: talán ez az átmenethiány volt  
az oka, hogy egyszerre úgy megszédített a város vízszaga, ez a hulla-
dékra es  márványra emlékeztet ő  szag, amely mint egy ízléstelen s meg-
is  bolondító nő  parfümje megrészegít, pedig nem is kellemes. Mindig 

 

van valami félelmetes es  nagyszerű  abban, ha az ember váratlanul ta- 
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tebb és aranylóbb; aki járt már délen, naptól átitatottabbaknak érzi, 
mint a datolyát, narancsot. Az új nap rózsaszín ű  csíkokat vet a hegyek 
függő  kertjeire, kisebb csúcson fehéren villogó falu ül , az éggel mos, 
datja szegénységét. A levegö húsz fokkal melegebb, mint még egy órá. 
val elébb; a felvillanyozott lélek legalább is annyival érzi melegebb-
nek. Barátom mesélte, hogy áprilisban ereszkedett le a szentgotthárdi 
alagúton Svájcból Olaszországba. Az alagút egyik végén havat ha-
gyott, a másikon mandulafák fogadták övig virágban. Most én is 
ilyesvalamit érzek, mint ő , ahogy a köd és az éjszaka alagútjából kika-
nyargunk. 

A folyosón törülközővel és szappantartóval botladoznak az össze-
tört utasok; némelyiknek az arcán még ott van a felölt ő  ráncának, 
gombjának a nyoma. Lehúzom az ablakot, a becsapó leveg ő ben meg-
van a hajnali fürdő . Mintha most szabadultam volna csak el egészen 
az otthoni dolgok közül. Idáig csak elbújtam el ő lük, most egészen 
elillantak, akár a milánói köd. Van valami t ű z a kő ben. A föld csak 
meleg, buja tud lenni; a k ő  villog, szikrázik, felesel a nappal. Vannak 
sovány, száraz, csontra szikkadt húsú asszonyok, mintha a bujaság 
ördő gei volnának. Ezekrő l a déli  kőkerítéses hegyoldalakról ő k jutnak 
az eszembe. A kapa nyomán, bárhol vágod földbe, érzed, k ő  fordul ki 
s e kö fölött mégis sötétzöld olajfák, virágházak — itt-ott a citrom is 
megjelenik. 

Ma már szétoszlott az emberiség a földön; az „egy négyzetkilomé-
terre esik" egyre jogosultabb számvetés lesz a föld területén. De vala-
mikor nagy beláthatatlan pusztákból állt a világ, melyeken néhány 
ezer vagy tízezer fő nyi nomád népek csavarogtak, mint íde-oda ka-
vargó ostorok, meg-megszorítva egymást, kitérve egymás el ő l, míg a 
kultúrnépek milliói tenyérnyi tájakon zsúfolódtak össze a Nílus ágyá-
ban, Sumer kertgazdaságaiban vagy a tengerre néző  Libanon lejtjein. 
Akkor volt igazi becsük a kultúrtájaknak. Nem csoda, hogy sok he-
lyütt, Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában fallal védték, beke-
rítették, mint a telket, mely körül a csalitos pusztában, átjárhatatlan 
hegyekben mohó rablók ólálkodnak. A történelem jó ideig mi egyéb, 
mint egy-egy nép meggyökeresedése az életnek egy-egy ilyen kivételes 
melegágyában; amit a kerítésen túliak dörömbölése követ; dörömbö-
lése, beszivárgása, gy ő zelme s beolvadása. Mintha nem is a nemzetek 
mű ve volna a táj, hanem a tájak virágoznának ki emberekben, intéz-
ményekben, istenekben; mindig friss vért szíva maguk felé, mint a he-
téra az el nem használt ifjúságot. 

Mindez a sű rű södő  házakról jut eszembe s az egyre gondozottabb 
kertekrő l. Genovához közeledünk. A napsütötte falak, melyeken az 
évtizedes elhanyagolás is díszítéssé válik , fehér inget lobogtatnak a  

fő zelékkertek fölött. Egy kis karéj föld az Appenninek és a tenger 
közt s valaha egy egész állam fért el rajta, gazdagabb, mint sok biro-
dalom. Milyen szemmel ereszkedett le ide akkor az Appenninek útján 
az északi, aki csak a végtelen síkon gubbasztó, betemetett falvakat lá-
tott, vagy a hegyekben kiáltásnyira es ő  faházakat. Mogorva szakálla 
mögött éhség, irigység, csodálkozás milyen mosolya nyúlhatott szét! 
A tengeren a fű szeres keletr ő l jövő  bonyolult vitorlázatú hajók, me-
lyeknek a forgatása is egész tudomány s itt a napnak kitett k ővő n, a 
ritkuló kertek közt: templomok, Burgundba, Flandriába járó szató-
csok palotái, s n ő k, amilyenekrő l ott  fönn csak álmodni lehet. Azóta a 
kultúra, szerencsénkre, eloszlott valamelyest a földön. Mi, északiak is 
kirakjuk magunkat a Déli Lejtre. Hiszen az én legszebb napjaim is 
Szilason, Nagybányán, a Vár oldalában, G ő dön mintha ennek a ge-
novai lejtnek az északra szakadt darabkáin teltek volna. S mégis 
ahogy az utcák autói, kocsijai, targoncái közt futó vonat a Városba 
betér, bennem is mintha a régi svájci zsoldosok vagy a VIII. Károly 
faragatlan lovagjainak az éhsége dörömbölne: fegyverrel j ő ttúnk, 
eresszetek be a kerítésen. 

Mit gondolsz, lefordítják a világtörténelmemet olaszra, fordulok a 
feleségemhez Savona körül s 6 rögtön megérti, hogy e kérdés és a ten-
ger reszkető  márványzatú kéksége közé egy emigrációs terv esik, 
amely éppolyan hirtelen rohant meg, mint az olajfák, olasz csicsergés 
és a két kékség közt a hívó láthatár. Eljönni mindörökre, kivándorol-
ni. Pénzzé teszem odafönn mindenem, akár magamat is, fölszámolom 
az egész prófétai tébolyt s ide költözöm, be az örök kultúrtájra, ahova 
tartozom. Ő rültség, ő rültség mindaz, amit odafőnn csinálok. Ez is 
van, itt is lehet élni, jajgat bennem az öröm. Azt a könyvet még meg-
írom, beleteszem minden er ő met, mintha váltságdsjamat kellene ő sz-
szeraknom. Aztán ég veled haza, reform, hivatás, monomániák -- Id-
jöttem a pincelakásból, szétvetem a karom s itt halok meg a napon. 

Két hét: egy élet ezredrésze, a férfikornak ötszázad része. Két hetet 
fogok itt tölteni. De ha az id ő t nem holddal mérjük (hold: ez már Fro-
benius-hatás) hanem szabad óráinkkal, amikor a robotból felmerülve, 
mint úszó, egy-egy nagy szippantást veszünk a világból, két hét egy 
élet százada is lehet. S milyen kevés századrészb ő l áll az élet, észre sem 
vesszük s az utolsó maradványai vannak a tüd őnkben. Nagyon is 
bölcs dolog hát két hétre úgy rendezkedni be, mint egy örökkévaló-
ságra. Ha visszagondolok, hol volt az én igazi hazám, mindig ezekben 
a két hétre rakott fészkekben, két hétre Nagybányán, a Tátrában, 
Gödön, Középbogárdon. Rajta hát, béleljük, melegítsük be magunk-
nak ezt is. 

A szállodai szoba a földszinten van; ablaka nincs, csak kett ő s zsalus 

702 
	 703 



ajtaja; az ágyadból egyenesen az udvarra léphetsz, nem kell a portással 
találkoznod s nem a boyok lökik ki az ajtót el ő tted. A szoba el ő tt kavi-
csos tér; kissé oldalt az autók feljárójától medencében csobogó víz és 
piros halacskák. Magdus kezét már úgy kellett kirántanom, nehogy 
megfogja ő ket. A kert nem sokat ér. Afféle díszkert, levélcsonk, öves 
pálmákkal és ínasként kiállított agávékkal. De a szálloda mellett kisút 
visz fölfelé, egy méter széles, két oldalán k ő kerítés, fölötte növény es 
növény. Amint a domború köveken fölfelé bukdácsolok, érzem test-
véri leheletük. Néhány száz lépéssel följebb autóút, az el ő tt egy dara-
bon, a lejt felé, üresek a telkek. A kilátás elé néhány padot raktak. Egy 
mama kötöget ott, míg a kisfia bádogvödörrel kaparja a kemény, ka-
vicsos földet. Odébb megyek, az út lekanyarodik a kertváros felé; me-
gyek az ellenkező  irányba, ott meg a régi város felé kezd lejteni. Nincs 
választás es  nincs is mit választani. A pad körül ott van az egész San 
Remo; hátam mögött a hegy, el ő ttem a tenger, balra a város es  az ál-
lomás sínei, jobbra egy utolsó talpalat-helyig kihasznált völgy zöldsé-
ges kertjei s csillogó virágházai, felvont ablakuk alatt szegf ű -rétek, 

Ha a cselekvés moziszínész: autón, bicik lin, repülőgépen törtet 
egyik színtérr ő l a másikra, az elmélkedés a régifajta színház hosszú 
felvonásait szereti, ahol három, álló kulissza határolja a teret s az em-
ber egy kicsinyített mindenség közepén mintázhatja meg az életet. Az 
élettörténetemet akár úgy is megírhatnám, mint ezeknek a színpadok-
nak a történetét: egy leánderbokros udvar a Vízivárosban, a kemény-
re kitaposott négyszög Szilason, az ő si nádas ház mögött, a diófák alja 
Középbogárdon, a tópart a Városligetben, a Horváth-kert a Kriszti-
nában. A gondolat ismerő s dolgok közt a legszabadabb — ismerő s 
dolgok közt, amelyek mégis az egész világot jelképezik. Ez a szalagnyi 
San-Remó-i folt, ágyamtól ki a zsalus ajtón, a halasmedence mellett a 
szűk úton föl a kilátóig: jó lesz ilyen színtérnek. Id ő nként lerohanok 
róla a város, a kaszinó, Ventimiglia felé. De ez csak olyan, mintha a 
színész kimegy a színpadról. Ami kinn történik vele, abból is itt lesz 
dráma. 

Úgy jöttem el, hogy semmi dolgom. Egy levelet sem kell írnom, egy 
megígért es  félbemaradt cikk sincs tövisül a körmöm alá bökve, nem 
akarok nyelvet tanulni  es  nem tartozom még csak egy könyvet sem át-
böngészni. Ha olvasok, úgy olvasok, ahogy az asszonyok öltözköd-
nek, kedvemhez es  az időjáráshoz. Átforgatva a lapokat es  elmélázva 
egy-egy passzuson. Frobenius húz, de ez a kilátóhely túlságosan ha-
mita talaj, az es ő s egyenlítő  es  a német erd ő k misztikája egyaránt 
messze van ide. Herodotos, gondoltam, ahogy lemosakodva zsalus 
szobánkból a tenger fölé kiléptem. Talán a vitorlásról jutott eszembe,  

mely a mozdulatlan eget széllel s a felém habzó tenge rt  kalanddal, új-
sággal, messzeséggel töltötte meg. 

Térdemen a nagy Menge-szótár; ha kinyitom a szavak melle tt , 
minden oldalon tíz-húsz jelzés. S: ezt Sophokles olvasásakor kerestem 
ki; H: Horneros, Eu: Euripides, W: ez a legrégibb. Willamowitz olva-
sója négy évvel ezel ő tt. A tanulás jó, otthonos öröme árad a k ő nyvbő l. 
Semmit a világon nem lehet olyan örömmel, olyan soká es  olyan re-
ménytelenül tanulni, mint a görög nyelvet. Még ebben a könny ű  s 
egykor már olvasott szövegben is akad egy-egy szó, melyet ki kell ke-
resni, egy-egy g bet ű  a szélen, nyelvtani homály jele. Egy esztend ő  óta 
egyetlen görög bet ű t sem láttam. Ez a sok fő névi igenév az elbeszélés-
ben, morfondírozás a szótár összehasonlitó nyelvészeti jegyzetei közt: 
olyan most, mint egy vad függetlenségi nyilatkozat. Szabad vagyok, 
arra használom az agyam, amire akarom, tanulok haszontalan. 

Vannak írók, akiknek a létezése er ő t önt belénk, hogy mi is létezni 
merjünk. Énnekem Herodotos ilyen író. A történetírás atyja, de in-
kább a történetírás gyermekének lehetne nevezni. A gyermek 6, aki 
történelmet ír. S milyen jó történelmet. A görög tulajdonképp nem 
volt történetíró fajta. Amir ő l Herodotosban csak egy monda maradt, 
arról a hittiták könyvtáraiban pontos följegyzések voltak. A görög az 
a nép, amely „mindenét magával hordja". Az ismeretet ő  fölszívni 
szerette  es  nem leadni. A tudás Wertheim-szekrényeinél, a könyveknél 
többre becsülte a tudástól sugárzó embert: a görög biblia a g ő rög em-
ber természete. Az ilyenféle nép múltját sem jegyzi es  olvassa; inkább 
csak emlékezik rá, mint élményre, melynek képét: esemény, id ő  es  lé-
lek együtt alakítják. A tekercs hű ; a felirat az iszap alól is kiásható; a 
feljegyzésben az esemény egész csontrendszere feltalálható, mint ten-
gerfenéki rétegekben a beágyazott halak. Az emlékezet ezzel szemben 
alakít, összevon. Nemzetségtáblákból egy csúcsalak marad meg; vi-
lágrészek ellentétéb ő l egy leányrablás, a görögök tanítóiból, a kré-
taiakból Minos király. Az ilyen emlékezetben ő rzött történelem „sors-
tudomány"-nak talán jobb is, mint a jegyzett. A történelem er ő i érié_ 
kelhető bbek, személyesebb közelségb ő l beszélnek hozzánk — de törté-
nelemnek mindeneset re  kevésbé történetem, mint a téglába égetett kró-
nikák. Herodotosban az a vonzó, amiért kárhoztatni szokták: a két-
féle történelmi érzék találkozása egy emberben. Ha rágondolok, úgy 
látom öt, ahogy egyik-másik mondata mutatja: a görög utazó, aki a 
föníciai es  egyiptomi papokat az ő rizetükre bízott hagyomány fel ő l 
kérdezgeti. Aki kérdez, annak alig van történelme s akit kérdez: fej-
tartásáig es  kézmozdulatáig csupa történelem. Napóleon a piramisok 
alatt, a kedvelt kép, csaknem frivolitás. Herodotos a piramisok alatt: 
ez valóban két világ. Egy emlékeibe alásüllyedt s egy ernlékezetnélkü- 

705 



liségébő l fólmerülö. Ő  maga is érzi ezeknek a komoly, évezredes bát muveltségeknek a méltóságát s az ildomos fiatalok tisztelettudásá gy 
 faggatja ki ő ket, mint ahogy id ő sebb rokonainkat kérdezgetjük, h ; 

 apáink dolgára s a mi magunk szoknyás korára vagyunk kíváncsiak 
Könyve körül meginterpellált könyvtárnokokat látunk, a jegyzett isme, 
ret papjait, kik királyaik uralkodása idejével mérnek visszafelé ezred, 
éveket, tudják a városok távolságát, a folyók sorrendjét, folyását s fej ű k 
fölött a csillagok menetrendjét. Mindezt Herodotos is meg akarja je, 
gyezni; de az 6 él ő , görög emlékezete másképp siet a megjegyzend ő  el6 a  
mint a keleti emlék orzoie. A mesét keresi benne, mesét igyekszik for , 

 mámi belő le, igaz. De nem abban az értelemben, hogy a mese hazugság, 
hanem hogy a mese az, ami az életben lényeges. Valóságos Ezeregyéj. 
szaka az 6 műve, a történetírás Ezeregyéjszakája, nem azért me rt  olyan  
hazug, mint az, hanem mert olyan igaz. Kandaulés annyira büszke fele• 
ségére, hogy nem nyugszik meg, amíg els ő  szolgájával levetkezésko r 

 meztelen meg nem leseti. Nem rövid foglalata ez egy nagy dinasztia v& 
gén a történelmi erő ket kihívó dő reségnek, mely a bosszúálló asszony is  
hütlenségre kényszerített szolga szövetségéb ő l támaszt új uralkodó hi.  
zat. A királyoknak engedniök kell a végzet nagy vonzástörvényének, 
mely hadseregeket hömpölyget át egyik világrészb ő l a másikba. A Há-
ború es  békének ezt a személyfeletti történelem-látását er ő síti meg  He. 

 rodotos a mű  fő helyén, a második perzsa háború el ő estéjén Xerxes 
nagybátyjának történetében. Ez ellene szólt a görög háborúnak, majd• 
nem lebeszélte róla a királyt, de egy háborúra ösztökél ő  álom után Xer-
xes arra kényszeríti, hogy az 6 helyén, az 6 királyi székében aludjon el. Itt 
ugyanazt az álomképet látja, mint a király s az álmában szemének tolt 
tüzes vas a végzet el ő tt meghajlásra kényszeríti. Ki lehet-e szemléltet ő b-
ben fejezni, hogy a végzet el ő tt a látó is megvakul? A mese: életlényeg; 
történelem: lényeglátás s Herodotosban épp azt a pillanatot leshetjük 
meg, ahol a mese lényeglátása történelmi lényeglátássá válik. Akik a 
mesemondó Herodotost kicsinylik, nem látják, hogy amivel 6 kelet vagy 
a középkor krónikásainál több, az éppen a mese. 

Bizonyos természetekben gyermekesség es  pompás lényeglátás na• 
gyon is megférnek egymás mellett. Herodotosban ezek mindig nagy 
igazolást találhatnak a könyvtárnokokkal szemben, akiknek a fölénye 
ma éppoly kevéssé tudja elképzelni, hogy egy tudatlan halikarnassosi 
szedett-vedett hallomásaiból valami jelent ő s támadjon, mint hajdan, 
Tény es  valóság, mondta Frobenius. Nos, Herodotosnál a tények kő . 
rill lehet baj; mint valóságlátó versenyez a mi történészeinkkel. Ai 
egyiptomi  részt nézegetem. Épp elutazásom el ő tt olvastam el egy 
francia mű vében vagy száz-százötven oldalt Egyiptomról. Az jó t ő t ténelem, ez jó Egyiptom. 

A mi tudományunk törvénye es mértéke az igazság. A tudós akkor 
tudós, ha nem hazudtolható meg. A mi tudósaink, mint éppen az 
egyiptomi papok, az igazság tisztálkodási lázában élnek. Ez helyes, 
csak az igazságmegragadás módját ne becsülnék közben le. Egy élet-
érzést, egy kultúrát, egy istent nem az ragad meg legigazabban, aki a 
legtöbb igaz dolgot állitja róla, hanem akinek az írásából a megraga- 
dás (vagy ahogy Frobenius mondja: megragadottság) élménye a leg-
melegebben tű z felénk. A tények a századok folyamán tisztábbak es 

 tisztábbak lesznek, de az első  felfedező  élmény melegét a kés ő bbiek 
nem okvetlenül érik el. A tévedések alakjában sokszor több „igazság" 
van, mint az igazságok rideg halmazában. Mivel kezd ő dik Herodo-
tosnál az egyiptomi könyv? Egy csacsi-mesével. Pszammetikhosz meg 
akarta tudni, melyik a világ legrégibb népe: az egyiptomi vagy a föní-
ciai. Pásztoraival úgy neveltetett fel egy gyermeket, hogy az nem hal-
lott emberi szót. Ez a nyelvekt ő l távol élő  gyermek a táplálékot fő ní-
ciaí nyelven kérte: a vita ezzel Egyiptom kárára d ő lt el. Ennek a mesé-
nek a mélyén tulajdonképp az én hitem csillan meg: az emberi termé-
szetbe egy nyelv van beoltva. A különbség az, hogy a nyelv lélektani 
ő salakját a legő sibb nyelvalakkal téveszti össze. Igazságnak egy tudo-
mányos mű  elején mindenesetre naiv. S a görög igazságérzéknek még-
is jó bevezet ő . Az együgyű  kísérlet minden évezred-számnál meggy ő -
ző bben adja tudtunkra az egyiptomi kultúra igényét, hogy legrégibb-
nek tekintsék. Itt született az év, s a tizenkét isten: újabb bizonysága 
ennek a régiségnek. A következ ő  nagy látomás a Nílus, a rejtélyes s 
munkás (ergatikos) folyó, mely mint kertész, ágyást csinált ennek az 
egész kultúrának. Egy hajdani tengeröböl (Dél-Egyiptom) elé odate-
rítette toldalékul a Deltát s áradásaival új s új iszapot hoz a partra, 
melyben nem eke töri a mag helyét, hanem a disznók tapossák be. Ki-
vételes folyó, kivételes föld, kivételes kultúra: az áradások eredetér ő l, 
a Nílus forrásairól, a Nílus es  az Ister hasonlóságáról szóló okosko-
dásokból az első  felismerés erejével emelkedik ki ez a kultúrmorfoló-
giai alaplátomás. S Herodotos okoskodásai, ha hibásak is, nem va-
kok: látja a kagylót a hegyoldalakon, visszaemlékezik a kis-ázsiai fo-
lyók földlerakó munkájára, számításába beleveszi a Nap páramozga-
tó erejét. Az egyiptomiak, akik fölött más az ég, s folyamuk természe-
te is minden folyamétól elütö, szokásaikban es  törvényeikben is kü-
lönböznek minden más néptő l. Így tér át Herodotos egészen Frobe-
nius szájíze szerint, a Nílusról a népre. A várt istenek helyett látszólag 
jelentéktelen szokások következnek; — szokások, melyek EKriptom-
ban épp fordítottak, mint másutt. Egyiptomban a férfiak hordják fe-
jükön a terhet s a n ő k a vállukon; a férfiak vizelnek ülve s a n ő k állva; 
az elaggott szülét a fiú elhagyhatja, a lány gondozni tartozik; a szö- 
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vésnél a szálat nem alulról vetik, hanem felülr ő l; az utcán esznek és, 
lakásban végzik szükségüket; a kenyeret lábbal dagasztják, a sa rat 

 kézzel; körülmetélkednek (azaz a „tisztaságot többre becsülik a szép, 
ségnél"); jobbról balra írnak; a csatot nem kívül hordják, hanem b e, 
lül. Valóban jelentéktelenek ezek a szokások? Nyilván nem egyfo r, 
mán jelentő sek. De ha Frobenius sze rint Németországban etiópok é s 

 hamiták közt ott van a határ, ahol a férfiak a kabátot fordítva kezdik 
gombolni, e kis szokások kultúrmorfológiai jelent ő sége nagyobb le. 
het, mint a helyi istenek különbségei. Ha nem is a más éggel es  elütő  
folyóval függnek össze; a más ég es  más folyó közt nő tt kultúra lénye. 
géhez tartoznak. A fordított szokások után az áldozatok következ. 
nek. Istenek, állatok es  emberek ünnepekkel es tilalmakkal összebo. 
gozott rendjében, a gazdag folyóvölgy ölében a természetfölöttivel el-
foglalt hatalmas  es  merev kultúrát látunk, mely egy külön szigetre 
hordja össze es  temeti az elhullott tehenek -csontját, Mendes ünnepén 
asszonyt dob oda a kecskebaknak s az áldozás minden egyes aktusát is 
más-más pappal végezteti el. Így indul neki Herodotos Egyiptom le-
írásának. Az istenek  es  állatok után sor kerül az ételekre, lakomákra, 
énekekre, köszönésre, orvoslásra, balzsamozásra, a Nílus halottjaira, 
a közlekedésre, a régi királyok dolgaira. A szem mindig figyelmes, a 
kép mindig érzékin csillogó. Észreveszi az egyes egyiptomi tájak helyi 
kultuszát es  gondosan leírja a szúnyog ellen használt ken ő csöt, a halak 
ívását, az akanthus hajók büblösz-vitorláit es  különös kormányla-
pátját. Egy tudománytól meg nem rontott tudós: a kis vonások es  a 
nagy lényeg embere. 

Azután, amit tegnap Frobeniusban olvastam (vagy inkább olvasás 
közben gondoltam), különösen izgatott ennek a nyitottszem ű  görög-
nek a viszonya az egyiptomi istenekhez. Már régebben is fölt ű nt, mi-
lyen otthonos Herodotos az egyiptomi istenek közt is. Egy-kett ő re 
fölleli bennük a megfelelő  görög istent: Jupitert, Hermest, Arest, He-
raciest. Nem úgy beszél róluk, mint egy különösséget látó régifajta 
néprajzos, majdnem inkább úgy, mint a dolgokat belülr ő l értő  Frobe-
nius. „Felismerései" néha, igaz, felületesek, pl. amikor a tehénfej ű  Irist 
Iohoz hasonlítja;  de vajon ilyen felületes-e, mikor Mendesben Pánra 
ismer. Nyoma sincs benne a vallási türelmetlenségnek. Ugyanaz a 
tárgyilagosság ez az idegen istenekkel szemben, mint Homerosnál a 
trójai erényekkel. Szívesen elismeri a keleti istenségeknek az els ő bb-
ségét is. Dodonában a monda szerint egyiptomi galamb jelölte meg a 
jósda tölgyét. Herodotos a galambot egy elrabolt thébai papn ő vel he-
lyettesíti: az eredetben azonban nem kételkedik. A Tarsos- es  Szidon-
beli papoknak is elhiszi, hogy Herakles tisztelete ott megel ő zte a gö-
rögországit. Az összehasonlító vallástudós közönye ez tulajdon iste- 

neivel szemben? Herodotos valláshasonlító, de nem köz őnyő s. Azt 
merném mondani, azért olyan otthonos az egyiptomi istenek közt, 
mert hivő . Hívő  görög módra. Az istenek ott vannak a világban, csak 
meg kell látni ő ket. Világvalóságok az istenek, melyekhez éppúgy 
hozzá lehet férni, mint a Nílusban a halhoz vagy a sinai bányákban a 
rézhez. Természetes, hogy az egyiptomiak is hozzáfértek, ha másképp 
nevezik es  ünneplik is ő ket. Az istenek a világhoz tartoznak, a kultú-
rához csak tiszteletük módja. Mint ahogy van egy legrégibb nyelv, van 
egy legrégibb vallás es  a lélektani ő salakot itt talán valamivel több 
joggal téveszti össze a történelmivel, mint a Pszammetikhosz meséjé-
ben. Gyermekesség es  nagyság ebben az összetévesztésben megint 
együttjárnak. Gyermekesség, hogy a két vallás különbségében csak 
szertartás-különbséget látott s arra, hogy maguk az istenek külön-
bözhetnek, nem is gondolt; nagyság, hogy nem is gondolhato tt . Téve-
dései ellenére is otthon volt abban az ösi, lélektanilag aprióri világban, 
melyben a görög  es  az egyiptomi istenek azonosak s Oziris átváltozá-
sai Dionysoséval egyet jelentenek. Herodotosnak nemcsak a világ volt 
kisebb mint ma, hanem a népek is közelebb estek benne egymáshoz. 
Meglátszik, hogy nem a féltékeny Jahve volt istene, s nem állott a „fej-
lő dés ormán", a vadaktól távol, mint mi. 

*** 

A szállodai életet is meg lehet szeretni. Az emberek ugyan nem va-
lami rokonszenvesek. Hosszú angol nök, akiknek az eleganciája, 
ahogy a fiatalabbtól mind öregebb felé fordulsz, a szemed el ő tt válik 
maskarává; nagy suhanc olaszok, szállodatolvajnak néznéd es  márki-
nak szólítják; nos  es  igen: sok magyar, már amilyen magyarok az Esti 
Kurír vonatjával a Riviérára jutnak. E sokféle népség fölött azonban, 
mint Frobenius kultúrája az emberek fölött: ott él a közösség: a szál-
loda helyesebben penzió vagy (Kosztolányira gondolok!) ellátóhely. 
Egész más, ha az ember rendel  es  fizet vagy fizet (jelen esetben még 
otthon fizet)  es  azután ellátják. Mi itt ellátottak vagyunk. A szobáin-
kat nem kellett választanunk, az étlapot is csak azért olvassuk el, hogy 
összefusson a szánkban a nyál. A gondjaink el ő l jöttünk ide s élvez-
zük, hogy nincsenek gondjaink. Udvarias emberek vesznek körül, 
megelöznek bennünket az ajtónyitásban s tányérunkra teszik az ételt, 
mint a kisdedeknek vagy betegeknek. S nemcsak ő k bánnak így ve-
lünk, mi magunk is magunknak élünk, mint a betegek, anélkül, hogy 
valóban azok volnánk. 

Szanatórium betegség nélkül: valóban ez az ilyen ellátóhely. Az 
emberek nem betegségüket ápolják benne, hanem az egészségüket. Ez 
aztán az igazi testkultusz, nem a fatalpak hurcolása a hegyekben, hi- 
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vatal es  esti táncrobot közt. Tanulságos megfigyelni a mi magyarjain-
kat, különösen a férfiát, hogy lesz itt f ő nök úrból (aki elébb még úgy  
állt melléd, mintha a segéd alkujába akart volna egy fölvilágosító szót 
vetni a félig kigöngyölt maroquin fölött) önmaga alázatos papja, 
A nyugágyon behunyt szemmel  es  hátrahajtott nyakkal áldozik a bö-
rének, kenetes mozgású járással ünnepelteti az izmait. Csönd van itt, s 
e csöndben minden ember egy kis kápolna, tele a pihenés áhítatával, a 
nem sürgetett járás ceremóniájával, az emésztés ábrándjával es  töm-
jénével. Határozottan megnemesedik ez a sok sürgetett élet ebben a 
mesterségesen létesített ráérésben. Tiszte lik egymás csöndjét, megvá-
logatják a szavaikat, felöltöznek, megborotválkoznak egymás iránti 
tiszteletbő l, s nem tálalják ki a szenvedélyüket, hibáikat. 

Engem a magam kis színpada a zsalus ajtó es  az autóút erkélye közt 
persze elvon ebb ő l a közös ünnepi életb ő l. Az étkezéseket azonban 
nekem is be kell illesztenem a magam megtisztulásába, s mondhatom, 
könnyű  beillesztenem. Katharzis egy ilyen vacsora, mint a tegnapi. Mi, 
két munka közt faló emberek el sem tudjuk képzelni, mennyi nemes 
önmegtartóztatás kell ahhoz, hogy az ember emberhez méltóan tud-
ion  enni. Egy ilyen egyórás vacsora, melyr ő l azzal az elégtétellel ke-
lünk fel, hogy gyönyörű  szertartást végeztünk, de jóllakottak éppen 
nem vagyunk, megtaníthat rá. Kit-kit a boráról ismerni meg, nem tu-
dom, van-e ilyen közmondás, de lehetne, s hozzátehetjük a bornem-
isszát is. Abban, hogy milyen bornál állapodsz meg, hogy emeled a 
szádhoz, mit mondasz utána, nemcsak azt látni, a borhoz mi a viszo-
nyod, hanem azt is, hogy önmagadhoz. Antialkoholistának lenni pél-
dául éppolyan durvaság önmagaddal szemben, mint a részegeskedés a 
borral szemben. S bizonyos viszonylatban minden étel: bor. Van ne-
messége, kultusza, ideje, melyet értékelni, megválasztani: önmagunk 
megbecsülése. Nemcsak megbecsülése: fölemelése. Ez a délszaki ét-
rend, itt a ráérés szigetén, a tálaló papok közt, kiválóan alkalmas rá, 
hogy az ember az étrend katartikus lehet ő ségeit fölfedezze. Itt maguk 
az ételek figyelmeztetnek rá, hogy ne mint az éhséget elfojtó gyógy-
szereket kapjuk be, quantum satis, hanem mint ehet ő vé vált termé-
szetet, mely más élő lények „esszenciáját" oltja testünkbe, hogy ott 
mozgásunkhoz, gondolatainkhoz nemességét vagy nemtelenségét hoz-
záadja. Ezek fölött az omlóssá f ő tt, halovány ízű  szálkátlan halak s 
kert  es  konyha közt lebegő , finom mívű  saláták közt, egyben-másban 
igazat kell adnom az étrendapostoloknak, akik beleik fölé hajolva az 
ételnedvek hatását figyelik magukban, s egy-egy fogás után ártalmas 
ködöt éreznek agyukra szállni vagy áttetsz ő  vidámság terjed izmaik-
ban. Ezzel a kis kerekecske sülttel es  hatféle körettel mi magunk is a 
vegetariánusság határán élünk. Ennyi húsra igazán szükség van, hogy 
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az ember az articsóka pikkelyeit (olyan, mintha virágot ennék) igazán 
élvezni tudja s felekezetet ne csináljon beleib ő l. Ahányszor délen jár-
tam, mindig eltökéltem, hogy odafönn is h ű  maradok a déli ételekhez. 
Sajnos, az ember annyit veszekszik szelleméért, ezért a halovány má-
sodlényért, hogy nem gy ő z magáért is verekedni. Elég hiba! Márai 
Sándor Írta le Vidali módszerében, hogy él az igazi író: vacak bútorok 
közt, polgári koszton, oly idegenül környezetében, mintha sajnálná az 
átitatásra szánt egyéniségét—élete nedvét—a m űvétő l elvonni. Semmit 
sem valósít meg magából az életben, s mindent megvalósít a m űben; 
szerzetes, aki szokásai közönségességét hordja csuhaként m űvészlel-
kén. Nos, én attól félek, hogy ez a Vidali utálatos mai korcs; akinek 
aszkézise csak megrontja a m űvét, ahelyett hogy felemelné. Azért mon-
dom ezt ilyen bátran, mert hetven percentben Vidali vagyok. 

Hányszor tapasztaltam, hogy az életmód a gondolkozást is megne-
mesítheti. Kipurgálja az emberb ő l a dühös nedveket, mint ahogy a ré-
gi orvosok hitték gyógyszereikr ő l. Volt nekem egy ilyen vegetariá-
nus-elvű  barátom, igen egyszerű  ember, érzékeny idegrendszer ű . Az a 
szerelmes elragadtatásával tudo tt  beszélni if úságáról, mikor lenn Er-
délyben tejen es  gyümölcsön élt. „Olyan átlátszó volt kérem a b ő röm, 
mint a saszla héja, csak  úgy csillogott alóla az ép természet. Aztán 
megnő sültem, s azóta mindennap b űnözök." Ő  a bű nözést a húsevésre 
értette, de én tudom, hogy másképp is b ű nözött; egy nemes természet 
lassú rothadása volt az élete. A közösség buzdítása hiányzik ezek kö-
rül az egyéni katarziskísérletek körül. Az elszigetelt tisztulóból különc 
lesz, szektariánus, vagy visszaesik a b űnbe, mint azén bicsérdista ba-
rátom, s én magam is már vagy ötször-hatszor egy-egy emelkede tt  fél 
hónap után. Lehet ez másképp egy országban, amely maga is megr őg 
zött visszaeső ? Elképzelhető  Magyarországon, a mi durva szokásjo-
gunkban egy kristályember, aki nem bolond? A szellem minálunk 
piszkában tetszeleg, s egy kis nemesen él ő  közösség összehozása nem 
határos-e a lehetetlenséggel? Mi más a menekvés itt: mint rátapadni a 
nagy világerő kre, melyek jobbik természetetünket húzzák ki bel ő lünk, 
mint bel ő lem e tengerre könyökl ő  hegyen a déli nap. Mi történt velem 
két nap alatt? Milyen párátlan az agyam, szabad a testem! Irigyen 
nézem jobb kéz felé a lépcsös kertek közt a kis házakat. A kerek  ce-
ment  víztartó némelyik fölött, majd nagyobb, mint maga a ház; abból 
öntözik a zöldséges ágyakat. Mennyiért adhatnak ki egy télre egy ilyen 
házat? — tanakodom a feleségemmel, aki feljött látogatóba a színpa-
domra. Mond egy számot: én osztok, szorzok. Nyáron Kecskeméten 
élünk a „farmon", melyre évek óta készül ő döm, es  ő sszel megyünk a 
nap után. Nem, nyárra sem maradok otthon. Házból vándorlok ház-
ba, kertb ő l kertbe. Dalmáciába, Sziciliába, Görögországba. S szökte- 
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es  szigeteken. A két hadakozó fél viszonya: Herodotos viszonya a pi-
ramisokhoz. Csak most a piramisok gördültek át Herodotoshoz — ösz-
szenyomni. Egy új Dávid harca Góliáttal, s Herodotos ismeri a pa-
rittyát s a betört homlokot is. E fordított trójai háború bevezetésében 
a két világrész régi ellenségeskedéseir ő l szól; nő rablások meséjében 
Európa es Azsia ő si viszályáról. A tárgy nagysága nem túri a sietséget. 
A kilenc könyv közül csak a hatodikban kerül Darius attikai hadjára-
tára a sor. Addig Lídia, Asszíria s a médek bukását beszéli el, körüljá-
ratja Babilon falát, két könyvet szentel Egyiptomnak, a szkíta expedí-
ció ürügyén fölvisz az akkori világ északára. Mintha csak minden 
karját végig akarná tapogatni ennek a néppolipnak, miel ő tt fejét a 
görögökkel levágatja. Lehet, hogy görög módon egy k ő nyvben akarta 
látni egész tapasztalatkincsét, azért n ő tt ki olyan lassan világföldraj-
zából a világtörténelem. De ha lassan n ő  ki, annál hatalmasabban. I tt 

 nemcsak mondják, de halljuk is, hogy egy sző rnyeteg mozdul; ször-
nyeteg szörnyülködések nélkül is. Kelet es görögség: a két természet 
nem jellemzésekb ő l, hanem a bevezető  könyvek millió érzéki színébő l 
ismerő s. Látjuk vallásuk, jellemük, szokásaik viszonyát. valóban kul-
túrák szembefordulása ez s nem hadseregeké. 

A kilenc könyv néhány száz oldal, de aki írta, nem az volt a gondja, 
hogy minél több oldalt írjon tele, hanem hogy minél kevesebb szóval 
minél több felismerést, eseményt ő rizzen meg. Az ő  prózája még köze-
lebb van az eposzhoz, mint a mai történetírókéhoz. Nem azzal, hogy 
föllengő sebb, versszerűbb (a görög prózától mi sincs távolabb, mint a 
versszerű ség), hanem me rt  meséi az eposz tömörségével jellemeznek 
történelmi eseményeket. Az a néhány száz oldal mozzanatnak es  fel-
fedezésnek példátlanul sok, s e sok ezer szétgurulni igyekv ő  mozzana-
tot egy „naiv" lélek szemsugara b ű völi össze, a három nagy ű tkő zet: 
Marathon, Salamis  es  Platea köré. Ilyen monumentális alkotásuk a 
görögöknek is csak egy van: az Iliász. S Herodotos valóban a görögök 
második Homerosa. Az egész ismert világot bepillantó szem, méltó 
tárgy, isteni tárgyilagosság, lényeglátó ábrázoló er ő , hatalmas gyer-
mekség! 

3. GÖRÖGÖK ÉS PROTESTÁNSOK 

A szelvényfüzetben van egy lap: autóút San Remóból Cannes-ig, 
ebéd es  vacsora, belép őjegy a kaszinóba. Ha kifizettük, kiélvezzük: a 
polgári maxima elöl nincs menekvés. Minthogy az autó kés ő  éjjel tér 
haza, egyikünknek otthon kell maradnia a gye rekkel, úgyhogy külön 
repülünk végig az Azúr-parton, en minél el ő bb, hogy a hátralevö tíz 

tern  délre a déli embert, ,aki itt vagyok, az északi el ő l, aki otthon va• gyok. A feleségem elnéz ő en  mint aki mar sok meg nem vaja 
suit tervet hallott, s aggodalmasan, mint aki tudja, hogy valami mili . 
denikbő l megvalósult. S a gyerekek? kérdi, miután pénz- es  valutaér. 
vek hipomániás önérzetemmel ebben a pillanatban úgysem bírnának, 
De énnekem a gyerek sem akadály most, majd megtanítom ő ket szá. 
mot vetni, írni — este öntözés után a kertben vagy azon a vitorláson ni 
a csapkodó vászon alatt, amint szököm velük a nap után. 

Északi ember vagyok, mondotta g őgösen Ady, de délin 6 olaszt 
vagy legföllebb franciát értett. Csakhogy az olasz éppúgy nem a déli, 
mint ahogy a szamojéd nem az északi. Délen mi a mai latin világot 
értjük — Daudet-t  es  Serao Matildot. Csakhogy a francia  es  olasz 
amennyiben nagy, nem tiszta déli (Dante, a középkori Ile de Francé 
székesegyházai), s amennyiben déli, annyiban korcs. Az a latin vilá-
gosság, amit ma nálunk annyit emlegetnek, éppoly szegény világosság, 
mint amilyen szegényes latin az olasz nyelv. Az igazi dél, amelyhez ér-
demes hasonlítani: a görögség, Herodotos, a halikarnassosi! Minél 
többet gondolkozom rajt, annál több monumentalitást találok benne, 
Mi ezt a szót orosz regényíróknak, középkori építkezéseknek tarto-
gatjuk, délen csak azok tarthatnak rá igényt, akikben van valami 
„zordon": zsidó próféták, görög tragikusok. Nos, Herodotos monu-
mentális, anélkül hogy zordon volna. 

Ott született Kis-Azsia délnyugati csücskén, Athén, Alexandria es 
Babilon közt valahol a középen. Dór vér, ion környezetben, perzsa 
fennhatóság alatt. Görög szelleme el ő tt nyitva Szicíliáig az akkori gö- 
rög nyugat;  mint  perzsa állampolgár, bejárhatja a perzsa birodalom-
ban összefolyt kelet régi országutait. Európa es Azsia, új es  óvilág közt 
a mérleg nyelvén született, es  érzi kétoldalt a kétféle súlyt. Rengeteget 
utazott. Járt Babilonban, Egyiptomban, az akkori id ő k északi tenge-
re: az Euxinus partján. Athénbe Szicília fel ő l kerül. Ismerte az „egész 
világot". S történetírója lett a háborúnak, melyben a világ könnyebb 
fele a nehezebbiket legyőzte. Mintha a mi világháborúnknak a törté-
netét egy olyan kultürmorfológus írta volna meg, aki éveket töltö tt 

 Németországban, Moszkvában, Nyugaton, Amerikában, ső t Tokió-
ban is. 

Hogy támadt az óriási perzsa birodalom? Hogy támadnak a nagy 
világbirodalmak, a perzsa, a macedón, a római általában? Úgy hogy 
elöregedett kultúrákra rákényszerítette akaratát egy elszántabb, ifjabb 
nép. Babilon, Thebe, Sidon, Sardes, Jeruzsálem nem pusztultak el de 
mint egymásután többször hipnotizált ember, egyre könnyebben  ad-ták meg magukat annak, aki hipnotizálni tudta ő ket. Ezzel a hipnoti• 
zált kelettel vette fel a harcot egy marék éber nép az attikai sziklák on  
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nap épen maradjon, a feleségem vasárnap a karnevál megnyitásakor, 
A külön útnak megvan az az elő nye, hogy magányomba bebagyulálva 
utazhatom. A rokon hölgy ugyan velünk jött, de ő t útitársunk, a má-
sik öreg vette pártfogásba. O gesztikulálja ki neki ebédnél a fitos fran-
cia lánytól a második kenyeret, s az állomásokon ő  keres illemhelyet. 
Elég öregek ahhoz, hogy egymásra bízzam ő ket. 

Van valami ellenállhatatlanul komikus ebben a zsúfolt autóban, 
amint a sötétlila tenger s az egy-egy résen át jeges csúcsokat mutató 
hegység közt völgyb ő l völgybe, Ospedalettib ő l Ventimigliába, Men-
tonba, Monte-Carlóba kanyarodik a rábízott lelkekkel. Néhány száz 
méterrel a tenger fölött, hol magasabban, hol alacsonyabban járunk. 
A lakott világ negyven kilométeren át, egy pillanatra sem sz ű nik meg 
körülöttünk. A nagy természet es  a kis ember összekevert munkái közt 
lebegünk. Egy szalagnyi kertország az Alpok  es  a tenger óriás tömbjei 
közt: csupa pálma, ciprus, szegfű  es  mimóza. Az útpart köves töltései-
ben lyukak vannak, s a lyukakon is sz ő lő tő kék dugják ki a napba a 
fejük. Valóban kivételes tájak közül való; a Part éppúgy el ő írta itt az 
ember sorsát, mint Herodotos Egyiptoma alatt a Nílus hordaléka. 
Arra való táj, hogy az ember gondolkozzék, vagy megsz ű njék gon-
dolkozni rajta. S ebben a tájban fut-kanyarog ez a harminc emberb ő l 
álló alkalmi társadalom, pesti tájnyelvével es  élceivel. Ez a társadalom 
tudja, hogy a földkerekség egyik leghíresebb autóútján hajt végig a 
pénzéért. A monacói öböl el ő tt vagy fönn a Grand Cornicheon föl is 
kiált: gyönyörű  egy mese, ezt elmondhatja otthon Mancika. De köz-
ben egészséges önzéssel védekezik a nagyság minden csábítása ellen: ő  
nem hagyja magát a természett ő l sem bepalizni. Két hihetetlen kövér 
asszony ül mögöttem, egy Móric nev ű  úr felesége es  nő vére; a nagy 
kövérség azonban vérrokonokká tette ő ket. Már a felszállásnál há-
tulról kellett őket az ülések közt keresztülnyomni, s most árad bel ő lük 
a vidám panaszkodás. „Te Móric, engem ügy kell innen kif ű részelni." 
„Maga beszél, kis ángolna, lenne ilyen hasa, mint nekem." Az öszinte 
kétségbeesés es  a sors ellen élccel védekez ő  humor szétválaszthatatlan 
ebben a végigkacagott siránkozásban. Ha ő k elhallgatnak, Pollák úr 
veszi át a szót; fekete kosfej húsos es  tevékeny testen. Az el ő ző  esti ta-
pasztalatairól beszél, húsz lírát vesztett el a San Remó-i kaszinóban. 
„Tudják, hogy fájt a szívem, amikor az öt frankomat azzal a bottal 
behúzta. Megjegyzem, egyszer kijött, de mellettem egy hölgy ráteszi a 
kezét. Pardon, a vöröset én tettem meg, mondom. De beszélhettem, 
nem tudtam magam megértetni. Csak nevettek rajtam. Nahát, majd 
bolond leszek én játszani nektek; akkor is elviszitek, ha nem jön ki, s 
akkor is, ha kijön." A társasautó társadalma kacag, tudják, hogy Pol-
lák úr dúsgazdag ember, tetszik nekik, hogy sajnálja az öt lirát. Egy 
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pénzbecsülő  fajta humoros tiltakozása ez a kesergés mindenféle ga-
vallérkodás ellen. „Mit szól ehhez a látképhez, doktor úr? — fordul 
hozzám a Cornicheon. — Ezért érdemes volt eljönni. Nézzék, jól látok, 
az egy hajó? Egy óceánjáró." S örül, mint a gyermek a hajónak. S 
amikor fél kettő  felé még mindig nincs ebéd, éppúgy nyűgösködik. 
„Hallja, Balogh úr, nekem már elég ebb ő l a Riviérából, adjanak vala-
mi harapnivalót." 

Így megy át Pollák úr klánja egy társasautóban Partországon, jó-
kedvű en s rendíthetetlenül, mintha csak otthon volna. N ő , halál, ter-
mészet; könnyű  kimondani a nagy szavakat, de nem olyan könnyű  
megállni elő ttük. Pollák úr érdeme, hogy nem is akar. A bennszül ő ttek 
viszont akarnak es  nem tudnak. Ha Egyiptom méltó volna a Nílushoz 
es  Athén Attikához, akik ezt a partot ma benépesítik — olaszok  es 

 franciák —, aligha méltók a Cő te d'Azurhoz. Valami pigmeus nép süt-
kérezik itt, nem testben-lélekben, ízlésben pigmeus. Képes levelez ő -
lappá alakítja, amit víz, szikla  es  nap remekműnek szánt. Az építke-
zésrő l látom. A hosszú úton, az üvegházakon kívül, alig volt épület 
valamirevaló. Nagyképű sködő  szállodák, a Riviéra-giccset feltálaló 
villák, ízléstelen feliratok  es  díszítések. A riviérai építkezést valahol 
északon kell kitalálni. S északon meg is van erre a hajlam. Ott van a 
hegyek oldalán felhabzó Buda; hány új ház van Mátyás vadaskertje 
helyén, amely jobban ide illene, mint ezek az épületek. A mi nap felé 
forduló, egyenes vonalú üveges házaink úgyis hét-nyolc szélességi 
fokkal délebbre készülnek vándorolni, gazdáik szívét követve. Mivé 
fejlő dhetne itt az északi napimádó stílus egy Ízléses nép kezében! Az 
üveg es  a virág számára csak váz lenne a tégla. Egy áttetsző  kristályélet 
folyna félig nyitott házkristályokban, s a növényzet éppúgy hozzátar-
tozna a ház tervéhez, mint a bejáró vagy a tet ő . Sajnos ezek a rivié-
raiak, úgy látszik, az amerikai filmekböl tudják meg, mi a Riviéra, s a 
legnagyobb gondjuk, hogy az idegenforgalom számára eredetiben ad-
ják, amit Pollák úrral mélább órájában a riviérai film megkívántatott. 
Az idegenforgalmat csak nagy népek bírják ki, éppúgy, mint a nép-
szerű séget az igazán nagy író. A gyengébbeket szajhává teszi. Juan les 
Pains-ben kis vendéglöben ebédeltünk. Az ebéd kit űnő  volt. Itt et-
tem elő ször olajbogyót, amely valóban ehető  volt. Az elő ételben a fel-
vágott olyan könny ű , mintha fű szeres fán nő tt volna, levél helyett. De 
a teríték mellett virág s a falon is sok-sok odamázolt virág. A felszol-
gálólány pipiskedő  arcából is viräg hajolt ki; csupa engedelmes, édes, 
a kelleténél színesebb virág, az idegen használatára való, aki nem  el-
rá  itt heteket mélázni, náthás orrával minél töményebben -- egy nap 
alatt — akarja végigszagolni ezt a Riviérát. De hát törödhetnek az itte-
niek a maguk Riviérájával? Egyetlen dolguk, hogy az idegeneknek 
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A két kövér asszony most már valóban halott. Félig ájultan, félig 
álomban d ő lnek egymásra a kocsi végében; két sorstestvér, o tt  alsza-
nak a tenger fényei es  az ég csillagai közt. A természet, melyet kétol-
dalt a szállodák kordonja kissé visszatartott t ő lünk, most ott áll a szí-
vünk fölött. Olyan nagy ég van fölöttem, mint odahaza soha, s a ho-
mályba borult tenger holdfényében a bárka lámpásai k ő rül a víz csen-
des járás-kelése látszik. Egy kis fájdalmat s egy kis csömört érzek. Hát 
ezekért a rohadt sétányokért lélegzik itt hegy es tenger? Efelé hordják 
munkájukat a szállodasorok mögül a szurtos házak bennszülöttjei? S 
ez a harminc ember az autóban! Eggyel összebarátkoztam Cannes-
ban, a pihenő  alatt. Ezredesné; m űvelt, eleven öregasszony. A férje ki 
nem mozdul Szegedbő l es  a nyugdíjból; 6 meg egy évben kétszer-
háromszor is szétnéz a világban. Járt Finnországban, Londonban, 
Spanyolországban; hibátlan francia es  angol regényekrő l beszél. 
Amellett olyan egyszer ű , mint azok az öreg nemzetesasszonyok, 
akikbő l még láttam egyet-kett ő t Szilason, gyermekkoromban. Isme ri 

 a mai politikai párbaj egyik fő szereplőjét: úgy beszél róla, mint tehet-
séges, de megbízhatatlan kisfiúról. A nyilvánvaló sznobizmusa után 
meglep, hogy politikában mennyire maradi. Kicsit boldogtalan es 

 nyugtalan, de mindez elvész osztálya higgadt életelvei alatt. Egy töké-
letes ember,  es  sajnos, tökéletes méltóságos asszony, anélkül hogy ezt 
hangsúlyozná. A legnemesebb fajta, de ki kell pusztulnia err ő l a föld-
rő l. Ó maga is érzi ezt. Figyelem, ahogy az útitársainkkal beszél. In-
kább alázattal, mint megvetéssel vagy leereszkedéssel. Mint egy hal-
dokló azokkal, akik, tudja, hogy túlélik. Magyar! 

*** 

Bemutatkozni sokféleképp lehet. írónép közt alig tudok szebb be-
mutatkozást elképzelni, mint amit Kerényi Károly választott velem 
szemben. Amikor évekkel ezel ő tt az egyetemen találkoztunk, Ottónak 
a görög vallásról írt könyvét íratta fel velem. Most, hogy levélváltá-
sunk után közelebb kerültünk egymáshoz, egész kis k ő nyvtárat hozott 
el búcsúzóul a lakásomra: vigyem el San Remóba. Ha elolvasom ő ket, 
róla is többet tudok. Frobeniust t ő se kaptam, s a Götter Griechen-
landson kívül, melyet a teljesség kedvéért emeltem le régi könyveim 
közül, itt van Reinhardt Sophokiese, Wolters életrajza, néhány Geor-
ge-könyv es  az ő  Dionysos-dolgozatának a keféje. Végű i, ha nincs is, 
tudom, hogy ide kell képzelnem Hölderlint s Lawrence-t Messzir ő l 
összeverő dött emberek közt érdemes, azt hiszem, meghonosítani a 
bemutatkozásnak ezt a módját. Van benne valami nemes ő szinteség: 
nézd, ezek a könyvek azok, amelyek -- a közm ű veltséghez tartozókon 
túl -- a legjobban hatottak rám. Jóakarat is van benne: ahelyett, hogy 

minél pontosabban szállítsák. A kis Vittorio vagy Jean, amíg a szur-
tos, hátsó utcában lakik, az elromlott autó beleiben vájkáló idegen 
urat bámulja. Legényként mint valamelyik förtelmes nev ű  szálloda 
pincére arra figyel, hogy a villát es kanalat ügyesen fogja össze a 
beefsteakszeleten egy kezével. Egykor pedig mint szállodatulajdonos-
nak az angol utasok gyomrára es a házi jelmezbálra lesz gondja. S bi-
zonyos viszonylatban itt mindenki Jean vagy Vittorio. Szállodaor-
szág, Monacóban a szállodás fejedelemmel. 

Visszajövet Nizzában mi is végigkopogtunk a sétányon. Ez hát a vi-
lág „krémje". Sétáló tavaszi kabátok, panamakalapok, keszty ű k és 
kutyák közt sok-sok festett köröm  es  fáradt arc, a kikészítettség idült 
nyavalyájában végképp elcsigázva. Az ' ember csak ámul, mi szél 
hordta össze ezt a sok kísértetet. Természetes, a templomukba, a Ka-
szinóba is el kellett mennünk, egy nap kétszer is, Nizzában es  Monte-
Carlóban. Nos, mi magunk, ahogy a szerencse lovagjai köré — Pollák 
úrral az élen — nagy áhítatosan odalopakodtunk, annyi romlatlansá-
got löktünk be ötfrankos tikettjeinkkel ebbe a terembe, hogy id ő be 
került, amíg az asztalok körül a gyógyíthatatlan esetek felötlöttek. 
Feltű nő en sok volt köztük az öreg. Oreg n ő k  es  öreg férfiak. Mozdu-
latlan ráncaik közt csak figyelmes szemük vándorolt ide-oda. Úgy ül-
tek ott, mint nagybetegek; némelyikük jegyzett, némelyik már nem is 
jegyzett; a nő k gyémántgyű rű s ujja oly közönyösen járt a száz-, ezer-, 
ötezer frankos tétek fölött, mintha kötne vagy hímezne. Valami fegy-
verszünetféle ez a szenvedéllyel; erejük nincs már, hogy ellenálljanak 
neki, de arra sem, hogy izgalomba ejtse ő ket. Faites vos jeux, hajto-
gatja a kaszinó hivatalnoka, s míg ujja közül százezredszer is kirepül a 
golyó, a szemek egy pillanatra megállnak. Azután újra kezd ő dik, 
csendben, a vagyont jelent ő  karikák tologatása. Ezer frank, olvasom 
össze a mellettem álló úr tikettjét; ezer frank, egy tehén ára. Vajon, ha 
egy tehenet kellene most behajtania, az istállójából egy nagy mez ő re, a 
34-es számra, ilyen közönyösen tenné-e? Van valami irtózatos a szá-
mok személytelenségében. S a pénz is szám. Helyettesíteni tudja a jó-
szágot, anélkül hogy emlékeztetne rá. De az úr nyer a 34-essel, s most 
mindenki ránéz. Gyér fekete szakáll, nagy csontú halvány arc, a 
szemhéjak mélyéb ő l kipislogó szem. Mellette egy nő  adja, rakosgatja a 
pénzt. Meg fiatal, s az izgalomtól foltos a nyaka. CI  az egyetlen, aki 
szemmel láthatóan izgul az asztalnál. Úgy látszik, újonc, s a szakállas 
játszik neki. — Megebédelnénk abból ketten, amit ez a krampusz nyert, 
doktor úr? — szól oda Pollák úr. A szakállas, akinek épp a tisztvisel ő vel 
volt kis vitája, egy pillanatra visszanézett rám. Magyar? 

Az éjszakának megvan az az el ő nye, hogy összemossa a cikornyás 
villákon a belriposo-féle fölirásokat s elálmosítja az útitársakat. 
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magamnak kovácsolnék fölényt bel ő lük, megosztom veled, mint bo-
rom vagy kenyerem. Végül föltétlen önbizalom: olvasd el ő ket, s nem 
félek, hogy mindent tudsz rólam. Nem e könyvek kivonata vagyok, 
hanem ember, aki ilyesféle könyvekkel él. 

Ha semmit sem tudnék Kerényir ő l, ez a néhány könyv útba igazita. 
na, merre keressem. Annak az embertípusnak, amelyet nálunk tudós-
nak  neveznek, ezek a könyvek bevehetetlenek. Nem tartanák komoly-
nak  ő ket, mint afféle „m űvészkedést", amelyet az igazi tudománytói 
már csak azért is távol kell tartani, mert sérti a mai tudós biztonságér. 
zetét. Aki ezeket a könyveket szereti, tudomány es  mű vészet közt alig- 
ha vont drótsövényt; igazi tudomány es  igazi lira számára csaknem 
egybeesnek. Meger ő síti ezt, hogy a kölcsönadott könyvek nagy része 
az emberi  es  az isteni viszonyát nézi. Mit jelentettek a „vadak" szoká-
sai belülrő l, vallásuk felő l? Miféle vallásos érzés volt az, amely a görög 
istenekben nem szép költő i képeket, hanem igazán istent látott? Hogy 
keverte életét ezzel az istenivel a Homeros-kori görög s hogy maradt 
magára vele szemben Sophokles tragikus h ő se? Ezeket a kérdéseket 
nemcsak a tudós tárgyilagos érdekl ő dése veti fel itt, hanem az esz- 
ménykereső  ember szorongása is. Tudományos es  emberi probléma, 
vallástudomány es  vallás itt egybeesnek. Tudomány ez, de exiszten-
ciális. Aki ű zi, az igazságot keresi; de nem az igazság kedvéért, hanem 
önmagáért. Emberalakító tudomány a Kerényié, s hogy az, elárulja a 
rövid könyvjegyzék végén a George-t mint életalakítót ünnepl ő  élet-
rajz s még tovább maguk a George-versek. 

A fölszabadító élmény, mely az életalakítás szigete felé elinditotta 
ő t, nyilvánvalóan Otto : Die Götter Griechenlands-ja volt. Rég megvan 
nekem ez a könyv, de csak itt— e barátomtól származó s egymás közt is 
baráti könyvek közt tudtam egészen felmelegedni vele szemben. Volt 
benne valami szerecsenmosásszer ű , amitő l idegenkedtem. A primitív 
ember nem sokat hederített ok  es  okozatnak arra az óriási óramű vére, 
amelynek mi tekintjük a természetet. Ő , ha ismerte is ennek a termé-
szetnek a következetességét, vadászaton vagy terményei közt alkal-
mazkodott is hozzá, nagy gondja a természetben észlelt következet-
lenség volt: a váratlan, szokatlan, rendkívüli, melyet természetmö-
götti erő k betörésének tekintett a kiismert világban. A primitív lélek 
körül a természetet ezerféle akarat lyuggatja át, s mint bölcsessége a 
természetessel, úgy egyezkedik vallása a természetfölöttivel. Ennek az 
ő si vallásos állapotnak legkerekebb ellentéte a mai determinista élet-
érzés. A rendes itt megette a rendkívülit, a természetfölötti a termé-
szetesbe halt. Mágikus es  mechanikus életérzés közt azonban több út-
ja is van az átmenetnek. Az egyikre a zsidó-keresztény vallás a példa, 
a másikra a görög. A zsidóság a millióféle természetfölöttit egybeol. 
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vasztotta. A világ mögött egyetlen t ő le független akarat van: ez állitja 
meg a napot,  es  ez támasztja fel, ha tetszik neki, a halottakat. Ez az 
Isten már nemcsak hogy akarat, de természete sem egész szeszélyes; 
Mózes törvényében szerz ő dik a néppel, melyet kiválaszt, Jézus val-
lásában pedig ismer ő s arcú mennyei apa lesz. Ahogy a csodák fogy-
nak a földön, ez a mennyei apa egyre közelebb kerül magának a vi-
lágnak a természetéhez, s a mechanika gy ő zelmével Jahvéból me-
chanikai törvényekben szétfoszló harmónia lesz. Egészen más volt a 
görög út. A görögség nem vonta össze a világ millió helyén es  helyze-
tében fellobbanó rendkívülit egy istenbe. Az istenihez az 6 érzéki érzé-
keiben hozzátapadt a természet sokfélesége, melyben megnyilvánult. 
Rokonok voltak az istenek, de nem azonosak. A f ő isten uralkodott, 
de nem ette meg a kisebbeket. Az istenek helyett 6 a természetet es  a 
természetfölöttit vonta össze. Az isteni a természetfölöttib ő l a termé_ 
szetesbe ment át, a természet átistenült. Az életbe a rendkív ű lin át be-
ütő  démonok nagy világvalóságokká lettek: istenek, akikb ő l az ideák 
vallásán s a „világértelmen" át könnyű  a mi világmechanikánk felé a 
további utat megtalálni. Természetes, hogy az átmenet a beüt ő  iste-
nektő l a nusz-ig nem egyenletesen folyt le a görögség egész tömegé-
ben.  Perikles korában a babona istenfélelme, a nagy szobrászok idea-
istenei s a bölcsel ő k isten-vetkező  ideái megférnek egy városban. Vitat-
kozni lehet rajt, hogy a görög vallás micsoda: ez a nagy történelmi te-
nyészet együtt vagy egy-egy kivételes görög, Homeros, Pheidias tisztult 
felfogása? Otto a görög istenekben a legnagyobbak isteneit mutatja 
be, s érzésem szerint azokat is kissé idealizáltan. Az idealizált szó sze-
rint értend ő . Istenei ideaszerűbbek, mint a görögségben valaha is vol-
tak. Homerost nézem, akire 6 is a legtöbbet gondolt. Kétségtelennek 
látszik, hogy természetfölöttinek es  természetesnek az az összekap-
csolása, melyet Otto a görögökben annyira csodál: els ő sorban Ho-
meros mű ve. Az Iliászban csodálatos kett ő sség van: az istenek emele-
tén ugyanaz történik, mint az ember földszintjén. A háború emberileg 
fontos mozzanatai fölött az istenek is megmozdulnak, az események-
nek van egy isteni interpretációjuk, s ő t csakis ez van. De Homeros 
ösztöne vigyáz, hogy ez a természetessel egybeessék. Itt valóban nincs 
már ígazi csoda, mint ahogy Otto is megjegyzi, de az istenek termé-
szetfölötti származása még megérzik. A görög h ő sök emberek, de tud-
juk, hogy ístennö volt az anyjuk; a görög istenekben van valami idea-
szerű , de érezzük meg a démonok utódját bennük. Ahol isten van, ott 
mégiscsak személy van, gondoltam s a személy: külön akaratgóc. Ha 
az istenbő l tisztára alak lesz, az nem isten többé, legföllebb egy német 
szemében, akiben a gazdátlan vallásos érzés mindig kész fogalmakra 
es „alakokra" rááradni. Ezzel az idea-Olympussal szemben én inkább 
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Herodotossal tartok, aki a babiloniai, f ő niciai és egyiptomi iste
Pt'  rokonságát egy pillanatra sem tagadja meg. A szerecsenmosásra  

tónak, ugy láttam, azért volt szüksége, hogy a görög isteneket a mi d , 
terminista észjárásunk is elfogadhassa. Viszont miféle vallásos érze' s  
az, amelyet ezek a kimosdatott istenek kielégítenek?  

Most, hogy újra ,  olvasom a könyvet, ez a kifogás, bár jogos ma is, 
egyre kisebb jelent ő ség ű nek tünikk fel érdemei mellett. A görög sosem  
volt annyira ideavallás, mint amennyire Otto vallásos állapota kíváti,  
ja. De ha nem is annyira, mégiscsak az volt, s ami a görög vallásban új 

 

és lényeges alkotás, azt ő  kétségkívül helyesen ragadta meg. Éppe4  
mert magának keresett a görögségben vallást, jobban hozzáférhetett  
ahhoz, ami miatt Zeus, Athene, Apollo vallása a görögnek vallás le.  
hetett. Az igazi szubjektivizmus és az igazi objektivizmus emberi dol.  
gokban ugyanaz: más állapotát csak a magunk állapotával érthetjük  
meg. Otto azért lehetett nagy görög vallástudós, mert nemcsak vallás•  
tudós, hanem görög is tudott lenni. Mint Frobenius, 6 is belülrő l élte,  
amit mások kívülr ő l néztek, s ott talált legtöbb értelmet, ahol a kívül-
rő l néző k a legtöbb értelmetlenséget látták. Az elfogult kereszténység  
a görög vallásban az antropomorfizmust és az erkölcsnélküliséget  
kárhoztatta legtöbbet, Otto a görög életérzésb ő l néz vissza erre a vád-
ra, s az onnét éppoly alacsonynak tűnik fel, mint az egyházatyák sze-
mében a görögök. A keleti istenszobrok: a természetfölötti jelképei.  
Szörnyű ek és rendkívüliek, mint azok a körülmények, melyek közt az  
isteni jelentkezik. A görög volt az egyetlen nép, amely a természetesb ő l  
nem torzítással csalta ki a természetfölöttit, hanem úgy, hogy az id ő -
höz tartozót, a mulandót elhagyta bel ő le. A görög istenszobor: em-
ber-alak, amelyb ő l elmaradt minden, ami istenhez méltatlanul embe-
ri. A zsidónak csak a lélek volt méltó rá, hogy szóljon benne az Úr.  
A görőg nem ismert test és lélek közt ilyen különbséget. Az egész em-
bertermészet az isteni közege. Benne van az isten. Költ ő  és szobrász  
dolga: hogy az isteni szó körül a mulandóságra emlékeztet ő  szenve-
délyeket elnémítsa. A Homeros-korabeli görög, az isteni állandó vil-
lózásában maga körül nagyobb istenközelségben élhetett, mint egy  
zsidó, akinek el kellett fordulnia a világtól, hogy istenével találkoz-
hassék. S melyik faja nemesebb az „istenfélelemnek"? Az istenivel  
érintkező  lélek természetes el ő kelő sége vagy a büntetéstő l rettegő  alá-
zata? A görögöknek is volt alviláguk, de az alvilág nem volt pokol. Ha  
a zsidó isten fegyelmezett, a g ő rög nevelt. Életükb ő l épp azért hiány-
zottak a tilalmak és fenyegetések, mert megvolt a nevelés. Az ember  
nemessége nem magaviselete, amely lehet rákényszeritett is, hanem  
életérzése. A törvény magaviseletre szorít, az a ,megragadottság, 
melyrő l Frobenius beszélt, az életérzésbe oltódik bele. A görög istenek  

egy-egy ilyen megragadottság alakjában csaptak le a lélekre, s tulaj-
don állapotával nevelték a lelket. A sokféle isten sokféle, sokszor  
rendkívül összetett állapottal, amint azt Otto ellentmondó elemekb ő l  
összesző tt istenleírásai mutatják. Egy-egy istennek a görög lélekben  
egy-egy komplexum felelt meg, bonyolult s érzelmekkel színezett,  
mint a freudi, de nem tudatalatti, hanem épp tudatfeletti, egy maga-
sabb világban részeltet ő . Egy ennyiféle istenélménnyel átnemesedett  
világon Mózes tábláit kérni számon: valóban nem barbárság-e?  

A másik görög könyv, Reinhardt Sophoklese kevesebb gondolatot  
ébresztett bennem, mint az Ottóé. Egyszerű en azért, mert jóval köny-
nyebb egyetértenem vele. Azt mondtuk, hogy a görögők sokkal  hí-
vebbek voltak az érzékeikhez, semhogy az isteneiket egy istenné von-
hatták volna össze. De ha nem is vonták össze, az istenek, mint külön  
rend, ott álltak a halandókkal szemben, s ha nem is volt egy isten, volt  
egy közös, az emberit körülfogó és elhatároló elem, az isteni, melyen  
ember át nem láthatott, belé nem merészkedhetett. A vad népek iste-
neinek az önkényessége lakott ebben a második világóceánban, hatá-
raira és gyengeségeire figyelmeztetve az embert egy-egy vakmer ő  ki-
dobott hullájával. A görög eposz és a görög tragédia közt az igazi kü-
lönbség: hogy az istenek, akik Trója alatt és Ithakán még mindennapi  
vendégei voltak az ember életének, sugalmaztak, indítványoztak,  
megsértő dtek és kiengesztelödtek, a tragédiában visszahúzódnak ebbe  
a határelembe, az istenibe, s innen éreztetik a nagy emberrel kicsiny-
ségét és romlékonyságát. Az istenfélelembe keser ű ség vegyül. Az em-
ber érzi és elismeri a határok féltékeny hatalmát, de ebben a meghaj-
lásban ott lappang dacos rokonszenve a h ő s megtiport kiválósága  
iránt, akit az istenek mindenéb ő l kiforgathatnak, csak nagyságából  
nem. Az istenek fel ő l szánalmas az ember, de ebben a szánalmasság-
ban van már egy sötét ellenálló folt, melyen heroizmusa, ha bukásra  
ítélt is, borzadó csodálatunktól körülfogva vetheti meg a lábát. Lehet,  
hogy a tragédiának ez a jellemzése csak Sophoklesre áll igazán, de nem  
első sorban Sophokles-e a görög tragédia? Nála legkiszolgáltatottabb  
az ember, s kiszolgáltatottságában nála a legméltóságtelibb. A nagy-
ság sosem volt nagyobb, mint itt, ahol a legkeményebben vonták meg  
határait. Szenvedéseirő l ember sosem beszélhet szebben, mintha Aias  
vagy Philoktetes szavait ismétli. Van egy különös sophoklesi fájdalom  
(dacnak, büszkeségnek, emberbánatnak nevezzük inkább). Sophok-
lest csak az közelítheti meg, aki rokonfájdalommal, belülr ő l (megint  
belülrő l!) hatol bele. Reinhardt, a tudós kétségkívül mértékadóbb,  
tárgyilagosabb ebben a fájdalomban, mint én voltam Sophokles-ta-
nulmányomban (melynek a tanulmány vagy vallomás alcímet adtam),  
de ha ez a belülrő l nyíló út járhatatlan lett volna a számára, bölesész- 
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szótárával es  jelenet-elemzéseivel hozzáférhetett volna-e ennyire?  
Aiasban van egy jelenet, ahol Athene es Odysseus együtt nézik azt  
vakult Aias megszégyenítő  mészárosmunkáját az ellenségeinek v

^l  

barmok közt. Az istenn ő  gúnyolódik es  kacag, az ember (egyike az 4 , 
 nak, akiket az ő rjöngő  gyilkolni vél) borzad es  sajnálkozik. Ez az k , 

lenet, amelynél eld ő l, megértheti-e valaki So hoklest. Véletlenül mind 
  a  ketten ^ több istenfelel 
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k t te ebb ő l a n 	jelenetb ő l indultunk  ki, Reinhardt t'" 	lie  
olvasott bele, en  több keserű séget. De az öntvény -- a  sophoklesi érc  t  
nagyjából ugyanaz. Akiben egyszer megcsendült, nemesebbet nem hall  
soha.  

A harmadik, görögökre vonatkozó írás, magának Kerényinek a 
 

Dionysosa. Dionysosról egy képem van: Euripides Bacchánsai. Az ott  

nyert kép es Kerényié: ugyanaz. Ha a többi görög isten a nagy világ.  
valóságok műve az emberben: Dionysos magából az emberb ő l kitörő  
isten — a túlzás rendkívülisége, melyt ő l csak úgy szabadulhatunk meg,  
ha átengedjük magunkat neki. Dionysos széttépeti, aki ellenáll: ez a  
Bacchánsok meséje is. A túlzás, ha isteni méretet ölt, nem mérhet ő  a  
nyárspolgár erkölcse szerint: ünnepét a Parnassoson csak a kielégült  
isten állíthatja meg. Jóval több ez az ünnep, mint amit a freudi iskolá-
ba járt hölgyek kiélésnek neveznek. Nem az erotika szabadult itt fel,  
hanem aminek az erotika is csak része: az esztend őkön át halmozódó  
bő ség, mely az extázis merevségével épp a tél derekán hajtja ki a he-
gyekbe farkast szoptatni a n őket, akiknek folytonos árapályban levő  
természete e Dionysos-hívás iránt is érzékenyebb, mint a férfiaké.  

„Túláradó élet": ez Dionysos, s ez a túláradás nem áll meg az ember-
világban. Dionysos a kacsaival féktelenked ő  sző lő  s a sű rű  repkény is.  
E két növény egyszerre jelvénye istennek  es  maga az isten. Otto kissé  
hideg ideaisteneivel szemben a Lét ő sábrái közt egy forró, ő rjöngő  is-
ten a Kerényi Dionysosa. Az, amit ma vitalizmusnak neveznek.  

A többi isten fölötte van az ember életének, ez bizonyos fokig rabja  
neki. Szenvedélyeinkben lakó halhatatlanság 6, az élet rendkívüli,  
ünnepi, elpusztíthatatlan része. Barátom istene.  

***  

Ellenünk fordult az idő . Amióta Nizzából megjöttem, esik es  esik. 
Az asszonyok fenn ülnek a társalgóban, s az emlékezet tehetetlensé-
gével a hazaiakra gondolnak. Hosszú leveleket írnak nekik, s elmond-
ják új barátaiknak a régiek gyengéit, bajait. Én is ide szorultam a zsa-
lus szoba kurta díványára, s nézem a szálloda el ő tt suhogó, nedves  
pálmafákat. Lenn a megzöldült tenger dühösen hajtja kifelé fehér taj-
tékját, mintha valami veszekedett görcs gyötörné ott benn, s attól 

 

akarna ezzel a folytonos hányással, mozgással megszabadulni. Del- 
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után, egy félórás eső szünetben lenn jártunk Ellával a parti temet őben.  
Az olasz sírok naiv hivalkodó fényképei es  feliratai közt igen sok az  

idegen. Angol fő urak fiai, német es  zsidó nevek Frankfurtból, Prágá-
ból, Bécső l, egy-két orosz; csupa fiatal. Szinte érzi az ember a k ő dő t,  
amely beteg tüdejükkel leszorította ő ket, es  egy ilyen viharos februári  
napon beérte. Ella a csöpögő  fák közt az 6 halottjára gondol. Milyen  
rettenetes ez a folytonos tengerzuhogás, mondja. Aki folyton itt él és  

tudja, hogy nincs menekvés tole; ebbe bele is bolondulhat.  

A tenger valóban zuhog  es  zuhog, s van valami idő szerű tlen benne,  
hogy  en  még mindig a görög istenekkel vesz ő döm, könyvemet betéve,  
sötét díványomon. Szeretném pontosan megfogalmazni, mi az, ami-
hez ezek az istenek nem érnek le bennem, s ami mégis vallásos érzés.  

Az istenek, igen, ott vannak fölöttünk, megragadhatjuk ő ket, s ők  
megragadhatnak minket. De mik ő k ahhoz az istenhez képest, aki  

bennünk van es állandóan fogva tart! Az irodalomtörténet elítéli a  

barokk költő t, aki a görög es a keresztény mitológiát elbeszél ő  költe-
ményében összehabarta. Kezdem megbocsáthatónak ta rtani ezt a hi-
bát, mert hiszen amilyen biztos, hogy a delosi istengyermek es Endy-
mion királynéja fölöttünk többek, mint költ ő i látomások, olyan bizo-
nyos, hogy ez a költő  es  sugalló hang bennünk több, mint a belénk vert  
lelkiismeret. Mind a kétféle isten van, s nem kell épp Géza fejedelem-
nek lenni, hogy az ember egyszerre áldozhasson nekik.  

Az extázis nem Dionysos el őjoga. Minden görőg isten a lélek emel-
kedettségében él; ünnepszomjas istenek ő k, akik a hozzájuk intézett  

himnuszokban szólanak hozzánk. Ez a másik, hitem szerint, keresz-
tény eredetű  isten, sokkal állandóbb lakója az embernek, semhogy fel  
kellene emelkedni hozzá vagy ünnepelni illene ő t. A hozzáfűző  vallá-
sos érzés nem emelkedettség, hanem h ű ség. Bennünk mükő dő  terv ez  
az isten; zászló, amelyet végig kell vinni az életen. Ahogy van a fának  

es testnek növésterve; egy legszebb fa, egy legtökéletesebb test, mely  

kő , víz, fegyver, ember ellenére is kifejl ő dni igyekszik benn; van egy  
üdvösségféle lelki legtöbb is, amely az isten erejével él az emberben, s  

megbünteti, ha elárulja. A görög istenek minden fényes tavaszon,  

minden messze nyilalló éjben megjelentek, de az igazi vallásos élmény  

mégiscsak annak a másik istennek a szava volt, aki ebb ő l a csillagta-
lan, belső  éjszakából küldte rám parancsát. Ami ő rültségnek, okta-
lanságnak látszik az életemben, mind az ő  parancsa volt. Mert mint a  
hold emberáldozatot követel ő  istene, akirő l Frobenius beszél, ez is  
esztelenségeket kíván t ő lünk — esztelenséget, melynek eszesség fölötti  
értelme van. Nincs borzalmasabb, mintha a praktikusság szánveté-
seivel gyötörnek. Hát azt hiszik, csak én nem tudom az egyszeregyet,  

en botlom el étvágyam es  ételem közt a fele úton? Mindig az Isten pa- 
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rancsolt mást. Hogy ismerem  mar  ő t, amint a kínálkozó béke  ell felemeli tiltó hangját. S utólag, messzir ő l nézve a megtett utat, ne 
volt igaza, mindig neki. Egyetlenegyszer szöktem meg el ő le; 
egyetlen engedetlenség philoktetesi seb lett rajtam, 	

ez 
J 	̂ halálommal gya  

gyuló. 
A Vallásokról szóló symposion-félében protestánsnak neveztem e  

a göröggel szembenálló s a görögöt mégis kiegészít ő  vallást, mely ►h^ 
az Olympuson isten nem található. Azt hiszem, nem éltem vissza sém Q  
szóval, sem az állapottal, amikor összehoztam ő ket. Mi volt a protes.  
tantizmus vívmánya? Isten es ember közt a közvetlenút. Imádság to. 
mácsok nélkül, láthatatlan egyház, mely elnyeli lassan a láthatót. TD. 
dom, hogy a protestantizmus sosem mondta ki a megkezdett mondat  
másik felét, nem is lehetett azt akkor kimondani, de folytatták  ma. 
fiukban az északi népek legjobbjai. Az isten az égb ő l az emberbe kö  
tőzött; az imádság magánbeszéd lett önmagunkkal; a vallás nép  
nedv, magatartásunkban szétivódó. Kant intellektualizmusa ala tt  épp.  
ügy ott folyik ez a protestáns búvópatak, mint Dilthey történelmi muni  
kássága t ő vén, mely lényegében egy ember vallásos érzésének a törti ,  
netbölcseleti önigazolása. De minek  nekünk  a német példa; itt vans  
közvetlen: Ady. Nem protestáns talajból n ő tt-e ki az ö vallásossága?  
S van-e vallásosság rokonibb, mint az övé? „Te Isten, mi egyek va.  
gyunk: / Mikor kimérákba szerettem. / Már ott voltál hátam mo-  
Ott, / Nehogy kimúljak hülye sebben. — / Nógattál folyton, konokul  

Hogy véresen be a bozótbaj Törjek magyarul, dalosan, I  S hogy r  
némuljon el a nóta— / Én voltam isten, bolond nyilad / S nyiladat moS  
már messzelő tted, / Fő Iemelt véres homlokom / Nem ejtem poré  

most elő tted ... / Az en ügyem a te ügyed is,  I  Hogyha hivedet  n e 
nem tartod. I Nem hisz benned majd senkisem: / Isten, Titok, el ő = 
kardod.» Frivol ez a hang? Nagyon jelen van abban az isten, aki igy  
komázik az istenével.  

A természet az emberhez kétfel ő l szól: kívülrő l mint érzékelhet ő  
lag s belülröl mint nógató állapot. Az isteni ott ragyog a világban, s ot  
feszeng az állapotban. A ragyogás felé vont szemek a kintit érzik  i 
kább, a lelkükkel egy burába zártak: a bels ő t. Így születik meg a d  
vallás: a görög s igy az északi protestáns. De a természet egy (s mint#  
paprika héja a torzsában), a kint csak áthajol a bennbe. Az isteni, mei  
hű séget követel, nem idegen attól, mely kintr ő l, eksztázisban magcet  
hiv.  A két érzés az európai vallásokban külön jelentkezett, de a le,x  
gyobbakban épp azért volt olyan gyakori az átütés (Goethe,Ni eu. 
sche: görögök, Sokrates pedig huségeben mar-már északi). Teljees  

lás a kettő  csak együtt lehet. Az európai vallás, melyre annyit gondc►  
lok, nem a görög, nem a protestáns, hanem az a gör ő gprotestáns,  

épp nekünk magyaroknak, természetünk mélyéb ő l ismerő s. Egy fő l-
dön, ahol az aszút hóban szürete lik s Berzsenyi élhetett: a görög ég 

 gyökér, alak  es  mélység nem két dolog, hanem egynek két  

megnyilvánulása. A magyar hivatás talán épp ennek a hó alól szede tt  
sző lő nek a szüretje, Berzsenyi Ady vallásának a kibontása. Ha ugyan  

van ott hivatás, ahol minden fonnyad es  zsugorodik.  

4. HÖS ÉS SZÖRNYETEG  

Az eső  szakadatlanul esik. Wolters George-könyvét lapozgatom.  
Irigylem ezt a tanítványi hitet. Kaphat-e többet ember, mint egy másik  
embert, aki a nagyságról való álmát szegzi rá tekintetében? A könyv  
kissé hosszú es áradozó; akárhol nyitom ki, mindenütt ugyanaz. De ez  
az azonosság nemcsak a lelkesedés egynem ű ségébő l ered; magának  
Georgénak az élete — ez a formált élet — az, ami önmagával végig azo-
nos.  

Az utolsó ötven-hatvan év történetének talán legvonzóbb fejezete a  
szemben úszóké. Így nevezem azokat, kik nemesebb hajlamukhoz hí-
ven, szembe mertek az id ő vel fordulni. Hogy lesz a tudatosan  vállalt  
korszerű tlenségbő l: új kor? Hogy tokolódnak el a jövö spórái egy  el-
lenséges környezetben? Mi tartja bennük a lelkesedést a sikertelen-
ségben? A történelemben nincs hitet adóbb, a nagy dolgok mellett ha-
talmasabban tanúskodó, mint ezek a dacos szellemek, akik  a világ  
egyetemes leprája el ő l maguk vonulnak be az üresen maradt leprás te-
lepre, s a veszteghelyröl veszik vesztegzár alá a betegeket. George ezek  
közül a nagy tanúk közül való. Életének különös szépsége, hogy nem-
csak maga győ zte a tanúskodást, hanem szelleme és személyisége va-
rázslatába egy egész kis tanútársadalmat tudott odavonni. A „sziget",  
melynek nálunk barátom a prófétája, a németeknél egy ember körül  
csakugyan megvalósult. Akadt, aki nemes természetét ő l kénvszeritetten  
oda inert  költő zni rá, s akadtak, akiket példája odahüzott. Hogy a kö-
vetők, amint ezt emlegetni szokás, nem voltak Georgék? Mi sem termé`  
szetesebb ennél. A társadalom: nem egyenl ő k egymás mellett, hanem  
sok kő vető  az egy vagy a néhány példája kő rű l. Aki George társaságá-
ban, a Blätter für die Kunst munkatársaiban olyasféle írókört hit,  mint a  
Nyugat kő re  volt, természetes, hogy a primus mellett a pareseket keresi.  
Csakhogy George k ő re  nem irókör volt, hanem egy  új, kivonult társa-
dalom, új vezér alatt új élet. George — nem egészen tülis a  Wolters  szava  

birodalmat alapitott; birodalmat a költészet erejével. Ez a birodalom  
nem metafora. Minden társadalom, mely} ki tud vonulni a régib ő l, s egy  
új megnyilatkozott emberség szerint képes életét szabályozni: új biroda- 

725  



olvastuk, nem egy Ady-csillag ül fölöttünk, hanem az egymást egyen-
súlyban tartó, jellemz ő  ábrába összekötő  Adyk csillagképe. Ehhez az 
alakbő séghez es  sokoldalúsághoz képest George alakszegény es  egy-
alakú. Csakhogy szegénység es  egység annak a szemében, aki a költö-
ben az isteni szó közegét tiszteli, több mint b ő ség es  sokféleség. Más a 
lélek formáltsága es  más a mű é. Hogy nyer alakot a lélek? Úgy, hogy 
tisztul  es  választ. A kis szándékocskák es  kis szenvedélyek alól felsza-
badítja az egyetlent, az igazit, amely küldetése, s ezt az egyetlen, isteni 
szenvedélyt zárja élete kristálylapjai közé. A formált lélek kemény, 
határolt, csillogó. Gyűjti es  sugározza a fényt, s megmetszi a nála pu-
hábbat. Éppen mert biztos a maga alakjában, hiányzik bel ő le az ala-
kítás dühe. Formabiztos a formaszegénységben. Ady minden alakító-
ereje ellenére sem alaker ő s lélek. Mű vei kristályok, de 6 maga amorf. 
Van benne valami a suton alvó Er ő s Jánosból, aki föl-fölcihel ődik, s 
azzal, hogy megmozdult, már csodás dolgokat vitt végbe. De h ő stet-
teiben is ott a sut fekhelynosztalgiája; heverésre, álmodásra, meg nem 
születésre született. Csupa nekirugaszkodás es  összeomlás, imádság es 

 káromkodás, világszerelem es  világunalom, minden  es  mindennek az 
ellentéte. A magyar irodalomban nincs még egy olyan embe ri  doku-
mentum, mint az 6 mű ve: az egyetlen igazi mélykút, a lélek mélymele-
gét  es  rejtett ásványát felbukó. Embe ri  s magyar állapotokról soha 
nem mondtak ennyit; egy-egy gondolata mint a föld titkos vízere kö-
vethetetlen távolságba fut. De végül mégis inkább nagy természeti je-
lenség mint költő ; Dantéhoz hasonlították, s annak pontos ellentéte. 
Egyik írásomban saját szavával Isten szörnyetegének neveztem. Egy 
azok közül a magányukból fel-felhorkanó Montaigne-, Rousseau-féle 
tehetségek közül, akikre a zseni szó minden csodába bámuló es csoda-
rosszalló árnyalatával ráillik. Az érintkezésben szeszélyes; mint a n ő k, 
imádtatja bű bájosságát, aztán elhúzódik durcás felh ő i mögé. Nincs 
meg benne az emberalakító alak állandó készültsége az érintkezésre, a 
varázs folytonossága. Ha ő  szörnyeteg, George a h ő s. 

Egy nagy költő  sorsában több közösség-sors van, semhogy ez a kü-
lönbség a szembenálló két egyénen túl népükr ő l ne árulna el valamit. 
George  es  Ady kortársak. Mindketten „ellene szóltak" környezetük-
nek, mindkett ő  vezér es  költő  egyszerre. Mért lett a nagyobbikból 
szörnyeteg, akinek inkább a teteméb ő l él az utókor, mint példájából, s 
mért lett a kisebbikb ő l hő s, birodalomban birodalomalapító? Kis or-
szágban, ahol kevés az ember, sziget  es  mozgalom, igaz, nem válhat-
nak oly tökéletesen széjjel. Egy kicsiny háztáj az ország es  a csábítás: 
személyesen, közvetlen csinálni benne rendet, nagyobb, mint ott, ahol 
a megmozgatásra sok ember van s a példára kevés. A költ ő vezér 
olyanféle népnél, mint a magyar, jobban meghurcolódik a szenve- 

lom, melybe lassan az egész megújhodott nemzet is beszivároghat , 

Akik azon vitatkoznak, politizálhat-e az író — becsülik-e annyira 
költő t, hogy birodalomalapítót lássanak benne? Elhiszik-e, hogy l c. 
het Vezér, anélkül hogy politikussá lenne? Az új nemes szektából új 
ország, anélkül hogy a választásokon gy ő zni kellene? 

Itt van velem két George-kötet is, keresem, szívom a delejt, amely 
azt a szektát összetartotta. Sosem hittem, hogy az „egy ngüság" ek-
kora költő i erény lehet. Véges-végig ugyanaz a hömpölygésre hajló s a 
hömpölygést szoros gátak közt tartó férfihang; a strófákban alig Va. 
lami változatosság, semmi az egyéniség hivalkodó rángásaiból; nem a 
tárgy az eredeti, hanem a hangulat, nem a ritmus zeng, hanem a dik-
ció, nem a szólam az új, hanem a nyelv. Egyéniség alatti mélységek-
ben van megalapozva ez a költészet. Nem az „én" ügyeivel vesz ő dő  
tudatban, hanem az isteni számára közegül kitisztított es  tisztán tar-
tott hangulatban. A pátosz szónak méltóságot szereztek el ő ttem ezek 
a versek. Szinte csodálnivaló, hogy ez a nagy pátosz ilyen kis, majd-
nem jelentéktelen versekkel, mint e két kötet versei, be tudta érni. Né-
melyik olyan, mintha egy szellemóriás a népdalt választotta volna ru-
hául. Lássuk, hogy villan ki egyszer ű sége mögül, egy-egy messze nyi-
lalló fordulatban, különcségben: az isteni. Arca a Dantééra emlékez-
tet, s hanghordozásában is van valami dantei. Egy Dante, aki a nagy 
mű  helyett a szilánknak volt mestere. De az élet is csupa szilánk. Min-
den megjegyzés, melyet barátaink beszédébe bökünk, minden ölelés, 
melyet a nők derekán rajta hagyunk, szilánk, mely remekmű  is lehet. 
És sok ember démoni személyes varázsának talán épp az a magyará-
zata, hogy minden róla lepattant szilánknak mestere tud lenni. Dante, 
a nagy mű  ő rültje, magányos maradt. Georgét szerették, mint senkit 
kortársai közül. „Zu meinen träumen floh ich vor dem volke. Mit 
heissen händen tastend nach der weite. Und sprach allein und rein mit 
stern  und wolke. Von meinem ersten jugendlichen streite", írja költé-
szete eredetér ő l. De az álom, mely magasságba hajtotta, nem zárta 
magasságba; az emberek felé hajló szeretete benépesítette ezt a ma-
gányt. Szökevényb ő l vezér lett, remeteségéb ő l sziget, s ha igazat mond 
Wolters, az új Németországból: birodalom. 

Elképzelhető  Magyarországon ilyen vállalkozás? Ady Endre képe 
nyomul fel bennem. Most — talán el ő ször -- megértem egy Hamvas Bé-
la vagy Kerényi ellenszenvét ellene. Igen, akinek George a költ ő , an-
nak Ady kárhoztatandó alaktalanság. Nem mintha ő  maga nem lenne 
alakteremtő . Nincs költő nk, akiben a magyar költészet alakteremt ő  
ereje hatalmasabban mű ködött volna: minden költeménye üj, nem is-
métlő dő  versalak, a kifejezés hangulatában külön egyéniség. Egy-egy 
motívumában önmagát is hányféleképp alakította ki; ha m ű vét végig- 
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délyben; a pillanatnyi dolgok dühe, kétségbeesése, lángja, letargiáj a 
 több résen csap be a lélekbe, s a készülő dő  alakot idő  elő tt szétiszapol, 

ja. Mindez igaz. De az igazi igazság jóval fájdalmasabb. A zseni esz e 
 tévedhet, a közérzete nem. Az, hogy itt mint Dávid áll ki feszes  parity.. 
 tyával, ott mint Erös János roskad erejébe: ítélet a nép felő l, amelyhez 

 tartozik. Ott ha mindenkivel szemben is, érdemes hő snek lenni, itt a 
 nagyság aránytalanság; bomló népben a hő s csak szörnyeteg lehet . 

 Vándor és bujdosó, vonta meg Prohászka Lajos a párhuzamot német 
és magyar közt. Íme egy vándor, s íme egy bujdosó. 

Ma Ella van Nizzában. Az es ő  megkegyelmezett neki, eddig már el 
is folyt mellette a virágos folyam, s az idegenforgalmi karnevál szer-
pentinébe befonva kacaghatott a kacagókkal és menekülhetett a me-
nekülő kkel, a nőhajtó férfiak összefogódzott lánca el ő tt. Mi Magdus-
sal itthon ültünk. Délben az asztalnál csak ő  evett velem, magas szé-
ken; öntudatos kis hölgy, aki tudja, mivel tartozik a fényes teremben a 
villa, kanál és vizespohár nehéz etikettjének. Napközben utána-utána 
kellett néznem; ott lógicsált barátnöi nyomában. Ó a legkisebb a 
lánykák közt. Ha eszükbe jut, hogy itt a kicsi, fölösen is gyámolítják, 
becézik, emlegetik;  de ha megfeledkeznek róla, elhanyagoltan kun-
csorog mögöttük. Úgy találom ő t, amint egy kaviccsal, levéllel vesz ő -
dik elbámészkodva. Persze amint meglát, visszafut barátn ő ihez, kö-
zülük nevet vissza büszkén, hogy neki barátnöi is vannak. 

Kedves, komoly kis társadalom ez a szálloda lejt őjén. Lívia, a ma-
gyar nagylány már kilencéves, az angol elemibe jár. O az egyetlen, aki 
mindenkivel, még a két angol testvérrel is tud beszélni, míg az olasz 
Bianka és Magdi közt a német a nemzetközi nyelv. Jobban hasonlíta-
nak teddegélő  öregekhez, mint hangos fiatalokhoz. Látszik rajtuk, 
hogy fontos dolgokkal vannak elfoglalva. Egy-egy délutánra sz ő tt ál-
lamuk ügyeit éppúgy eltakarják el ő lünk, mint Frobenius vadjai tör-
zsük titkait. Ahogy nézem őket, gyanakodni kezdek a mi nevelési el-
veinkre. Mért akarunk mi „embert" nevelni ezekb ő l a kicsinyekbő l? 
Hát nem emberek ő k már így is? Nem éppolyan teljes, egész társada-
lom ez a szálloda lejtőjén, mint a miénk, csak védelemre szoruló. Hol 
van a pillanat, amely fele ű zzük, dresszírozzuk, képezzük ő ket? Mire 
jó a felnő ttségnek az a mesterséges keltetése a gyermekben, ami a mai 
iskola? Senki sem léphet át egyik kultúrából a másikba, de a gyerme-
keinket átzavarjuk. Ezért csömörlenek meg feln ő ttkorukra a mienk-
tő l. Az iskola célja nem az, hogy a nyolcévesb ő l egyszer derék húszéves 
legyen, hanem hogy most legyen minél különb nyolcéves. A különbö-
ző  fokú iskoláknak nem különböző  itcével dolgozó tudáskimérő knek  

kellene lenniök, hanem különböz ő  törvényű , észjárású társadalmak-
nak, melyekben a tanító is inkább véd ő  és serkentő  (egy gyerekkorá-
hoz szító feln ő tt), mint nevel ő . A gyermekekkel is úgy vagyunk, mint 
Frobenius és Lévy Bruehl el ő tt voltunk a vadakkal: a mi hasznossági 
elveinken át nézzük ő ket. Igazán elkelne már ide is egy Frobenius, aki 
belülrő l magyarázná meg, milyen egy nyolcéves gyerek. Freud és a 
gyermeklélektanok ezen a téren még nem sokat tettek. 

Négy gyermekem született, s mind a négy születésekor megvettem a 
naplót, amelybe mindazt, amit láttam rajtuk, bejegyzem. Bár tehettem 
volna. Sajnos, nemcsak hogy nem jegyeztem, de még látni is alig lát-
tam. A gyerekekkel éppúgy járok, mint a virágokkal; apa és kerttulaj-
donos lettem, de gyermekeimnek éppoly kevéssé lehettem tudósa, 
mint virágaimnak. Pedig mennyivel nekem valóbb volt annál, amit 
csináltam. 0, ha meggyözhetném róla az én istenemet, hogy szebb és 
kisebb dolgokra születtem, mint amikre ő  kényszeritett. Megalomá-
niás, írogatják rólam, s valóban az vagyok: nagy dolgok mániákusa. 
De ha meghalok, az elmulasztott kicsinységekt ő l, gyerekek és virágok 
naplójától lesz nehéz elszakadnom. 

Amikor Genovánál a tenger elébe kifutottunk, azt hittem, csak el ő -
re van világ, s mint meggyötört és szerelmes asszony, aki látogatóba 
utazik szüleihez, hogy kipróbálja, meg tud-e zsarnoka nélkül élni, én is 
azt reméltem, hogy most ezen a Parton sikerül a válás, s mint idegen 
megyek innen haza, akit pénz, számító kényszer ű ség köt csak a hazai 
gondhoz, de szívében szabad mindörökre. Minden hiába, mint nö-
vényevő  barátom a húsba, én is visszaestem a régi b űnbe. Már nem 
olvasok, csak ülök, ténfergek, reggel tízig heverek az ágyban, s ebéd 
után várom az estét: ennek a napnak úgyis vége, legyen hát, fejezzük 
be; új nap talán új élet. Még magyar újságokra is ráfanyalodtam. 
Bethlen, Eckhardt. Hogy gomolyog utánam a hazai mocsárköd. Úgy 
látszik, Bethlen az úr, a reformot ugyancsak temeti a sajtó. De nem 
jobb-e meg, hogy így temetik, mintha amúgy temetnék. A magyarság-
nak szüksége van Bethlenekre. Ezek legalább meghagyják az önérze-
tét, hej, ha Bethlen nem volna, hogy volna. Ha nincs Bethlen, akkor az 
önérzetnek is vége. Vizsgázni kell, s a vizsga szégyene nagyobb, mint 
az elnyomásé. 

A George példája vagy a magam rosszkedve tette: meg sosem állt 
elő ttem Ady ilyen félelmetesen. Egy ember, aki mindent feldobott, 
ami a népbe rejtve volt, s ugyanakkor világosan érezte, hogy ezzel a 
mindennel semmit sem lehet kezdeni. Egy „új birodalomra" való 
egészség s szétválaszthatatlanul t ő le egy halálos baj teljes tünettára. 
Most csapott csak belém, milyen felületesen vettük mi az Ady nem-
zethalál jóslatát, még akkor is, amikor látszólag osztoztunk benne. 
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Ady mindent komolyan csinált. ezt is komolyan mondta! Nem pr a, 
pagandából, mint mai írók, akik a telepítést akarják kicsikarni vel e 

 éppúgy meg 	
1 

volt győ ző dve erröl a halálról, mint a magáéról. F el, 
feltápászkodásai, zkodásai, rán atózásai ellene csak meggy ő ző dése erejét biz o, 

Yl J jött ggY zá n 't ák Ű  minden későn jött kincsével elrohadt ebben a me ő  d, 
désben. H ő snek szabták, es  szörnyeteg lett. Az egész életében van va. 
lami agóniaszerű . Emlékszem egyik halottam szemére. Már több mint 
egy órája szendergett, s egyszer csak fölvetette magát, a szemhéja fel. 
nyílt, a nagy fekete golyó kidülledt. Sosem volt ilyen nagy, szép, ilyen 
messzeségbe látó az a szem; egész megszorított élete belé szaladt. M; 
akik elfásultan, a szenvedést ő l közönyösen ültük ő t körül, megder. 
medve ugráltunk föl; az anyám térdre esett. A kék száj meg tátintott 
egyet-kettő t, aztán visszaesett, vége volt. Az a szem: az Ady. Az ago. 
nizáló magyarság szeme a szendergés után, az utolsó légvételek el ő tt! 

De mi vagyok akkor  en?  Mit akarunk mi többiek; akik élünk, ha. 
lunk, tevékenykedünk, mintha semmi sem történt volna. Hiszen be 
lehet hunyni a szemet, el lehet bújni az igazság el ő l. Élni es  írni meg 
lehet. A köröm  es  a szakáll is nő  a halál után. De aki ma tovább n ő , 
csak köröm  es  szakáll lehet. Léte nem a közösség mozgó szívével függ 
össze, mert az a szív van, de nem mozog. A baranyai falvakkal ijeszt-
getjük egymást? De hát nem több minden beszegzett ajtónál ez az egy 
ember, aki mindnyájunknál többet  es  szebbet tudott rólunk, s egész 
életével azt mondta: meg kell halnotok. Magyarországon ma kétféle 
az író: egyik lélekben réges-rég emigrált, az ösztöne megsúgta, hogy 
csak szakállnak, körömnek szabad lennie. A másik rothadt  es  folyik, 
mint a hullalé. Ki vetette magát nálam elszántabban a hösök nyomá-
ba; egy görcs volt a lelkem: összefogott izom. S nem látják-e a többiek 
diadalmas kárörömmel kiütni rajtam a halálos betegség zöld foltjait? 
Nemhogy Ady, egy sokkal kisebb sem lehet George itt; szörnyeteg 
sorsba taszítja a közösség sorsa. 

Nyolc óra, s már vacsora után, s ő t ágyban várjuk a nizzaiakat. Biz-
tatom Magdit, hogy aludjék, de ő  fel-felül a díványon, melyen nap-
közben en  kotlottam, balkedvemben, s kérdéseket tesz. A falra vetett 
árnyékáról látom, hogy az ágyláb védelmében az orrát piszkálja. Fi-
gyelmeztetem ő t a kéménysepr ő kre. Hallgat. Nyilván a képzeletét 
turkálja olyan elmélázva, mint elébb az orrát. Amikor a rosszallás 
egész elsimult benne, s csak a kéménysepr ő  maradt, megkérdi — Apu-
ka, a kéménysepr ő k hol laknak? Egy szurtos barlangot vár t ő lem, 
ahol üstökben fő  a korom, s három-négy kéményseprö alszik, drót-
söprűjükkel összegubancolódva. De nem akarom ő t megtéveszteni. -
Éppoly házban, mint ez. Ez persze elképzelhetetlen. — Mint mi? Es 
gyerekük is van nekik? — Hogyne. — S a kis kéménysepröknek anyu- 

kájuk is? Látom, hogy külön állatfajnak tekinti a kéménysepr ő t, mely 
kormos bő rben születik drótseprüvel a dereka körül. — Természetes, 
mondom. A kéményseprő  gyermekei éppolyan fehér gyerekek, mint 
te, s anyukájuk akár a tied. — Igen? S hallom hangján az álmélkodást. — 
Ha  a kéményseprö megmosdik s más ruhát vesz fel, olyan, mint más 
ember, s vasárnap ügy jár az utcán s ügy megy a templomba. —  
A templomba is? En még sosem láttam a templomban kéményseprő t. 
Egyszer eljössz velem es megmutatod nekem? — Meg, meg, biztatom, s 
ebben a reményben lassan elszunnyad. Ugyan mit álmodik? 

*** 

Ma volt az utolsó alkalom, hogy a Mortolát megnézhessem. Inkább 
díszpark, mint igazi füvészkert Ventimiglia mellett az olasz—francia 
határon. Az autóút ezen a ponton meglehetösen magas, s balra a ten-
gerig nyúló lejt a Mortola. Gazdag levélzetén sárga homályként de-
reng át a nap, s egy-egy ciprussor végén a sziklás lejtlábat körülhabzó 
viz, mely azúrabb, mint bárhol, szinte szembeüt hi rtelen fényességével. 

Ha lakásomat nem a világ jelölné ki, hanem magam választhatnám 
meg, a legszívesebben egy füvészkertben laknék. Palermóban valóban 
ott is laktam, a három napból kettő t az óriás ficusok közt. Párizsi hó-
napomat a Louvre  es  Jardin des Plantes közt osztottam el. Diákkorom 
tanulóhelye, a pesti Állatkert nekem Növénykert volt. A fák tövén a 
gyér táblácskákat néztem az állatok helyett. Semmiféle tudománya 
sincs a világnak, mely annyira vonzott volna, mint a botanika. Most 
is, noha csak egy-két órára kötök ki ezek kő zt a messzirő l összezarán-
dokolt phyllinák, pittosporusok, Washingtoniák, Chamaeropsok 
közt, mint egy reményteli kezd ő  rögtön tanulni kezdek. Újra szétvá-
lasztom a fajokat, melyeket a pálma szó foglal az északi ember számá-
ra össze: a sima törzsű  cocust, Livistoniát s a datolyaterm ő  közönséges 
Phönixet. Azt hiszem, mindörökre megjegyeztem a mi tölgyünk 
örökzöld testvérének a nevét. Ez hát a gyógyszertanból ismert Philo-
carpus,  mondom, s e lugas gyönyör ű  fehér futója, a Clematis. Tudom 
tapasztalatból, hogy reménytelen ez a tanulgatás. A botanika nem 
annyira tudomány, mint lelkiállapot; a növényeknek mint Apollo, 
Aphrodite, Niobe nevei nem adatok, hanem élmények nevei, s csak az 
tudhatja öket igazán, akinek elég csönd van a lelkében, hogy ezek az 
apró istenek -- füvek  es  virágok -- mint nevet kívánó személyiség „ra-
gadhassák meg". A szenvedély elmossa ő ket. A nagy alaktalan érzé-
sek, mint amilyenben en heverek egy-két nap óta, beolvasztják ezeket 
az apró isteneket, s csak a nosztalgia marad meg utánuk: boldog órák 
emléke e kedves túlvilágon. Mért nem gyógyítják a kedélybetegeket 
ezzel a nosztalgiával. Ha zenével gyógyítják (alaktalansággal az alak- 
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talanságot), mért nem gyógyítják növénytannal. Nagy kedélybetege 
mint kutya a hánytatófüvet, ösztönösen megtalálták ezt a ó . 	,. 	 .. 	.., 	gy gysie^k Mar megint el ő ttem a kép: a menekül ő  félő rült Rousseau amin t ,  
briennei tó szigetén botanizál. Egész Európát felverte, fél Euró 
dözte, s ő  ott ült az apró istenek közt egy szigettavon. 	

Pa ^
^' 

Sors, végzet, közösség, érdemes, nem érdemes, mért, minek: ezti  
azok a a nagy amorf szavak, amelyek visszaoszlatják a káoszba a feliek 

 építményeit. Mennyit védekezem ellenük, s egyszer csak rám törn ek 
mint a szökő ár. Hol lassú morgással készül ő dve, hol orvul egy  fed 

 zetlen hagyott résen. S akkor minden hiába: néhány napra, néhá11  
hétre beföd az iszap. Az órák egy tagolatlan, sötét egynem ű  idő -oá 
lamibe folynak össze, melyb ő l újjá kell születni, mint a nyavalyai  
résbő l. Egy összehasonlító irodalomtörténetben olvastam, hogy ez k e,  
let-európai betegség. Csaknem minden Íróféle megkapja. Nálunk: Bes, 

 

senyei, Berzsenyi, Széchenyi, Arany, Kemény, Madách, Vajda,  N.  
terfy, Ady, Fülep Lajos. Csak a legnagyobbak s hányan a kisebbek  

közül. De meg kell-e kapni? S ha megkaptuk, el kell-e pusztulni ben  
ne? A Mortola homályos arab templomában olyan hihetetlen ez. Mi.  
lyen rendíthetetlenül n ő nek ezek a fák! Bevárnak fejszét, vihart is  

idő t. De addig fáradhatatlanul rakják az évgy ű rű t, készítik a kemi.  
nyítő t, s kutatják a föld savait. Megsemmisíthet ő k es  halandók, dea  
növéstervet, melyet létük jelent, nem dúlják fel maguk, mint a kishitei  

emberek. Dum spiro, spero, biztatgatjuk mi magunkat. Mennyivel  

biztosabbak ő k; náluk spiro és spero teljesen egy.  
Most, hogy a szálloda el ő tti térr ő l, mint egy új Ararátról nézem,  

özönvíz után a hold fényét renget ő  tengert, a növények — úgy érzem-
jó idő re megint győ ztek bennem. Tulajdonképpen mindig ő k voltak, 
serdülő  korom óta, tanítóim, mint Frobenius etiópjainak es  germán• 
jainak, csak én voltam egy kicsit rossz tanuló. Szinte csodálkozom, 
hogy amikor olvastam, nem jutott eszembe. Talán mert trópusi ers 
északi erd ő kre gondoltam, amikor etiópokról es germánokról irt. Az 
esös évszak meleg páráira lenn; es ő tő l didergő  bükk- es nyírlevélre 
odafönn. Az én tanítóim nem szerették az es ő t. Nagybányán, ahol 
elő ször tört rám ez a növényszerelem (s ahol az els ő  verset írtam tizen• 
hét éves koromban), sz ő lő k közt volt a verandán az ágyam, s a bivaly 
tejet ott ittam meg az augusztus-szagú almafák, kormosok es  parme• 
nek alatt. Szöl ő , alma, tölgy: ő k voltak az én mestereim. A három n ő .  
vény: egy egész magyar szivárvány. A sz ő lő  csillogó, pajtáskodó, su• 

 

galló; van benne valami állati, benne van Dionysos. Az alma mosoly 
 

gó es hu, magjáig hits, a leve ízes, de nem csordul ki. A tölgy bánatos, 
 

erő s  es  egész; lehullatja a lombját, de egy-egy tavaszi elmosolyodá sán  
érezni, hogy vannak örökzöld rokonai. Ahogy a pálmák kulisszas zeri  

fekete sudara fölött a legyez ő levelek mozgását nézem, honvágyat ér-
Zek utánuk. Az egész Magyarországból csak utánuk vágyódom. De  
nem  ő k-e hárman az egész: „virtuális Magyarország"? Ország, ahol  

hó alól szedik az aszút, észak es dél, extázis es h ű ség, Apollo es Kimé-
rák istene  ugyanaz?  

5. HAZAFELE  

Ez volt az utolsó napom; korán keltem, es  gyakorlatias hangulat-
ban.  A Pekar cseh történetét szedtem el ő , melybő l az eső  alatt  húsz-
harminc oldalt kibetű ztem már. De alig szótározgattam egy félórát;  a 
cseh, lengyel  es  magyar történelem csodálatos középkorbeli hasonló-
sága elkapott a szöveg mellő l. Közép-Európa-gondolatom itt-ott már  
dogma lett, s még magam sem gondoltam egészen végig a tudomány  
feladatait, mely álmunknak, hogy Közép-Európa legyen, alája rak-
ja az alapot: ennyire van. Most egy papíron itt a három szó: 1.  
A három királyság (Lengyel-, Cseh- s Magyarország közös történel-
me).  2. Kapuk (szellemi mozgalmak terjedésútja es  kiterjedése). 3.  
Összehasonlító néptudomány (nyelv, népm űvészet, népszokások).  
A szabadegyetem még karácsonytájt egy hungaroló giai fakultás  
munkatervét kérte t ő lem. A papír másik oldalán már épül a hungaro-
lógia: 1. Hogy támad a Duna-medencében a magyar asszimilációs  
góc. 2. Milyen a magyar milieu interieur, hogy m ű ködnek a határhár-
tyák (ritmus, tánc, zene, nyelvi es m űvészeti szokáskölcsönzések). 3.  
A magyarság alkotásai, vívmányai, színei (magyar korok, közösségek,  
alkotók). 4. Status praesens (szellem, társadalom, tájak). 5. A ma-
gyarság lehető ségei. Akárcsak a Bibliában: genezis, törvények, törté`  
net, korbírálat es  prófécia. Ecce a Biblia! A legrégibb sorstudományi  
mű , Frobenius mester! De hát egyáltalán komolyan gondolja ő  ezt a  
sorstudományt? Lehet ilyen tudomány? Vagy csak azt érti rajta, hogy  
egy tudós könyvet ir a sorsról? Én a Tanú-t „sorstudománynak"  
szántam: egy sorstól szorongatott ember égtájakat keres  es  sokszor a  
tudomány segítségével keresi. De közben elég rossz volt a lelkiismere-
tem a sorstudománnyal szemben. Még nem tudom elég biztosan, van-e  
sorstudomány, de ha van, nem egy tudomány a többi közt; hanem egy  
a másikkal szemben. A tudománynak nincs középpontja; a sorstudo-
mánynak van: én, a magatartásomat szabályozni óhajtó ember. A mai  
tudományban épületek állnak épületek mellett. A sorstudományban  
körök vannak körökön belül. Legküls ő  kör: általános sorstudomány  
(az ember a világban); a következ ő : európai sorstudomány (az euró-
pai földön); meg belső bb: közép-európai (a közép-európai Európa- 
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ban); legbels ő : hungarológia vagy magyar sorstudomány (a ma 
Közép-Európában). Tavaly megróttak hármas könyvem „inam an 
tervéért (Európa, Közép-Európa, Magyarság). De az a terv pontot 
ezeket a köröket jelölte ki!  s 4 

Délben már fő  a fejem,  fel kell ugrani ,  az ebédtő l, hogy ötlete 
mozgásban „reagáljam le".  Kinn fuj a szél, a szállodafal oltalmáb 
élő  banáncserjék sikoltoznak, de az én fölserkent vállalkozási k a°  
vemnek szinte jólesik az elém-ellenállás. A múltkor felfedeztem e,,  
utat hátra a hegyekbe, annak megyek neki. Még sosem jártam rajt,;',  
kis turistavállalkozás most mintha jelképe lenne annak a másik neki 
lódulásnak a lelkemben. A villák gyorsan elmaradnak az út alatt; a 
kertek magas víztartói mint kis hegyi tavak hullámzanak, s szem em 

 teli lesz a friss kövezés szembefútt porával. Egy-két munkás szembe. 
jön s megnéz, hova tart, kifelé ez a bolond? De ez a kifelemenés most: 
szertartás. Nincs haszna, csak jelentése, ahogy Frobenius mondaná, 
Nem szökést, emigrációt jelent, hanem új kivonulást egy Szenthegyr e, 
Most fedezem fel, hogy az egész eddigi életem egy felbujtás volt erre 
kivonulásra. Meddig számított az új nemzedék, melynek állítólag kii, 
tikosa voltam? Amíg bíztam benne, hogy bele tudom rántani ő ket egy 
kivonulásba. A Nyugatból? Ö, szegény féltékeny méhkirályné! Ma. 
gyaroszágból. S hogy nem sikerült, kivonultam én: a Tanú. A Válasz 
is kivonulásnak készült. Még a rádióból is kultúrszigetet akartam csi. 
nálni. Kivonultatni vezet ő stő l. Beleszóltam a telepítésvitába. De mi az 
én telepítésem? Kivonulás. A nemesebb életre való fiatalság kikölt& 
zik Telep-Magyarországba. A közép-európai gondolat? Kivonulás. 
A román, lengyel, cseh, magyar ifjúság kiköltözik hazájából. Ko 
zép-Európa nem lesz marxista vagy fasiszta, hanem kivonul egy új 
szocializmusba: a mai Európából egy új Európába. Mert ki kell vo• 
nulni! Itt rothadás van, s aki nem érzi, hogy az van, maga is rothadt. 
Görögök, növények, h ő sök: a kivonulást tanították. S ha összecsapott 
bennem a keserű ség, azért volt, mert a Vörös-tenger nem nyílt szét a 
kivonuló elő tt. 

Nem tudom még, mit kezdek otthon. De ahogy szembemegyek a 
széllel érzem az erőm, s egy erő , melyet az ösztön es  az eszme nyom, 
tudja, hol mit kell kezdeni. A kanyargós úton most széllel védett sza,  
kaszhoz érek; a párkányon át visszanézek San Remo felé. A tajtékos 
tengert mintha óriások köpködték volna be, s fölöttem mint vashárfák 
búgnak hatalmas oszlopaikon a völgyön átfutó villamos huzalok. 
Száz lépéssel mögöttem egy ember jön. Ahogy közeledik, felismerem: 
a monte-carlói szakállas, aki a drukkoló n ő nek harmínchatszoros 
pénzt nyert a ruletten. Már láttam itt San Remóban is. Csakugyaß 
magyar, s egyik nap a kislányommal találtam a szálloda végében, váz' 
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tottunk is szót. Förtelmes alak, kihalt arcában mélyen ül ő  szem. 
Mintha hamu volna a fejében, sok hamu s egy kevés ravasz parázs. 
Megindulok, nehogy beérjen. Az a benyomásom, hogy ő  is rákapcsolt. 
Visszapillantok, már csak húsz lépésre van. Kilépek es  nem nézek hát-
ra. De egyszer csak egy kalap sodródik mellettem. Az ördögbe, hon-
nan jön ez a kalap? Megfordult a szél? Nincs mit tenni, leállítom a ka-
lapot es  bevárom. 

Természetesen nem éri be a köszönömmel, társalogni akar. -- Kifele, 
ílyen szélben? -- kérdi, mintha o nem kifele jönne. Néztem messzir ő l, 
úgy ment, mint egy fiatal h ő s. Elvezte, hogy küzd az elemekkel. Sajnos 
a szél meg a szelídebb elemek közül való. — Nem árt átfúvatni magun-
kat, mondom hidegen. De ő  nem esik ki a mondókájából. A legtöbb 
ifjú hő st a szél csapja be, a szél, a csi llagok  es  a képzelete. A szélnek azt 
mondja, erő sebb vagyok nálad; a csillagoknak: bizonyságot teszek 
mellettetek a szelekkel szemben; a képzeletének: nagy dolgok tanúja 
leszek. No ne lepő djék meg, az ilyen magamfajta emigráns többet ol-
vas hazait, mint a hazaiak. Három magyar újságot járatok. Úgy va-
gyok velük, mint a maga útitársai a hazai h őmérséklettel. Képzeld el, 
odahaza öt fok hideg van, újságolják egymásnak. Jobban melegíti 
ő ket az otthoni öt hideg fok, mínt az itteni húsz meleg. Szóval olvasok. 
Még a Tanú-t ís olvasom, ami maguknál nem szokás. „Aki nem kapja 
meg a maláriát, megbetegszik a kinint ő l." „Azontúl, hogy írás: er-
kölcs." Nagyon tetszik nekem az ilyesmi. Néha részvétkönnyeket sí-
rok magáért, hogy mért nem élhetett a térítések korában. Elment vol-
na a poroszok közé, mint a derék Vojtech. Tartotta volna nekik a ke-
resztet, azok meg leütötték volna. Tíz év múlva megvan a szentté ava-
tás. Régen sokkal olcsóbb volt a szentség es  a mártírhalál. Ma még 
meg sem ölik, legföllebb a talpára vernek, s ha juszt is meghal, elteme-
tik. 

Tulajdonképp faképnél kellene hagynom ő t, de Vojtechet emlegeti s 
ez megbénít. Epp ma reggel olvastam róla Pekar történetében. Hogy 
jutott ez a kaszinó-féreg Vojtechhez. Mintha a fejemb ő l venné ki a ha-
sonlatait. — Bíztam benne, folytatta, hogy a mi szép Riviéránk észre 
téríti. De ez a kívonulás a szélbe! „Elvész az ország, melyben elfogy- 
nak az aszkéta szívek." Egy aszkéta szív San Remóban! —ön rég él itt? gY g 
— kérdem nyelvem es  agyam hirtelen bénaságán bosszankodva. — He-
lyesebben, miböl élek itt régen? —gúnyolódott 6. Látszott, élvez ő , hogy 
ki-kicsíphet valamit a gondolataimból. Igazán mintha csak nyitva 
volna a fejem .  Az ember mindenütt meg tud élni — felelte ő  a tulajdon 
kérdésére —, ha szabad. Persze, ha a lábán is kötél, a kezén is kötél, a 
nyelvén, a szivén, az agyán kötél, akkor köteles, kutyaköteles meg-
halni. Nagyon nevetett a sz őjátékán; aztán hozzám hajolt, a kezemre 
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tette a kezét. — Mondja, mért kötözi oda magát egy hullához? A zik  szi, feltámad? Nem az ország, nemcsak az országról beszélek g 	telek , 

hullákról is. Hisz ért engem — a szeme megvillant —, maga is érzi  
labtizt. Mért beszéli be, hogy a hullák mögött maradni: h ű ség, N^ 
veti meg magát, hogy a heroizmus szót ki merte ejteni? Tud ja,mi a 

 roizmus? Elvágni a kötelet, legördíteni a mellérő l a hullát, s azzá le 
amik kötél nélkül vagyunk. Nézzen vissza! Nézze, ez mind a magaéh 
szabad rá, hogy elfogadja. '^  

A szél a beszélgetés alatt elállt, s a ciprusokkal megszakított  keh 
déken túl a nap szerteszét guruló aranyát táncoltatta a ten g  
A szakállas fejében mintha föllángolt volna a hamu, mély szemg ő g 
bő l parázslóan nézett rám. — Uram, mondtam,  On  könnyen ígér

ea  Nekem ajándékozza a tengert s a mások kastélyait. Véletlenül 6rtea  
mit 	 g'  a vö1 b ő l kifordultunk, s el ő ttem t ígér. Amikor Genovánál 	 gy 	 ^ 	vob  
minden, megértettem, mi az, a tengert kapni ajándékba. De sajnos  

viszonyom a hullákhoz nem olyan egyszer ű , mint  On  hiszi. A huta 
 

közt és köztem nem kötelékek vannak, hanem véredények.  

— Akkor mért akar kivonulni bel ő le, tört rám győ zelmesen iménti  
gondolatommal. Mért volt az egész élete egy kivonulás? Mért ment.  

kül a hullabúz elő l? Úgy menekült, hogy egyre jobban hozzák ő tő ztt  
magát a hullához. Hát azt hiszi, ki lehet itt vonulni, úgy, ahogy ma gi  

gondolja? Kiül három ember a Gugger-hegyre: nézzétek, mi nem 
olyanok vagyunk, mint ti, s arra a többiek, mint egy fegyverét elhányó 
sereg odadobják a régi életük s tódulnak ki a tökéletességbe, amíg 
Gugger-hegy el nem nyeli Magyarországot. Három ember! De hol van 
a három ember? Nincs egy lélek sem. Még a családodban is szigetes 
kell élned, nyomorult! Lehet az, hogy egy ember az ön eszével, úgy 
bedő ljön a katekizmusnak? Hát nem látja, hogy az igazi kivonuláshoz 
egy lépést sem kell tennie? Az igazi sziget nem védgát, nem így teszem, 
másképp teszem, szövetség, közösség: hanem egy önz ő  tisztás a szív 
ben, melyen nem érnek utol a hullák s az erkölcs polipkarjai. Ez a szí' 
get: szabadság, erő , siker. Az emberek tisztelik, mert väratlan, láncos 
nem tartott hatalmak csaphatnak ki róla, s még rokonszenves is nekik, 
mert tő lük sem kíván többet, mint ami bennük van. Minden nagy  CD 

 berben volt ilyen sziget. Azért tudtak nagy emberek lenni, mert szabad 
vadállatok voltak. Megfélemlítették az emberek kicsiségét, s nem ju• 
tott eszükbe nagyot kívánni tő lük. Aki nagyot kíván tő lük, az az em• 
berek legnagyobb ellensége. Megérdemli, hogy széttépjék. 

— Meg kell próbálni, uram, feleltem, most már én is ingerülten, hogy 
 

széttépik-e. S ha széttépik, sosem tudni, mire jó a széttépett vére. Egy 
 

gondolat micsoda az agyunkban megforgó millió mellett, s néha mégis 
 

odaveszi magát a tudatunk alá, mint tüske a köröm alá, s nem hágy  

nyugton, amíg a másik millió vele nem foglalkozik. Három ember a 
Gugger-hegyen, vagy akár csak egy ember: ha másnak nem, ilyen 
nyugtalanító gondolatnak elég. Hallott ön George körér ő l? — Hallott 
ön  Adyról?  —  vágott vissza gúnyosan. Már nem is csodálkoztam rajt, 
hogy ennyire a fejemb ő l beszél. — Hallottam, ordítottam. Van ember, 
aki maga gy ő z, mint Theseus, s van, akinek a csontjai, mint Oedipus-
nak. S az Ady csontjai oedipusi csontok. Ígéretként fekszenek a föld-
ben. — Látom, megkótyagosodott a mitológiától, felelte hideg dühvel. 
Amikor Genova fölött a tengert meglátta s számolgatni kezdte a pén-
zét, tetszett nekem. Ennek az embernek lefordíttatom olaszra a k őny-
vét, költözködhet a tavasz után, mint a madarak. Tudja, hány pél-
dányt adtam el a Három fogolyból? Háromszázezret. Ember, érti ezt! 
S maga botkárolyosdit játszik itt nekem. Új nemes szektát a kaszinó 
fölött? Nem szégyelli magát? Nézzen föl az égre! Mi ütött magába? 

Az, ami belém szokott ütni, feleltem valami bolond kéjjel, hogy b ő -
szíthessem. Eh, tudom, az isten! A  maga istene! Ismerj ű k ezt~ „Ami 
ő rültségnek, oktalanságnak látszík az életemben, mind az 6 parancsa 
volt. Ó, hogy ismerem már, amint a kínálkozó béke ellen felemeli tiltó, 
taszító hangját!" — szavalta csúfondárosan, most már egyenest a  nap-
lómból. — Igen, 6, kötöttem én meg magam, s esztelen boldogság volt 
makacsságomban. — Az Isten! Egy másik hulla! —dühöngött 6. — igen, 
az isten, az isten, az isten, ismételtem én, s el ő reugrottam, úgyhogy el-
maradt mögöttem. — Az isten, az isten, az isten, kíáltotta ő , s a fölser-
kent szél teletömte a fülem távolodó kacagásával. Két-három percig 
futottam így, s velem a kacagás, amíg a szélroham el nem állt. Akkor 
egyszerre nagy csönd  lett  a meleg kövek kő zt. Megálltam s visszanéz-
tem: a szakállas nem volt sehol. Kihajoltam az út párkányán, s végig-
kutattam a szerpentin idelátszó fordulóit. De a szakállast nem láttam 
többé.  

Ki volt? Az ördög?! 

Délben, vonatíndulás el ő tt egyszer még felrohantam búcsúzkodni 
az autóút kilátójához színpadomra. A táj — tenger, leveg ő , növény — 
reszketve csillogott. Ha rágondolok, így fog csillogni emlékezetemben 
is. A két hét eltelt, a színész leléphet a fényes kulisszák közül, mono-
lógjában kimondva az utolsó sz ő . 

.Most ítt állok a vasúti kocsi folyosóján. A liguri alkonyat kialudt 
mögöttünk, Genova elmaradt. Ugyanazon a mandulás, olajfás 
völgysoron robogunk, mint két hete hajnalban, de visszafele a virágok 
helyett csillagok alatt. Benn alszik már a kis család; Magdus a lábtar-
tó-féle agyon, Ella a kabátomon — s idekinn egyre hídegebb a tengertő i  
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elvált éjszaka. Hazafelé tehát! S az újságírón ő  es  a nyilatkozat megj 
eszembe jutnak. Az utolsó hetekben otthon minden napra jutott bela 
lük néhány. Mi halmozódhatott fel két hét alatt?  Enyhe szorong 

 közeledtét érzem, mintha egy nagy marok, egyelő re egész puhán, alig  
érezhető en megszorítaná a szívem. A szív, a megszokás állatja, nem 
tud olyan könnyen újjäszületni, mint a tudat. Mert tudatomban mo st 

 ilyesfélét mondok: Mennyien szenvednek a te kis országodban étlen 
hidegben, kis cselédek nagyságák karmában, tenyerüket nyújtó anya 
a Lánchíd korlátjánál, a Duna  es  az emberek könyörületessége közt, 
Ezeknek még az az elégtételük sincs meg, hogy értelme van a szenve. 
désüknek. Frobenius ír az etiópok rituális királygyilkosságáról. Mit 
érezhetett a fehér ruhába öltöztetett király az újhold ünnepén, amint 
volt cselédei rárohantak s megfojtották. Bizonyára nem azt, amit a kis 
néger asszony, aki mell ő l a krokodil elkapta a társát, s a babonás nép 
ő t fojtja meg érte, mert ő  szolgáltatta ki varázslattal a krokodilnak. Ez 
a feláldozott király érezte halála s a holdváltozás közös értelmét: el. 
enyészö öntudata népe megújhodásával volt tele. Fájdalmát fölül• 
múlta a jelentés, melynek áldozata lett. Nem vagyunk-e mi magyarok 
is, ilyen etióp nép? S nem a koszorús emberáldozat halottai tartanak 
életben még míndig csodaszerűen? Magyar írók fején van-e nagyobb 
ék, mint ez a koszorú? Ilyeneket forgat az elszánt, fellelkesült tudat, 
A szív— a hideg teszi-e vagy az éjszaka — nem vesz minderr ő l tudomást, 
A lelkes gondolatoktól messze, a nagy szavak alatt magára hagyottan 
fájni kezd. 
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Amikor a tavaszi kabát alatt átdidergett éjszaka után, a nyirkos 
szürkületben, a hajó üres fedélzetére felmentem, nehéz volt elhinni, 
hogy ugyanazon a folyón vagyok, amelyre néhány ,órával előbb, Bu- 
dapestien, rabiztam magam .  A kétoldalt eluszo, erd ő s partok mögött, 
elhagyott, úttalan szteppéket érzett az ember, mintha valamelyik szi-
bériai folyón vinné a havonta egyszer járó g ő zös észak felé. Nyárfák, 
füzek, karcsú parti tölgyek egyhangú szegélye közt forgott a hajóke-
rék, s a dugattyúk betolakodó zaja is csak a táj ő si magánosságára 
emlékeztetett. A hideg augusztusi reggelben a gépház meleg kürt ője 
mellé lehúzódva a partok vadmadarait néztem, az érintetlen ő skort, 
melyböl ki-be röpdöstek, hajónkig csapva. Szép kép volt, csak egy-
hangú, s a harmadfélnapos hajóút alatt, amint a partra letolakodó he-
gyek rövid közjátéka után újra s újra visszatért (mintha az elmaradó 
vízimalmok mellett, a hegyek akadályain áttörő  vizével együtt a nyár-
fás árteret is magával húzta volna), egyre egyhangúbbá vált. Az els ő  
alkonyatban jobb fel ő l a Szerémség rakott  Id  régi várakat s mai város-
kákat a dombos partra; másnap reggel az Al-Duna geológiai torla-
szában láttuk, kifordult belüket mutogató hegyek k ő zt küszködni az 
álmos folyót; Lom táján kertes, villás dombok csábítottak, bi

összehasonlításra,álló összehasonlitásra, melyb ő l a bolgár kertészek el őnyö-
sebben kerültek ki, mint a szemközti, puszta part románjai — de hegy-
nek es  városnak ez a betolakodása csak átmenetileg hozta Id flegmá-
jából a Dunát. Mihelyt lehetett, letörölte megbolygatott vizér ő l a be-
levető dő  tornyokat s a keskeny sziklautat, melyen egykor Traján ka-
tonái csákányozták magukat, a folyó m űvét utánozva Keletre, hogy 
megszokott, egyhangú növényeibe burkolódzzék vissza, melyek a 
nappalban is a szürkületet ő rzik a tunyán botorkáló kő rű l. Némelyik 
folyó, a Loire, a Rh ő ne, Rajna szereti a történelmet, odahúzza partjä-
ra a századok keze munkáját, s a hetedéves sz ő lő  fő lő tt hétszázéves 
kastélyokra nyújt kilátást. A Duna a történelem el ő tti idő ket szereti, s 
mihelyt teheti, ő si nyárfásokba, nádasokba búv
emberíség

ivel tolakodó 
emberiség el ő l. Az Ister ő  még ma is, a félig ismert folyó, melyet Hero-
dotos a rejtélyes Nílussal helyezett szembe, a távol északon, hol etió-
pok helyett szkíták lakták a világ peremét, s iszapos, nyári áradás he-
lyett jégtáblákat küld a delta felé a tél. A rómaiak felhozták ide légiói-
kat es  hegytörő  csákányaikat, de a Duna, mely átengedte, káröröm- 
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mel látta visszaözönleni is ő ket a helyükbe nyomuló ő störténet  elél Mert  nemcsak fában es bozótban van ártere a Dunának, de emberb e 
 is, s emberben is a vadmadarat szereti. Ha odafönn Ausztriában fe,  szengett, szorongott, lenn az alföldek boldogtalan kis népei közt,  me, 

lyekrol Ady énekelt A Duna titkában, egyre kényelmesebben veti el  
magát. A fehérgatyás havasalföldi paraszt az ő  kedvence, amint báva. 
lyával vesző dik^a tágas lejárókon. Ez meg nem csinált történelmet, et 
meg nem ellenség, gondolja a Duna, s talán ez a leg ő sibb es legigazibb  
„Duna-gondolat".  

A hajó, mely a szomszédos országok elhagyott, közös útján szemié,  
lő dve lefelé úszik, a Duna Gő zhajózási egyik gő zöse: egy darab fenn.  
maradt Osztrák—Magyar Monarchia. A személyzet jórészt osztrák, d e  
elég sok a magyar is, aki számon tartja, ki a honfitársa, s ha német ű i  
kérdezzük, magyarul felel. A kapitány egy-egy fontosabb helyen nem  
sajnálja a fáradságot, s hangtölcsérenßát elmagyarázza, amit egy át.  
utazó embernek a belgrádi harcokról vagy az Alduna-épít ő  Széche•  
nyi érdemeirő l tudni illik. Meine Herrschaften, így kezdi, s ez a  
„Herrschaften"-hangulat o tt  marad az egész magyarázatban. A bé.  
csies tájszólás éppúgy gondoskodik róla, mint a kedélyes tapintat,  
mely annál könnyebben kímélheti a különféle kis nemzeti dölyföket,  
mert  neki nincs dölyfe, csak jóakarata. Széchenyi döblingi katasztró•  
fáját a napban hátravetett nyakkal ül ő  északgermán lány s fényképe-
zőgépükkel a hajó farából az orrába futkosó barátai éppolyan jóin-
dulatú langy érdeklő déssel hallgatják végig, mint az újdonsült s sor•  
bonne-i doktorátusától kissé mámoros román bölcsész, aki egy nagy  
társaság közepén a Balkánt látogató franciával barátkozik. A Bulgá-  
riába utazó utasokat — s ki nem utazik Bulgáriába — kétszer is figyel-
mezteti a barátságos kapitány. Egyszer, hogy pénzüket a bolgároknál  
azok is bätran beválthatják, akik hazájukat esetleg valutab ű ntudattal  
hagyták el; másodszor, magának Bulgáriának részére kért némi elné-
zést; ez a szegény ország alig ötven éve szabadult fel a török alól, meine  
Herrschaften ne csodálkozzanak, ha az ottani viszonyok talán nem  
mindenben felelnek meg annak, amit szerencsésebb hazájukban mar  
megszoktak. Rendkívül rokonszenvesen kén ezt a kapitány, olyas-
formán, ahogy egy nagybetegséget kiállt fiú bácsikája a tanítót: ne  
tessék szigorúan venni, vörhenye volt, a szíve is gyenge utána, de derék  
fiú ez, biztosan bepótolja; az utazók unokái már egy kisuvickolt Bul-
gáriába hajókázhatnak le. A nemzetközi társaság meghallgatja a ka-
pitányt, s növő  népszerű sége jeleként, egyre hangosabban tapsolja  
meg. Alig van a hajón, aki ne értené ő t. A németségét is értik, meg a 
típusát is. A ferencjózsefi Monarchia e hajó utasaiban meg nem halt  
meg egészen. Mosolyognak rajta, s a kapitány is mosolyog m agán,  
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tudja hogy a fölfelé haladó Balkán népei közt nem nagy szó az övé, de  
emberséges, s megnyeri a szivet, mint azok a Bécsr ő l szóló mozifilmek, 
melyekben álruhás fő hercegek, kedélyes polgárok es  érzelmes zene-
szerző k lépegetik egy langy intrika fordulóit. Humanizmus  es  sörös-
krigli, erre a két dologra kell gondolnia az embernek e hajón, mely lo-
jalitásában is némi szemrehányással néz ki a pa rt  makacs, más-más 
színű  katonáira es  fináncaira: kellett nektek a rebellis faji felbuzdulás, 
nem jobbak voltak a mi söröskrigli-humanizmusú császáraink? Az  
Ister Ister akar maradni, de ha a történelem már Dunát csinált bel ő le,  
nem volt okosabb a Rotenturmstrasse pincéibe járatni fel sört  es  em-
berséget inni e boldogtalan népek martalóc urait? Ezt gondolja a ma-
gyar, szerb, román es  bolgár partok közt a békebeli hajó, s gondolata:  
az apáink idejében érvényes Duna-gondolat.  

No  es  mi? Tízb ő l vagy húszból, négyen jutottunk e1 a Duna-hajóra;  
abból is ketten, öregebbek, csak vendégek. Az ifjú tanulmánycsoport,  
mely hónapokon át követségekb ő l jegyirodába es  minisztériumokba  
futkosott, s a Duna-népek megismerésér ő l, szociográfiáról es  szegény  
csángókról beszélt, a hajóra lépés sorsdöntö percében két emberre  
zsugorodott. Akinek „célkitű zései" vannak, nem ér rá utazni. Mi öre-
gebbek már ráérünk, nekünk csak munkánk van. Dezső , a másik ve-
terán, Berlinbő l szökött le; én szorongató szerz ő déseim szoritásából  
bújtam ki, s most itt ülünk a hátsó fedélzeten, a két szociográfus közt,  
akik nappal, a zuhany alatt, egy fels ő ruhával lengébbek nálam, s éj-
szaka, bölcs el ő relátás, egy pokróccal vastagabbak. Az indulás el ő tti  
napokban ismerkedtünk össze, s a hajóutat szántuk rá, hogy világné-
zetünket, legalább az út hätralev ő  részére, egybeillesszük. Mivel egyet-
értésre kell törekednünk, Gömbösböl indulunk Id; fel ő le, biztosra ve-
hető , mindnyájan egyet gondolunk. A következ ő  lépés: Európa. Sze-
rencsére berlini barátunk is egyetért velünk, s a Duna-terület félel-
münkben természetes határokat kap nyugat felé. A keleti határok,  lé-
vén két Magyar Szemle-munkatárs köztünk, egy pillanatig sem vitá-
sak. De mi történjék a nacionalizmussal? Nekünk kisebbségeink van-
nak, az esztelen nacionalizmus bennünket elpusztít. A mi hivatásunk  
— lopom be magam — épp az, hogy Németország es  Oroszország közt  
egy nemzetek fölötti belátást képviseljünk. A két szociográfus már az  
új „valóságlátó" nemzedékhez tartozik; ő ket tudományos érdekl ő dés  
fű ti. Gusti bukaresti professzor szociográfiai módszerét akarják elsa-
játítani, s könnyen egyetértenek olyan dolgokban, melyeknek fontos-
ságot nem tulajdonitanak. Dezs ő  azonban még szereti a „hivatás"  
szót, s elmondja, hogy a Berlinben él ő  balkániak ezt a „hivatást" a  
magyarok burkolt imperializmusának tartják. De épp ezért kell,  
mondom, komolyan vennünk a szocializmust. A magyar hivatás: a  
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közép-európai szocializmus megvalósítása. Történelmünk es  szétSz  
ságunk rendel erre: mi vagyunk itt a legeurópaibb történelm ű  nép, és 

 mi vagyunk az új zsidók, a mindenütt jelenlev ő k. Ezt mar második es. 
 te mondjuk, fenn a fedélzeten. A kilométer széles Duna két partján két 
 fekete sáv az erdő , s fölöttünk akkora égbolt, annyi csillaggal, hog y 
 hajó szinte csillagok közt suhan. Az egyhangú nyárfák es  a napfürdő  

nihilizmusa után, a lélek gyökere most a test, minden izével áhítat ot  
szív. Kimondom kedves szavaimat: európai vallás. Van valami folt', 

 

tonos az európai lélekben a görögökt ő l máig, ami túléli az istenek ha,  
lálát, egyházak bukását -- h ű ség es  ünnepszomj, így neveztem a S an  
Remó-i naplóban. Ezt kellene nekünk szétlövellni hivatásunk földj ő n ^ 
híven a szolgaságban is ahhoz, amit uralkodásunk idejében jelentettek  

itt, amikor III. Béla, Nagy Lajos es  Mátyás európai királyságának a  
bástyái alatt bújtak meg e fölénk került balkáni nemzetek. Dezs ő  
azonban katolikus - s nekem az egyházat kellene szétdúlnom benne,  

hogy egészen egyetérthessünk. Oly nagy az éjszaka s oly jóvo 
dada- 

egy. 
hogy rácsapni valakire, s igazán s végképpen meggy ő zni, gy  

góból szónok leszek. Éjfél utánig nyúlik a vita, ifjúság es  csillagok be-
szélnek bel ő lünk, mindenki a magáét mondja, monológszer ű en egy-

más mellett. Amikor ő k lefeküsznek, én még föl-alá járok egész egye-
dül órák hosszat az úszó teraszon s a fekete partok közt, melyeken  

most alszik a bivaly  es  alszik a paraszt: nagynak, világosnak, kivihe-
tönek látok mindent. „Európai vallás", „szét mindenfelé, ahol magyar  

van",  „szétszórt nép összetart", „szolgaságból küldetés" — járnak  

bennem a szavak, s a Duna gonosz hátsó gondolatai fölött, a Bécs után  

sóhajtó hajón, úgy érzem, az én szívemben úszik az igazi Duna-gon-
dolat.  

II. 

A fehérnem ű vel és élelmiszerrel telt hátizsákból két román nyelvtan 
is elő került. Egy vastag, terveink számára s egy piciny, a pillanatnyi  

szükségletnek. Nem most kezdtem el ő ször románul tanulni, s azt hi-
szem, utolszor sem. Semmin sem érzem úgy, hogy tanulékonyságom  
határára értem, mint e szomszéd népek nyelvén, melyekre harmincon  

túl adtam a fejemet. De az eredménytelenség többnyire nem akadálya  

az élvezetnek, s e hajóút rengő  nirvánájába különösen jól illett a szó-
tározgatás, melyet én mindig az átmeneti megsemmisülés varázsmód-
szerének tekintettem. A Revista Fundatilor Regale egyik régibb szá-
mából betű zgettem a két erdélyi román f ő nök lázadását, akik törté-
nelemkönyveinkben annyira összeszoktak, hogy nemrég egy m agyar  
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Íróbarátunk egybeolvasztotta ő ket s Hora Kloskának nevezte el ő ket.  
A Duna-népek közeledéséért szorongó olvasónak nem volt valami  
b1ztató a cikk, de éppen ezért aránylag könny ű  volt megérteni.  

Nem tudom, maguk Horáék megértették volna-e ennyire is. A ro-
mán, azonkívül, hogy latin nyelv, visszalatinosodott nyelv is. Amikor  

a  bizánci es  török özönvíz alól a románság l assan  felmerül  s a gő rőg  
katolicizmus es  az erdélyi magyar iskolák fölnevelik els ő  tanítómeste-
reit, a pásztornyelvnek még kevésbé van szótára a szellemi élet köve-
tésére, mint a latinra támaszkodó középnemes Magyarországnak. De  

a  nagy rokonság jóvoltából a román nyelvújítónak könnyebb a dolga,  

mint Kazinczyék szógyártó nemzedékének. Ó a latinságtól készen  
kapja a szót, melyet a magyarnak viták es  verejték kínjában kell al-
kotni. Olyan a román nyelv, mint az a szegény sorsból kiemelt árva, kit  

egy egyszerű  vadóc lánnyal nemzett az elszakadt úri sarj, de a gazdag  
rokonság rátalál, s apja erkölcseire igyekszik nevelni a közös, száza-
dos kastélyban. Horáék még az apai nyelvet tő rve is az egyszerű  pa-
raszttanyára emlékeznek beszédükben, a mai Revistának pedig a k ő -
zös kastély a fontos s az apai rokonok modora.  

Pedig az igazi, izgató probléma nem az apa, hanem az anya. Még a  

latinhoz oly közel álló román nyelvben is, mely a filológia szerint, a  

szárddal együtt elkerült hangváltozásokat, melyeken kés ő bb vala-
mennyi román nyelvnek át kellett esnie. A történeti nyelvészet s álta-
lában a történelem nagyszer ű  munkát végez az apák kinyomozása te-
rén, megállapítja a névadó népek származását, a fennmaradt nyelvek  
családfáját s nemzedékrő l nemzedékre hangváltozásait. Éppen csak a  

magukat adó, beolvadt népekrő l, az uralkodó nyelv hangtörvényei-
ben némiképp továbbható elnyelt nyelvekr ő l feledkezik meg: mint az  
apai genealógia az anyákon át bezúduló színr ő l es  vérrő l. Mily tökéle-
tes képet nyer a „honfoglaló magyarság kialakulásáról" az utolsó ő t-
ven év tudományos kíváncsisága, s mily kevéssé érdekelt bennünket  az  
anyai kérdés: mi volt magyarság el ő tti ő störténeti géniusza a földnek,  
melyen a magyar állam megfoganhatott. Pedig az anyák halhatatlan-
sága, ha homályosabban is, talán még elpusztíthatatlanabb, mint az  

apáké. A Róma elő tti Itália átdereng Rómán, s a halott keltáknak ré-
szük lesz a francia középkorban. A román nyelv latinul beszél, de e la-
tinság mélyén valami ő sibb, nagyon is nem latin bujkál: az anya.  

Más a nyelv  es  mäs a „szájtartás". A nyelv: kultúra, terjeszti hata-
lom, szokásjog, sznobizmus; a szájtartás: fajta, biológiai er ő k igye-
keznek benne magukhoz hívek maradni. Ahol egy hóditó nyelv ma-
kacs szájtartásra vagy szájtartásokra akad, hangtani forradalmak so-
rán, ott indul meg az új nyelv képző dése. A román nyelv mélyén én egy  

régi, eltű nt nép makacs szájtartását érzem. Az a két hang, amely csak a  
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románban van meg, az i es az  a,  valamint az u is, mely éppoly jellem ző  
a románra, mint az olaszra az o, vagy az orrhangok a franciára, enn ek 
a szájtartásnak a munkája a keletre vet ő dött latinban. A román szíve, 
sebben beszél a szája fenekéb ő l, mint a szája tornácából, szinte ag a, 
ratját is kölcsönveszi a szájnak, az ajka résivel viszont takarékoskodik 
kissé. A beszéddé tört hang a gégéhez húz, ahol keletkezett. Közelebb 
marad a mellhez, mint a fejhez, s ett ő l valami zsigeri, a szó jó értelm6, 
ben vett állati mélységet, homályt s melegséget kap; szinte mer ő  ellen, 
téteképp a latin férfias es intellektuális határozottságának. Az Aure. 
lianus légióit visszavonulni látó Duna örülhet partjain ennek a nyelv. 
nek, melyben mintha az ő störténet ejtené hatalmába a legmagasabb 
történelmet. 

Honnan jönnek a zsévé es  csévé lágyult j-k es  c-k közé ezek a furcsa, 
ő skori magánhangzók? Honnan jött a faj, mely ehhez a száj-garat be-
szédhez ragaszkodik? A román nyelvben rengeteg a szláv szó, de a jel-
lege egyáltalán nem szlávos. Egy más, kiveszett embervilág élhet to-
vább alig megfogható ízében; a dákok kárpát-dunai népe-e, mint Par-
van, a nagy román tudós sejteti Dáciájában, a trák népkör másik tör-
zse tán, vagy egy más, felszivárgott balkáni nép, mely az Adria partján 
vette föl a latint; hagyjuk a tudósokra (a tudósokra vagy politikusok-
ra). Én Romániába utazom, s egyel ő re a nyelvén át kóstolgatom Ro-
mániát, magam elé mondogatom szavait, s kifülelek a partra, ahol 
meztelen pásztorgyerekek fürödnek. Ráismerek-e rikoltásaikban sej-
telmemre? 

Giurgiuban a román nép négy-öt rakodómunkás képében állt 
elénk. Egy kő rakás mellett guggoltak, s egyenként dobálták tovább, 
nagy szünetekkel, a félöklömnyi követ. Nem volt valami kiadós mun-
ka, de vidámakat kiáltottak egymásnak, s hangjukban, tréfa közben is 
volt valami förmedésszerü, mint amikor a magyar ember azt mondja: 
hé, vagy azt mondja: h ő . Néhány perc múlva ez a hé es ez a h ő  már egy 
legelő nyi teret  töltött  be. Az állomásról a városkába menet vásár mel- 
lett kellett elmennünk. Állatvásár volt, de a szélén néhány sorban a 
fazekasok, b ő rmellény-, bocskor-, sz ő lő - es  kalácsárusok is sátrat 
ütöttek. Kis kályhákon kukorica sült, a kánikulában leállt körhinta 
kő rül egy cigánycsalád hevert, festett kordék saroglyájából apró, 
hosszú sző rű  lovacskák ették a szénát, s a cs ő dületben itt is, ott is bi-
valyok hevertek rendíthetetlen nyugalomban. A sátrakon túl állat, 
kocsi  es  ember borította a sík füvet jó darabon. A mi vásáraink fekete 
emberalakjai helyett csupa fehér folt ponyvák es állatok közt. Úgy 
látszik, több vidékr ő l vető dtek ide, mert nem volt egység a viseletük-
ben  (még a b ő  nadrágból kihagyott hímzett ing divatját is megszegte 
néhány piros övvel körülcsavart derekú alak, akiken a bugyogó a hó- 

Boltság kori török elő kelő ségekre emlékezett), de ahogy ide-oda jár-
tak fölcsúcsosodó sarujukban a szalmával teleszórt, kitiport homo-
kon: mégiscsak egyetlen összefogó vegetáció volt ez a vásár, melyben 
ember az embertársával, asszony a kötényével, férfi állatjával jobban 
összetartozott, mint bármelyik ídáig látott vásárában a világnak. Még 
Dél-Olaszországban volt valami hasonló benyomásom tömegekr ő l. 
Ezek is barnák voltak, sző rös állúak, szaporák — az ember nyolcat-
tízet szánt belő lük egy anyaméhre —, de az olaszok kandi élelmessége 
helyett az 6 szemükb ő l igénytelenség es  alázat évszázados sugara 
emelkedett rád. Középtermet ű ek voltak,  es  alacsonynak nézted ő ket a 
szerénységükt ő l es  földhözragadottságuktól. Aki az egyéniséget 
Nyugat hiú fényű zésének tartja, szeretettel bámulhatja ezt a népet. 
Míg nálunk minden csizma öntudatos kiskirályt hord, ezekben a puha 
becsavart lábbelikben olyan emberek jártak, akik még k ő ző sben tar-
tottak maguknak lelket, mint falvaik legel ő t. Nem is ő k, az egész em-
bertenyészet beszélt, alkudott, ajánlkozott, kellet ő ző tt, évő dött, hir-
detett, tiltakozott, szidta az állatot, sóhajtotta a szegénységet, esküdte 
a bizonyságot. Mindezt latin  es  szláv szavakkal tette, melyek közül 
egyet-egyet én is megértettem. De az egész vásártérr ő l feltörő  lármá-
ban mégiscsak annak a nyelvét vesztett ő si népnek a hangja tő rt  fel, 
melyre a hajón, román nyelvtanomat forgatva, fülelni kezdtem. 

Estére Bukarestben hallgathattam a Calea Viktoriein ugyanezt a 
neszt. Az utcai árusokat minden nyelvész figyelmébe ajánlom. Van 
abban valami leleplez ő  törvényszerű ség, hogy a különféle népek rik-
kancsai hogy ordítják bele, idegennek érthetetlenül, újságaik címét az 
utcákba. Minden népben ott rejt ő zik egy embermadár vagy ember-
emlő s s az utcai kikiáltók milliószor ismételt kiáltással ennek a jel-
hangját adják le a Cuventul vagy az Ami du peuple ű rügyén. A buka-
resti utcai árus, mínt falun töltött gyermekéveinek mestere, a giurgiui 
vagy crajovai kikiáltó, beleb ő dül a világba. A torka mélyéb ő l kezdi, s 
ügy gurgulázza fölfelé. Egy pillanatra megijeszt, hogy panaszos voní-
tásba fut ki a hangja, de a szó végére mégiscsak fölér a magasba. Itt  
elhagyja valaki, ott elkezdi, s emberbeszéd, autót ű lkők, villanyos- és 
kerékpárcsengő k közt, mindabban a zörejben, melyb ő l a nagyváros 
nesze összefolyik, mint tó vizében a fenékforrások meleg árama, bő -
dülések szállnak fel panaszosan  es  végül mégis diadalmasan. Giurgiu-
ban egy sátorkocsmában kezdetleges heged ű  es  kurta cimbalom kisé-
retével dalolt egy paraszt. Az is ilyen panaszos b ődüléssel kezdte, s 
ugyanezt a b ő dülést hallottam viszont tízszer, hússzor a csodálatos le-
mezeken, melyeken zenetudós barátunk mutatta be népdalgy űjtését 
néhány nap múlva a Zeneszerző k Egyesületében. Ugyanő  egy havasi 
kürtöt is megfújt akkor mulatságunkra, s nekem az volt a benyomá- 
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som: ez igen, ez az. Mintha a magányos hegyek csöndjébe belebödülö 
emberkereső  havasi kürt s az a románba halt régi nyelv, melyre a kü' 
lönös magánhangzók s a rikkancs madarak emlékeznek, a két pá s 

 torbeszéd valaha egy sorban, egymást tanítottak volna. Városok, z: 
szágok atmoszférájáról szokás beszélni — de az atmoszféra: leveg ő , s a 

 levegő  lehet illat, h őmérsék, fény, szín, alak. A román atmoszféra szá 
momra első sorban hang volt. A gíurgiui vásár zsivaja töltötte be az 

 egész Regátot. Ez halványodott el lassan, ahogy Erdélyen át észak felé 
haladtam, s ennek az utolsó rikoltásfoszlányaít vittem a fülembe n 

 amikor Kolozsvár es  Nagyvárad közt a gyorsvonat folyosóján a kö. 
zelítő  hazára gondoltam az éjszakában. 

Benn Giurgiuban, a vásár miatt, alig egy-két órát tölthettünk, 
Akárcsak valamelyik dunántúli kisváros, Egerszeg például, mondta 
Dezsö, de amennyire gyerekkoromból Szolnokra emlékszem, ahhoz is 

 hasonlít annyira. Széles, kövesút vezet be az állomásról. A két partján 
családi házak, középlények az udvaros parasztház es  a kertes úri villa 
közt; az út a város közepén, jól kikanyarított köröndbe torkoll, abból 
emeletes fogadó s néhány középület igyekszik városias f ő teret csinál-
ni. A lapos es  széles Alföld s a fő városra némi szeméremmel tekintö 
vidék, úgy látszik, egyforma városokat húzott fel az Alpoktól keletre 
mindenütt, ahol városlakó jövevények nem telepedtek a falulakó 
bennszülöttek közé. A Németországból a Fekete-tenger vagy Orosz-
ország irányába utazó könnyen megállapíthatja a vonatablakból is: 
merre jártak századokkal el ő tte s merre nem e parasztországokban 
kő falemelő  polgártársai. Giurgiuban például aligha jártak, s Buka-
resten sem látszik meg a  kezük  nyoma. 

Bukarest annyira egyetlen város, hogy még mi sem tudtuk semmi-
féle más városhoz sem hasonlítani, akik Giurgiuban is Egerszeget lát-
tunk. Ha a giurgiui vásár embertenyészet volt, Bukarest háztenyészet; 
elszaporodott házak összebújva a kukoricás es  napraforgós síkság 
közepén. Egyik délelő tt, míg barátaim a bankban küzdöttek Dezsö 
hitellevelével, én levágtam a biztos „bulivard"-ról, s az ide-oda hajló, 
ő nmagukba visszatérő  mellékutcákat jártam néhány órán át. Ilyen le-
hetett Bukarest, amikor még csak egy kis balkáni országnak volt ä fö-
városa. Földszintes családi otthonok közt annyi hézag, amennyin az 
ecetfás kert lombja az utcára kikukkanthat s a szomszéd t ű zfalára fel-
futtatott  sző lő t megláthatod. Kényelmes, családiasságukban is bohém 
házak. Ahelyett hogy a járda léniái közt szoronganának, maguk iga- 
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zítják ide-oda girbén-görbén az utcát, s a régi kutat a csatornás világ-
ban  is megő rzik udvarukon. Ha csak egy ilyenféle városrésze lenne 
Bukarestnek, a másik kilenc bizonyára ennek a szögleteit es  kapualjait 
akasztana festményein a falára. Így azonban kissé sok az óriás terüle-
ten  mindenütt ugyanaz a földszintesség, családiasság es girbegurba-
ság, amely kicsiben fest ő i, ekkorában: amorf. Egy város mégiscsak 
egy világos tett az alkalmasnak ítélt tájon: egy alapító alkotás (nézzük 
meg a Duna fölött Budát), mely körül az id ő ben kibomlott terv szerint 
csoportosulnak az utódok alkotásai. A régi Bukarestben nem volt 
szándék, sem terv, sem id ő ; nem alkotás volt, hanem egy világváros 
területét beburjánzó, családiasan irdatlan házbozót. 

Ebbe a családias es  irdatlan régi Bukarestbe vágja bele egyenes utait 
s bérházsorát az új Bukarest, Európa egyik leggazdagabb országának 
a fő városa. A levegő ben mész es  téglapor szaga (az építkez ő  fasiszta 
Milänóban szimatoltam ezt a szagot öt éve épp ilyen forró nyáron), 
mindenfelé állványok s állványaikból kikelö vadonatúj házak. Akinek 
komoly dolga van állammal, hatósággal, Bukarestben kell elintéznie. 
Az iparvállalat itt lebzselteti kijáróit, s ide zarándokol a karrierista, 
állás, cím, befolyás reményében. Ennyi ügynek, vágynak, hatalomnak 
új utcákra s legalább milliónyi munkásra, szerel ő re, kofára, titkárra, 
igazgatóra es  miniszterre lesz szüksége; a régi „fest ő i" Bukarest fölött 
egy új, amerikai Bukarestre, amelynek emeletekés víz ő blítés dolgában 
nem kell szégyenkeznie a nyugati metropolisok el ő tt. 

Magyar embernek kissé ismer ő s ez az „új-Bukarest"-Iáz. Ugyanaz 
folyik itt, ami minálunk a múlt század végén, csak az iram gyorsabb, s 
a tornyocskás es  kiugrós New York-paloták helyett épülnek sima 
skatulyaházak. Ezek a házak sokszor egészen ízlésesek; éppen csak 
idegenek  es  értelmetlenek itt. Mint nyugatról menekült  rabszolgák 
állnak a meghitt utcácskák fölött — toronymamelukok, akiket az „új 
stílus" állított ide, hogy a fő utakról egyre hátrább szorítsák a benn-
szülötteket. Itt keleten látni csak igazán, mennyi ebben az új építészeti 
irányban az álarc es  rizspor. Csak elé kell akasztani a természetes mi-
mikának, s ott ül rajtuk az európai komolyság; rá kell kennünk a bi-
bircsókos, olajos, meleg b ő rre, s fehérek es  simák vagyunk. A román 
sokkal gyermekibb nép, semhogy ebben az álarcosdiban es  rizsporos-
diban örömét ne találná. A rikkancsok még a régi Romániát kiabálják 
utcáin, de fölöttük a transzparens már szakszer ű en európai. Az egy-
szerűbb román határtalanul büszke az ö új Bukarestjére. Aki öt-hat 
éve járt itt, nem ismer rá. Már a Dámbovitzát, a piszkos kis folyócskát 
is befedik, s a Caleán tíz- vagy tizenkét emeletes házak láthatók. Az 
utazó a tehetséges román parasztot dicséri, s ók Bukarestnek akarnak 
belő le bókot kicsikarni. Nem értik meg, hogy mi már csináltunk egy 
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vízfejű  fő várost magunknak, s nem tudjuk csodálni a más orszá gok 
 növő  fejméretét. Igen, igen, Bukarest rohamosan épül, nincs fő város, 

 amely így épülne, Románia fölmenő  ország, de ... Eh, tanuljanak 13 11:  
dapest esetéb ő l.  

Természetes, a románok is tudják, hogy a kisvárosi házikók s a bu.  
livardok szakszerű  kockaházai közt hiányzik valami. Az, amit nyug a,  
ton a hagyomány folytonosságának neveznek, s felénk, Közép-Eu ró.  
pában szerényebben az átvételek folytonosságának nevezhetnénk  
Nacionalista érzelm ű  építészek igyekeznek is pótolni. Ebb ő l az igye,  
kezetbol támadtak azok a nyitott, emeleti tornácos, bizánci Ives köz•  
épületek, paloták, amelyek még a kockaházaknál is ismer ő sebbek  első  
pillantásra. Az új román nemzeti építészeti stílus ez. Egy román  fia. 
talember el is magyarázta, hogy vidéken láthatók még a bojár udvar-
házak, amelyek tervez ő iket megihlették. Annyi erő vel azonban a mi 

 

Országos Levéltárunk is ihlethette volna; ugyanazok álrománságban,  
amik a hazai új magyar stílusú épületek álmagyarságban. Kevés nem-
zetközibb mozgalma volt a Duna-világnak, mint ez a bombaszt-nem-
zetiség, amely modern nemzeti építészekkel ajándékozta meg sorra a  
nagyságuk olcsó mámorában él ő  Duna-népecskéket. Millennium: jut  
az eszembe, nem utolszor. Ez a neve a g ő znek, mely bennünket elpuk-
kasztott s a kétségtelen román fellendülésben is ott feszeng.  

A mi román barátaink, mű velt fiatalok, érzik, hogy valami nincs  
rendjén ezzel az új Bukaresttel, melyet a tízezer év múlva erre vet ő dő  
ásató Trója I. stb. mintájára Bukarest II-nek nevez, s az I. után idegen  
hódító munkájának néz el. Ellenszenvük a visszaszoruló Bukarest felé  
fordítja őket. Valami Tabán-kultusz kap lábra köztük, kiskocsmák-
kal, bukaresti alakokkal és fényképez ő géppel, mely itt, ahol a város-
nak még háromnegyed része Tabán, több krúdys, önmagán mosolygó  
romantikánál. Els ő  délután a bukaresti körút és Rákóczi út kereszte-
zőjén, a Cercul Militar óriás teraszán, ahol összever ő dtünk, némi  
megvetéssel néztek körül, s siettek menteget ő dzni, hogy amit látunk,  
nem Bukarest, hanem egy akármilyen város, s akik itt ülnek, nem ro-
mánok, hanem zsidók. Hogy az igazi Bukarestet is lássuk, vacsorázni  
egy kiskocsmába vittek át, ahol a giurgiui vásárból ismer ő s hangsze-
rek elő tt egy nagy barna román énekelt, s a virágárus cigánylány férjes  
asszonyok mellé  tilt  le az asztalunknál.  

Ez a kocsma nem hasonlított azokhoz a budapesti „magyar mula-
tókhoz", amelyekben virágos korsókat és kulacsokat aggatnak a falra,  
a sarokba búbos kemencét építenek, s pártás magyar lányok hordják  
szét a Dreher-sort ; Kocsma, amely ügy magyar, ahogy ez román, Bu-
dapesten el sem képzelhetd. Falak, söntés, asztalok, személyzet nem  
románkodnak. Ide nem kellett beültetni a románságot, ez a kocsma  
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magáé a román életé, ahogy Móricz Kerek Ferkójának a fogadója a  
kun uraké. A zenészek a falvakból szivárogtak be a külvárosba s a  
külvárosból ide. Amíg hegedű ik az énekes mögött sírnak, vagy bú -
csúzóban a borravalóért a táncot ropják egyre eszeveszettebb vonó-
Száguldásban és dobbantásokkal — érzem, hogy más kocsmákban,  
kintebb, szerte az egész Valachiában s azon túl is ílyesformán áll most  
a  mulatság, az utcákon is hasonló zenészcsoportok vándorolnak,  
énekeiket vive szétgomboltmellényükben és egyszer ű  hangszereikben.  
Az elénk rakott ételek: apró sült hal, különös olajbogyójuk, a fatá-
nyérosféle hús, a fekete tök puha belseje, a sz ő lő be burkolt töltelék, a  
sokféle zöldköret nem az idegen számára feltálalt „specíalitás", hanem  
maga az élő  román konyha, zöldséggazdag, mint az olasz, zsíros, mint  
a magyar, s ízben, nedvben a torkot b ő vebben fürdet ő , mint bármelyik  
másik. A mély Bukarest este be-becsap ebbe a bárszer ű , új bukaresti  
helyiségbe, mint árapályt játszó tenger a part barlangjába. Senkinek  
sem lehet kétsége, hogy ami itt van és zajlik, egy országban folytató-
dik. Noha jórészt már az új archeológiai rétegben él, a közönség is  
bennszülött módra mulat itt. Nem mint a hazai cigányozó m űúr, ha-
nem szemérmesen szinte, mint akinek ő riznie kell pallérozódott felét,  
hogy el ne kapja s be ne rántsa az idegeiben loccsanó tenger.  

Erdemes egy-egy nép mulatozóit megfigyelni. Az ember magában  

küzd  gondjaival, de emberek közt mulat. A mulatásban derül ki, hogy  
a közösség hogyan, mennyire képes mellére rántani a külön életéb ő l  
szabadulni akarót. Romulust nézem, a mellettem ill ő  sző ke, csaknem  
germános románt. Egy fő ispán fia és diplomata. Hegedű , ének, étel,  
bor befű ti a kis helyiséget, s 6 abba-abbahagyja az udva rias magyará-
zatot, s nyugativá nevelt arca mögül forró mosoly fénylik fel. Az asztal  

túlsó végén fátylában ül ő  vaskos, de szép arcú cigánylánynak mond  
valamit. Níncs benne semmi a magyar úrigyerek leereszked ő  szexua-
litásából, mely osztálysorompók átlépése közben önkéntelen is meg-
durvul. d most a nemiség tiszta demokráciájában beszélget és moso-
lyog. Amit mond, illedelmessége felöl lehet úrin ő nek kijáró bók; ha a  
szája köré fényesed ő , kissé visszatartott keleties mosolyt nézem -- sze-
relmi alku is.  

Ugyanez a mosoly fénylik az énekes román szája körül is, csak va-
lami kis parasztbánattal keverten. Nemcsak szórakoztató szolga ő  itt,  
hanem ő si énektudó, aki hallgatóját a maga embersége mellé ülteti, a  

dal közös humánumában. A kereset szükséges, de a fontos maga az  

ének. Hosszú balladákat tud, melyekb ő l egy-egy fontos részletet le-
fordítanak nekünk. Rablókról szólnak, török úrról, testvérszerelem-
rő l. Több mint cigány: igric és együttmulató. Annak az idegorvosnak  

a jóakaratäval áll mulatságunk fölött, aki maga is idegbeteg. De ami- 
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kor a végén derekát kissé el ő rehajtva, lábát nézve a borravaló-tá n,„°  ropja elottunk, annyi évszázad spontan megszokott szolgasága s t 
hozzám e táncból, hogy el kell fordulnom az önmegalázástól. llglnt°  
mackó táncol, akit Giurgiuból jövet, az egyik állomáson láttam 
török  es  bojár urai láthatatlan láncán. 	 ' v°It 

A közösség h ő fokát azonban legjobban folklorista barátunkon ér, 
zem. Kicsiny, szomorú zsidó, abból a fajból, amely mindenét elég eti 

 egy idegen ügyben; szinte keresi, hogy hol égethesse el. A mi barátunk 
a román dalba dobta be magát. Minden szabadidejét a muzsikus, 

p rasztok közt tölti. Olteniából, Vranceából Bukarestbe fölkerült pa, 
rasztokat csal föl laboratóriuma viaszhengerei közé. A hatalmas ro. 
mán énekes az ő  kicsiny teste, el ő reesett feje, kidagadt erű  keskeny 

 homloka fölött áll, s a cigánylány úgy simogatja -- minden szemérmet, 
lenség nélkül —, mint egy fölzaklatott, szegény, ideges gyereket. Ren. 
deli az éneket s szinte elernyed a hallgatásába. Bele-beleb ő g; azt a fáj. 
dalmas, keleti zsigeri hangot utánozza s parodizálja is kissé, önmaga 
gúnyolásaképp, amelyen a fölötte álló román kezdi sorait. S amikor a 
terem közepén balra dobbanó körben megindul a hóra, Harry szinte 
odaesik belé, eldobja magától tagjait, s egy dobbantásban megint 
visszaveszi — megégett lepke a lámpa üvegburájában. A Cercul Militar 
teraszát át lehetne gurítani Milánóba vagy Franciaországba. Az igazi, 
perzselő  Bukarest: ez! 

IV. 

Ahogy az a régi Bukarestet bemutató mulató több volt afféle matyó 
kocsmánál, melyben a parasztmuzsika éppoly beültetett, mint más 
kerthelyiségekben a dézsában ő rzött oleander, a mi román barátaink 
sem hasonlítottak a pesti idegenvezet ő höz, aki a Rákóczi úti magyar 
kapus vendéglő ben mutatja be a külföldinek a magyarságot. Nép-
rajztudósok es  a néprajz iránt szenvedélyesen érdekl ő dő  mű kedvelő k 
közt ettük mi ott a fogpiszkálóra t űzött olajbogyót. Emberi mániájuk 
vagy politikai hitvallásuk volt nekik a néprajz. A régi Bukarest mögött 
ismerték a régi románságot is. 

Mint láttuk, Romániában er ő sen összetorlódott a két kor  es  a két-
féle lelkiállapot. A tömegekben a hirtelen elsajátított vízöblítéses civi-
lizáció öröme, a jobbakban a ragaszkodás ahhoz, amit elmosott. 
E kétféle lelkiállapot a néprajz felé is ellentétes érzésekkel fordult. 
Harry barátunk beszélte, hogy amikor ő  táncos parasztjaival Lon-
donba a népmű vészeti kiállitásra kiment, alig kapott engedélyt a rész-
vételre. Azzal dicsekedjünk, mondták, hogy milyen vadak vagyunk. 

A román parasztok elbűvölték Londont (Harry szerint  egyedül  a ma-
gyarok sikere volt az övékéhez fogható) s a londoni n őket; de otthon 
jobban örültek volna, ha skatulyaház-építésben t űntek volna ki, vagy 
új fekete-tengeri fürd ő iket hasonlítja egy francia újság Mentonhoz, 
Ostendéhez. A műveltebb románt viszont épp a tömegnek ez a roha-
mos átmosakodása es  kivetkezése fordítja az apadó, de még mindig 
igen bő  népélet felé. Érzik már ő k is a ma még elő ttük levőben az eltű -
nót s ez a múlékonyság (a néprajz múzsája a pusztulás) akkor is a nép-
élet emlékeire vetné ő ket, ha e parasztállamban nem a népélet lett vol-
na egész a legutolsó idő kig: a román élet. 

A népkultúra sorvadásában, ha egyszer megkezd ődött, nincs meg-
állás. A megő rzésre egy mód van csak, ha emlékeib ő l a szellem (nem a 
törülköző  es  fakanál), mint nálunk Ady, Bartók vagy Móricz m űvei-
vel, a mű veltek kultúrájába szívódik fel. Olyan népeknél, mint a ro-
mán, tót, magyar, ahol a parasztélet emlékeiben a nemzeti t őke nagy 
részét fenyegeti a pusztulás, a ment ő  néprajz, a népi kultúraváltás ide-
jében, több mint tudomány. Elsösorban a román néprajznak lesz a 
feladata, hogy azt az alkotó erő t, mely a román népet hódító korsza-
kában átjárta, a néprajzzal átitatott uralkodó rétegen át — átalakultan 
— a tömegeknek visszajuttassa. A történettudós Jorga, Románia els ő  
tanítója s mítoszteremt ője rég felisme rte a néprajznak ezt  a jelentósé, 
get. Nemzetnevelö sokoldalúságának a roman népművészetrő l szóló 
könyve egyik legfontosabb dokumentuma. De túl román hivatásán, a 
román néprajz még Európának is nagy tanulságot hozhat. Amiért 
Frobeniusnak Afrikába kellett mennie, itt még eleven. A népkultúra 
szelleme nem zárkózott be oly mélyre — maga számára is félig érthetet-
lenül — konvencióiba, mint nyugatabbra. Emlékei a zsákmányoló há-
ború s a kótyavetyélö nyomor ellenére is igen gazdagok. Nagy tudó-
soknak nagy legel ő  kell, s a román néprajz ma még eltarthatna néhány 
Bartók-szabású tudóst, aki nemcsak gy űjtene s osztályozna, de a dél-
kelet-európai néprajz gyökérkérdéseiben mondhatna dönt ő  szót a ra 
mán népmű vészet átélése es  rendezgetése közben. 

Ha ez a készül ő dő  román néprajzos, mint diák, vasárnaponként az 
új Népmű vészeti Múzeum termeiben tanul néprajzot, nemcsak kiállí-
tott furcsaságokat kap üvegszekrényben, hanem a tárgy mögül  elő su-
gárzó eleven néprajzos szellemet. Ismer ő seink közbenjárására a mú-
zeum helyettes igazgatója maga vezetett végig az elkészült három nagy 
termen s a raktár hatalmas szekrényei közt. Németül lassan, de hibát-
lanul beszélö öregúr. Nemcsak néprajzos, de Románia egyik legna-
gyobb festöje. A legvonzóbb alak, akivel Romániában találkoztam; 
amellett kit űnö tanító is. Két hónap után, ahogy emlékeimet rende-
zem, szinte minden szavára emlékezem. 
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ti- 
Bevezetőül az első  terem közepén álló bronz-  es  agyagedények elé  

vitt. A legrégibb három-négyezer éves régészeti lelet, utána sorban 
a kelta, trák, római s a legújabb román népi termékek. Vezet ő nk szerint 

ugyanaz az alakteremtő  hagyomány ismerhető  fel valamennyiben, 
 Nem tudom, hogy más válogatással az ellenkező  nem bizonyítható. e 

 be (hiszen az ilyesféle demonstráció mindig annyit ér, amennyi tudd. 
mányos erkölcs áll mögötte), de az egymást váltó népeken át tovább 
élő  kultúra gondolata, mely Párvan kárpát-dunai koncepciójának is 
alapja, nekem már Frobeniusnál s egyes német történetíróknál is 
rendkívül termékenyít ő nek tűnt fel. A föld, mellyel egy kultúrnép 
frigyre lépett, az egymást váltó népek során át is ragaszkodik ehhez a 
kultúrához, mint ahogy sok nő  az első  kedvese karjában élvezett s 
megtalált szerelem felújítására kényszeríti halk m ű vészettel az utóbb 
jövő  férfiakat. Hogy a román népviselet es  a Traján emlékoszlopán 
található dák ruhák azonossága, melyre a románok annyit hivatkoz-
nak, épp ezen az alapon más folytonossággal is magyarázható, mint a 
vér folytonossága (vérrokonság helyett földrokonsággal, mely az egy-
mást váltó népeket köti össze a közös kultúrtalaj on), vezet ő nk nem 
tért ki. 

Miután a román népkultúra autochton jogát a bronzkannákon s a 
bronzot utánzó agyagedényeken felmutatta, vezet ő nk egy szász es  egy 
román korsógyűjtemény elé állitott bennünket. A szász korsók zö-
mőkek voltak, mint azok a furcsa erdélyi vaskos templomok, ame-
lyekben ma többnyire luteránus istentisztelet folyik, de az anyaguk 
nemes, a munkájuk tanult mesterre valló. A román korsók karcsúak, 
nemes ívű ek, anyagban, mesterségben azonban tökéletlenek. Szegény, 
de művésznép, ezt sugallta korsóival, melyek (mint minden tárgy eb-
ben a népművészeti múzeumban) a maguk nemében a Romániában 
található legbecsesebb példányok is. Azt hiszem, ez a „szegény, de 
művész" nem volt soviniszta büszkélkedés s a m ű vész nem a szegényt 
mentegette itt, az elmaradottságot az alsóbbrend ű ségtő l megkülön-
böztetve. Mindaz, amit a három teremben láttunk, egy nagyon sze-
gény nép rendkívüli mű vészetét mutatja s magában is szép bizonyíték 
rá, hogy intellektuális színvonal és m űvészet mennyire függetlenek, Fa 
es fonál: ennyit adott a nyomorúság ennek a pásztorszegénységéhe z  a 
földön is hű séges népnek. A fa ott van, kimondhatatlan b ő ségben  s 
változatban a havason, ahova férfiai a nyomorult falvakból az év nagy 
részére a barmot felhajtották. A fonál ott szalad a guzsaly fehér vagy 
fekete gubancáról. Az eldugottabb falvakban meg ma is pörg ő  ujjú asszonyokat látni az utcán, gyapjúval a hosszú bot végén, amint men- 
tükben fonnak. Fa a férfi bicskája alá, gyapju, len, kenderfonál az 
asszony szövő székére - meg csak a festékek népi receptjei hiitnyz anak,  

melyek gyökerekbő l lopnak színt a fára es szövetre, hogy teljes legyen 
az  elhagyott nép felszerelése a megszépítend ő  nyomorúságra. 

A második teremben egy olteniai öreg paraszt faháza áll, gyönyör ű  
faragott kalitka, oszlopos fatornác; az eresz alatt futó dísz, mindenes- 
trő l átszállítva Olteniából. Ha a kultúra: az egész életet átjáró ízlés, en- 
nek az öreg erdei faragó mesternek a háza körül s ű rű bb lehetett a kul- 
túra, mint ugyanakkor sok helyütt Nyugat-Európában. Olteniai kö- 
tényeket, alsóruhákat, zekéket látunk. Ilyeneken dolgozhatott az asz- 
szonynép körülötte. Szemben a falon ott a madaras, figurás sz őnyeg, 
ilyen fölé hajolt szolgálólánya a bojárházban. A román népm űvészet 
alaperénye az Ízlés. Alapelemei egyszerű  szögletes mértani vonalak. 
A virág ritka s ha használja is, lehet ő leg szögletekre tő ri. Egyszerű  
mértani formákat illeszt össze, folyó, könnyű  es bonyolult díszítések-
be: színeket bátran es  mégis tartózkodón rak egymás mellé. A mértan 
lirája a román díszítés. Az a nemes vér üt át a merev vonalakon, mely 
annyi kicsiny kézen es  lábon es úrias, madonna-arcon rózsállik át a 
nehéz munkában élő  román parasztnép közt. Kicsit bizonytalan, en- 
gedékeny, elfolyó mű vészet, de benne van az „karcsúság", melyet ve-
zető nk a szász ibrikekkel szembeállitott edényen kiemelt. 

A fényes kiállítású angol könyvnek, melyben értelmes szöveg es 
gazdag szemléltet ő  anyag ízlelteti az idegennel a román népm űvésze-
tet, igaza lehet. Ha minden egyes m ű fajban fölül is múlja a románt a 
környező  népek valamelyike, egyik sem ilyen sokoldalúan gazdag — 
népélet es  népművészet egyiknél sem jelent ennyi re  egyet. Más népek, 
Így a magyar is, kis nemes uraik szomszédságában nem merülhettek 
bele ennyire mindenestül népi kultúrájukba. Középúton álltak a nyu-
gathoz, ahol a nép is részt vett a nemzetben s a népkultüra millió éren 
át közlekedik a nemzetével. A román nép magárahagyottabb volt 
kultúrhajlamaiban. Bizánc, az id ő t megállító, papjaival és templo-
maival csak a történelem alatti elhagyottságát óvta, autonómiáját 
nem oldotta fel. Így lett a román m űvészet más népekénél szélesebb 
körű , de nemcsak szélesebb kör ű , mélyebb, olvadtabb, afrikaibb is. 

A mi mű vészetünk is, mintha nemcsak szellemben lenne ellentéte a 
románnak, hanem egy kés ő bbi merevebb népművészeti fokot is kép-
viselne. Az iparm ű vészeti tárgyaknál nem olyan felt űnő  ez, mint a 
népdalban, melyböl a giurgiui sátorkocsmában s a régi Bukarest éne-
kesén át kaptunk már egy kis ízelít ő t. A honával végző dő  mulatságun-
kat követő  délelött Harry barátunk, a Zeneszerz ő k Egyesű letében, 
13 000 dalra rúgó gyűjtésük legszebb lemezeit játszotta nekünk né-
hány órán át. Ez a gy űjtemény az, melyet a magyar tudósra bámulattal 
néző  zenész szerint (az egyetlen magyar, akit Romániában csodálni 
hallottam) Bartók három héten át tanulmányozott s könyve végén, 
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mint rendkívüli, tudományosan még feldolgozatlan anyagot  cm 
 Ritkán éltern revelációszer ű bb órákat, mint e megunhatatlan  lenie k 

alig érthető  dalait hallgatva. Afrikait mondtam az elébb: nos ;  vai ^ 

ban, amit itt hallottam, az összefüggés volt a hazulról ismert nep p  
vészet s a régi afrikai kultúrák közt, melyekr ő l Frobenius ír a „kel  
turgeschichte Afrikas"-ban. Egy igazi, félig még ép, történeti e kult6; 

 szólt itt, a fülem mellő l — énekekben, melyekben a rituális drámákö a  
kívülete nem halt el egészen. A lelkük üdvösségét félt ő  román parasj  
tok, akiket Harry barátunk az ördögnek vélt fonográf el ő tt  
bírt, nem ügy daloltak, ahogy mi vagy szilasi rokonaim a nevesteked  
Frunza verde, foia verde, így kezd ő dik minden román dal — mintha eta  
zöld lombot jelentő  s más dalok emlékét, régi ihlet állapotot idéz ő ke t  
ige volna az autoszuggesztiós bű vszó, mellyel az énekl ő  román a kól  
tészet álmába altatja magát. S ebb ő l az álomból szól az egész  kölce• 
mény, a stanzák, doinák, a hosszúra nyúló balladák, melyek kö4  
egynek-egynek az elő adása Harry szerint három órába is belekerülhet  
A román ballada sokkal imbolygóbb, olvadtabb, mint a székely . 
A verssornak nincsenek oly határozott határai; hézagtölt ő  hangok  
töltik ki a szótagszámot, ismétlések, aj-aj-ok, la-la-Iák, frunza verdék  
jönnek, amíg a következ ő  részlet az éneklő nek az eszébe nem jut. Mii  
a román beszéd, ez is közelebb van a mellhez, a költészet alapállapa  
tához, mint az értelemhez. S amennyire a lefordítottakból kiderül  
mig a székely balladák drámák, ezekben sok a szimbolikával átszott  
mese. Nem ismerem a mese eredetér ő l szóló elméleteket, de példáula  
kígyó es  gyermek balladáját hallgatva, elhittem volna, ha egy folklo-  
rista azt állitja, hogy a prózában mondott mese ezekb ő l a teljes kultusa  
melegét es  szimbólumát ő rző  hold-nap szerelmét mondó mitologikus  
mese-balladákból szakadt le a kultusz halványodásával s a mese aza  
késő bbi fok a próza irányába, ami a mi székely balladánkhoz hasonló  
drámai ballada a m ű költészet felé. Ugyanez az ő siség, mondhatnám,  
ő sibbség rendített meg a siratókban is. Szilason a temetéseken sokszor  
csodálkoztam rokonaimon, akik elébb még a vendégek vagy a kopor•  
só kivitele körül foglalatoskodtak, de abban a pillanatban, ahogy  
szertartás megkezd ő dött, az özvegy vagy az anya mellé szegő dve,  
hangos zokogással vonultak ki az udvarra a búcsúztatóval szembe.  
Ennek a rituális sírásnak egy jóval ő sibb, még megrázóbb forrnáj á t  
hallottam itt a pörg ő  lemezekrő l. Hosszú versszakok mennek le,  
meg-megszakítva egy-egy megszabott ütemszámon áthúzódó zoka 

 

gással, mely eleven, mint az él ő  sírás, de szabälyos visszatértével s ter .  
jedelmével mégis egészen másfajta -- szertartássá emelt feloldó sírás  
nem olyan, amilyennel mi zokogtuk a párnába szorítva fejünket. 

 

gyermekünk halálát vagy életünk bukását. Harry szerint, csak n610 
 

szót kell ejteni elő ttük elhalt kedvesükrő l (ez a siratók foia verdéje a 
 szokatlan környezetben) s zokogás es  költészet — a zokogás költészete 

-- már fölszakadt ebb ő l az ő störténeti lélekb ő l, mely a mienknél any-
nyival elmaradottabb s annyival áldottabb, hogy ez a kis zsidó muzsi-
kus gúnnyal es  fájdalommal néz minden mozgalmat, amely a parasz-
tot — a nála egy kultúrával bölcsebbet — nevelni akarja. 

A román népnek még nem született meg annyira a K risztus, pópái 
es  vallásossága ellenére sem, hogy a pogányságát elfeledje. Miféle po- 
gányság ez? Azt hiszem, nem egy bizonyos öröklött, hanem az a bizo- 
nyos, ösztönös, amely a primitív lélekb ő l nagyjából egyformán hajt Id 
s amelyet a magas kultúrák egy-egy irányba átnevelnek. Hogy fogta be 
Bizánc, a merev, e lágy pogányságot; ezt szerettem volna kiolvasni az 
ikongyűjteményb ő l, melyet Harry  zsidó barátn ője kicsiny dolgozó- 
szobájában elénk terített. Furcsa szoba volt: az asztalon Proust leve- 
lezése, az állványon bolsevista könyvek s a falon régi paraszt templo-
mok fára es  üvegre festett szentképei. A román fatemplomok nagy ré-
szét parasztok építették; ő k faragták ki  es  ő k festették az ikonokat is 
belé. Külön népi mesterei voltak az ikonfestésnek (a Proust-olvasó 
hölgy kinyomozott néhányat közülük), akik a konstantinápolyi, majd 
az orosz bazilikák képeit utánozták a frunza verde b űvöletében élö 
lelkükkel s alázatos ecsetjükkel. A frunza verdét, a zöld lombot, kü-
lönben meg is találtam a régebbi, száz-százötven éves ikonokon, me-
lyeknek maguk készítette zöldben gazdag, halványabb színezése izlé-
sesen üt el az újabbak patikában vásárolt piros-kék színeit ő l. Enge-
delmes es mégis győ zelmes képek ezek a paraszti ikonok. Fölvették a 
mozaikra kívánkozó, merev bizánci alakot s valahogy — omló, min-
dent körülfolyó lirájukkal mégis beszippantják. Húsevő  növények, jut 

 eszembe a füvészemlék s az erdélyi magyarságra gondolok. 
Kedves vitatárgy nálunk „sznobok es  parasztok k ő zt", hogy mi a 

népmű vészet: lesüllyedt kultúrjószág vagy ösi népi termék. Ahelyett, 
hogy érvet rakunk érv ellen, ránduljunk le Romániába egyszer. Az itt 

 látott népköltészet minden bizonnyal „ösi". De miképp ő si? A leg-
szebb sző ttesek a tizennyolcadik századból valók; ez a román népm ű -
vészet aranykora. Az ikonok közt ritka a néhány száz éves. A népéne-
kesek által énekelt balladák közt — ugyanazzal a témával— ma sincs két  

egyforma. A népm ű vészet mű tárgyai, de a technikája is jóval újabb,  
mint képzeljük. Mi ösi hát? Maga a lélek. Romániában az Isten még  

ma is küld prófétákat. Egy Petra Lupu nev ű  együgyű  paraszt, akit ed-
dig hülyének tartottak, csodák es  gyógyulások közt a világ végét hir-
deti s több istenfélelmet, kegyességet terjeszt Valachiában, mint a g ő -
rög egyház minden szakállas egyházfejedelme. S ha Petru Lupuban  
kissé megpiszkáljuk a kereszténységet, könnyen leszaladunk még pri- 
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mitívebb, vallásos állapotokba. Ez a Luput hív ő  románság eltanul ta  
török hő dítóitól a selyemfonalat s Bizánctól a szentképet; de amit 

 sző tt, festett, dalolt, azt a ma is él ő  ő störténet dalolta benne, m ely  
annyira mély, elemi, hogy a civilizácíó érintésére átalakulni sem t ud  
többé — csak szétbomlani.  

v , 

Annak a parasztasszonynak, aki Harry gramofonlemezér ő l küldte  
utánam a sorvégeken felcsukló zokogást, középosztálybeli ellenpárjá t  
a kostanzai gyorsvonaton ísmertem meg. Konstanza a románok  
büszkesége, s noha a mi szívünk Bukarestb ő l Erdély felé törekedett  
mar,  udvariasságból es  óvatosságból is le kellett rohannunk a tenger,  
re, nehogy puszta fogásnak lássék a . romániai tanulmányút, afféle  
hátsó kapunak az elölrő l elkeritett kísebbségi területre. A roman  
hölgy, aki a siratóasszonnyal szemben kapott emlékezetemben helyet,  
heveny hordár-gondok közt szállt be a konstanzai gyorsba s néhány  
percnyi fészkel ő dés, kíkukkantgatás után engem kért meg, románul,  
hogy tartsam fenn a helyét, amíg ő  a hordárt megkeresi. Franciáulje.  
leztem, hogy ídegen vagyok (az „étranger" mindíg jó rangrejt ője a  
Regatban a magyarnak) s ő  miután a hordárt s a könnyű  kézitáskács-
kát megkerítette, tovább fű zte a helyfenntartás ürügyén megindult  
francia beszélgetést. ) ✓n eleínte óvatosan felelgettem (el ő ző  nap a saj•  
tófő nökségen elég kínosan dadogtam ezt a nyelvet, melyen állandóan  

olvasok, de öt évben egyszer ha beszélek), az én hölgyem azonban vé-
letlenül román—francia nyelvszakos tanárn ő  volt s modorában igen  
szerencsésen folyott össze a férfi zárkózottságot óvatosan kigomboló  

nő  s a bátortalan, de jól készült tanítvány nyelvét megoldó pedagógus.  

A négyórás utat eleit ő l végig átbeszélgettük, ami nemcsak nyelvgya-
korlatnak volt pompás, de román tanulmánynak is.  

A kis tanárn ő  alig lehetett több százötven centinél, macskafeje volt  
es  franciás műveltsége. Azért emeltem ki ezt a két tulajdonságát, mert  
a kettő  valahogy összetartozott. A macskasága es franciássága együtt  
különös fajta n ő iségbe olvadt, melyet ítt, Románíában, éreztem elo•  

sző r. Inkább csúnya volt, mínt szép. A kís testen aránylag nagy, göm-
bölyű  fej, a kerek arc vízszintesen széthúzott, a szeme bennül ő , a szája  
nagy, hennás ujjai rövidek. Bizonyára egész csúnya lett volna, a fejét,  
arcát, száját legömbölyít ő  lágyság s a sarokba behúzott kis testét átjá.  
ró melegség nélkül. Szerényen, leselked ő n es  kissé kényesen ült a piros  
üléspárnák közt; az ember várta, hogy rizsportól lila arcából mikor ölt  
ki a száját körülnyalogatni egy hegyes, piros kís nyelvet. Az a nó•  

anyag, amit a férfi mindig valami esetlen mosollyal néz, mint az „ewig  
weiblíche" túlzásába, a karikatúra határára ér ő  „nő cskéket" általá-
ban, De ebb ő l a puha, meleg, kissé már alaktalan n ő masszából francia  
Szavak röppentek felém, s ő t franciás fordulatok is. Amikor utánunk  ő  
is elő szedte elemózsiás kosarát s azt mondta, „most önökön a sor,  
hogy nézzenek", nagyobb leckét mondott fel franciaságból, mintha a  
phedrából szavalt volna el tíz sor alexandrint. Fesztelenül, de minden  
hivalkodás nélkül magyarázta a térdén fekv ő  vicclap elég együgyű  él-
ceit, a környéket s önmaga élettörténetét. A földek azért olyan elha-
nyagoltak, mert a parasztok még nem tanultak meg a földosztás óta  
gazdálkodni. Azok a fejfátlan halmok a dobrudzsai törökök temető i.  
Roppant szegény ördögök, Kemal hazaviteti ő ket; Konstanzaban  
különben ő k a fuvarosok. Megérti néhány egymásk ő zt váltott sza-
vunkat, tanított ő  már Erdélyben, Besztercén is, ott magyarok is lak-
tak. Különben elvált asszony, az ura katonatiszt volt, rettenetes félté-
keny, terriblement jaloux. Nem kérkedik ezzel a féltékenységgel, csak  
megállapítja, minta kukoricák közt a napraforgót; toumesol, ha nem  
tudnám a nevét. Úgy lätszik, inkább mulattatta, mint sértette a sze-
gény tiszt szenvedélye. Furcsa betegséget lát benne, melyért 6, a mi  
szemünkben nem lehet, ha okos emberek vagyunk, felel ő s. Ugyanilyen  
mosolygó-értelmetlenül nézi a nagy politikai szenvedélyeket. Amíg  
ettünk, az Universult olvasta s én kényelmetlenül vártam, mikor for-
dít rá, a felém es ő  oldalra, melyen nagy bet űkkel volt olvasható, hogy  
Magyarország kitart a revízió mellett. A cikk bizonyára izgató volt, de  
6 mosolyogva mutatta: tout le monde a ses aspirations, kinek-kinek  
megvannak a törekvései. El ő ttem, persze, rendkívül rokonszenves ez a  
nő ies engedékenység, szívesen elüldögéltem volna vele szemben még  
négy órát, de a férj féltékenységét azért egyre jobban méltányoltam.  
Nem mintha kíhívó lett volna. Kivallatott, Dezs ő t is, engem is, hogy  
nő s emberek vagyunk, elkérte a család arcképét s búcsúzóban űdvő z-
letét küldte asszonyainknak: mes salutations aux madames, vos fem-
mes. Egyáltalán nem volt kihívó s mégis az a n ő , aki egy férj birto-
kos-álmát állandóan nyugtalaníthatta. A kihívó átlép valamit, amikor  
kihí, egy mozdulattal, jellel, intéssel figyelmeztet rossz szándékára es  
készségére, ebben a nő ben azonban nem volt mit átlépni, ártatlanság  
es  romlottság közt nem ismert kerítést, talán meg sem csalta az urát, de  
ezzel a bels ő  kerítéstelenséggel megbolondíthatta. A Karamazov-test-
vérek ártatlan hetérájára, Grusenkára emlékeztet most utólag. Ked-
ves, játékos, alkalmazkodó, éppen csak a férj markából folyik Id, mint  
a víz. Beszélgettünk Lupuról, a csodatev ő  pásztorról. 0 Lupuban is  
hitt. Minden szenvedély nélkül persze, azoknak a lojalitásával, akik  
eleve lemondtak az ész döntöbírói jogáról a nagy világnézeti kérdé- 
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selymekben föl-le hullámzó sétányon is erre a különös román közép-
osztálybeli romlottságra kellett gondolnom. El ő ző  nap betű ztem Id az  
újságból annak a csend ő rezredesnek az esetét, aki a csend ő r felszere-
lésre szánt pénz nagy részét ellopta s hogy a lopás ki ne derüljön, egy-
szerre csak a legénység kis töredékét küldte szolgálatba a meglev ő  jó  
ruhákban, a többi ott rongyoskodott a kaszárnyában. Az újságok föl-
fújták az ügyet, de úgy látom, ínkább politikából, mint erkölcsi felhá-
borodásból. Az ilyenféle panama, s a panama általában nem azt jelenti  

Romániában, amit minálunk. Egyik ember elbukik abban, hogy lop, a  

másiknál a jó lopás igen szépen összefér a jó emésztéssel. A román  

közélet romlottsága igen nagy lehet, de nem rontja az emésztést és nem  

terheli meg a lelkiismeretet. Brassóban van egy új utca; sirul hotilor-
nak, tolvajok sorának gúnyolják; oda építették házaikat a hirtelen  

meggazdagodott állami tisztviselök. Minálunk lehetetlen volna ez az  

elnevezés. A nép nem merne ilyen nevet adni s a tolvajok nem lehetné-
nek annyira cinikusak, hogy benne merjenek lakni. Brassóban állító-
lag a posta ís kihordja a levelet ide, ha valamelyik tudatlan Tolvajsort  
ír az utca valódi neve helyett. Ez nemcsak romlottságot jelent, de  

meglehetösen védettséget is a tulajdon romlottságukkal szemben.  

A román középosztálybeli ártatlan hordja b űneit, mint sok makk-
egészséges bacilusgazda a diftéria kórokozóját.  

Meg kellett nézni ezt a csillagos tengeröböl el ő terében sétáló t ő me-
get, mely a nagy ország minden sarkából s minden népéb ő l seregle tt  
ide. Sok mindent le lehetett olvasni az arcokról, csak túlzott erkölcsi  

aggályoskodást nem. De vajon mire is kellene nekik a szigorú morál?  

Apáik az erd ő k védelmében tenyésztek, ők pedig az állam védelmé-
ben. Attól a nagy történelmi cselekedett ő l, melyet csak erkölcse ő sz-
szeszedésével hajthat végre egy nép, a románságot megkímélte sze-
rencséje. Európa egyik leggazdagabb országában lett úr, mert anyáik  

szültek s mert korhadt urai, a török, magyar, másokkal szemben el-
buktak. Erkölcsre a középosztályt csak az er ő s történelmi élet nevel-
heti. A román középosztály azonban még innen van a nagy történelmi  

próbán; az elsajátitott civilizáció építményei közt egy sajátságos, t ő r-
ténet alatti életet él ő  is. Tenyészete, ha siet is kihámlani a népkultúrá-
ból, a népére emlékeztet.  

Harry mesélte jámbor, táncos románjairól, hogy menet meg nem  
akartak a La Manche-on átviv ő  hajöra beszállni, úgy kellett berúgat-
va áttáncoltatni a hajóhidon, Londonban két hét alatt gentlemanek  

lettek, hazafelé mar  ellopták cigarettáit s fölforgatták a párizsi hölgy  

lakását, aki elszállásolta ő ket; odahaza pedig új impresszárió mellé  

szegödtek, s mozikban léptek fel olcsó látványosságul, Harry ebb ő l a  
fájdalmas végű  kirándulásból azt vonta le tanulságul, hogy a parasztot  
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sekben. A balcici strandról semmi esetre sem mondott volna le Lup, 
ért, de mért ne küldhetett volna, ha van Isten, egy parasztot, ho ' 
többi parasztot jóra intse. Mint arcán a rizspor  es  a pirosító, int̂ a 
genciája es  francia diplomája sem csinált bel ő le igazi nyugati asszo V, 
Ami nyugaton már cinizmus lett volna, az benne öntudatlana Yk 
gyermekibb es  keserű  sajátságos keserű ség nélkülibb volt  —  valami sa'átsá keleti  b

by 

	

g ez,  mely 	 orran parasztnak 
hémség mel mintha a középosztályba ba átültetett r 	

g 	1  ba , 	. 	p 	y 
lenne tenyésztési létformája.  

A tengerparton s este Konstanzában elég alkalmam volt, hogy ezt  
az életformát a parasztihoz tovább hasonlítgassam. Nagy kopár part i  
románok Riviérája; nem tudom, mi az oka, a talaj vagy a gondatlan, 
ság; a frissen felhúzott villavárosok közt, melyek különben nem vál, 
nak a román építészek szégyenére, egyetlen fát sem látok. A láthatói g 

 emelkedő  tenger kék dombjával szemben a fehér falakon kék ablak. 
keretek pótolták a szárazföld elmaradt növénypompáját. Kopár f ő id 
kopár fal  es  kopár tenger közt ez az ujjongó kék szín mintha egy Q n 

 kéntelen „új tárgyilagosság" merész fogása lett volna. Volt valaij 
fürdő szobára emlékeztet ő  mértani sivárság ebben a partban, mintha 
majolikalapok lettek volna a falak s a kék ablakrámák a medence vizet 
ismétlő  díszítések. Hogy ez a „medence" a Fekete-tenger, nem a tájról 
jutott eszünkbe, hanem az emberekrő l. Konstanza és Carmen Sylva 
közt a töltés másik oldalán, a tengerrel átellenben, nagy édesviz ű  tö 
van. Az urak fövenyén feszélyezett nép, úgy látszik, ide húzódott, a 
nagy melegben, s ű rű  tömegben. Az ő si fekete-tengeri erkölcs szerint 
meztelen fürödtek itt meg n ő k  es  férfiak vegyest, a testr ő l megfeledke. 
zö, ártatlan-szemérmetlen testközösségben. Odébb a mamaiai álla 
más körül, az úri oldalon, fiúkat es  lányokat láttunk fürd ő ruhában, 
összefogózva. Ezek már úri népek voltak; meglehet ő s feszélytelenek 
ók is, egy másféle testközösség jogán. Egy fiú, hátulról átkarolva, 
társnője mellét fogta, az álló vonat szeme láttára s így haladt vígan, egy 
másik nővel a másik karján. Lenn a csodálatos fövényen, nem messze 
a mi fürdő helyünktő l, tábla állt: „nudisti" (meztelenek), melyet a szo- 
ciográfus ifjúság, szerencsére meglehet ő s késő n fedezett fel. Ami az 
édesvízben még keleti szokás, a sósban már északi vívmány. A mezte. 
lenség, mint messze visszanyúló hagyomány es  mint lélektani program  
néznek szembe ítt két vízb ő l es  két osztályból. Ugyanaz a távolsál  

meztelenségben, mint körutak es  régi földszintes házacskák közt vä•  

rosban. De mint ahogy a két Bukarestben ugyanaz az alaktalanság te. 
 

nyész, a két ellentétes meztelenségben is van valami közös. A  nép 
gyermetegen romlatlan s az úr gyermetegen romlott, annyira s úg  amennyire csak a gyermek lehet.  

A nagyszerű  fürdő  fáradságával a testemben, este Konst anzábana 
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nem szabad kultúrájából kirándítani, mert elrothad. Kérdés azonban 
 hogy elrothad-e igazán s teljesen. S a ,kirántottaknak abban a na 

rothadó tenyészetében, ami a roman középosztály, nincs-e éppoly 
szívós, önfenntartó erő , mint magában a parasztkultúrában? Én a zi 

 hiszem, van. A románság hódító ereje: valami benövő , elhatalmasodd 
életvirulencia. S ez éppúgy megvan az én román tanárn ő mben, a kdt 

 könnyű  nő cske derekán eltáncoló strandfiúban és a konstanzi kaszind 
játéktermében nyüzsgő  tömegben (a rulett egyszer ű sített változata 

 játsszák), mint a giurgiui vásár parasztjaiban, ha kultúrájukkal nemis  
lehetne egy népm űvészeti múzeumot megtölteni. 

VI. 

Aki külföldön utazik s nem köt ismeretséget -- vonatablakból nézia 
világot. A gazzal fölvert, elhanyagolt sz ő lők s a templomok kék ku. 
polái ellebegnek elötte s ő  a szemlélő dés messzeségéb ő l tű nő dhet: ezir 
van, ilyennek is kell lenni. Bennem nagy a hajiam az ilyen vonataula. 
kon kinéző , ábrándozó utazásra. Társaságunk összeállítása s az uta. 
zás körülményei most azonban belekényszeritettek, hogy a bejárt vi. 
lágban ne képek, hanem lelkek közt utazzam. Dezs ő nek Berlinben 
volt egy román ismer ő se, valami külföldi, szellemi attaséféle ott, mint 
ő  is. Az bő  levelezéssel készítette el ő  utunkat s java barátaiból rendelt 
gárdát kíséretünkre. A szociográfusok mozgékony népe pedig egyik 
pesti román ügyvivö írodalmi fogékonyságát használta fel, aki állíto- 
tag nagy Tanú-olvasó s nem álmodott mértékben mozgósította a hazai 
fölöttesek el ő zékenységét. 

Amikor Giurgiuban partra léptünk, a „magyarok", mondta társa. 
nak az útlevél-vizsgáló s félreállított bennünket, a többi táskáját nyi' 
togató, vámolásra váró utastól külön. Egyikünk sem szólt, de mind• 
nyájan ugyanarra gondoltunk. Ehelyett mi történt? Az állomásf ő nök 
átvezetett a vámon, elintézte valutaügyeinket, négy szabadjegyet 
adott át Bukarestig és közölte, hogy a sajtófő nök a bukaresti északi 
pályaudvaron vár bennünket. 

A sajtófő nök szerencsére egy vonattal el ő bb várt s így nem kellett 
gyű rött ruhánkkal s hátizsákunkkal hazánkat szégyeníteni — a társa 
ság azonban, melyet Dezs ő  berlini barátja toborzott körénk postája' 
val, néhány óra alatt körülöttünk volt s amíg Bukarestben idő ztünk, 
szabad délutánjaikat, estéiket velünk töltötték. Ketten k ő zuluk , egy 
egyetemi tanár fia s az a Romulus, aki a mulatóban a ciganylánny ala román demokrácia mélységeit Ízleltette meg velem, diplomáciai pá' lyára készültek s épp ezért arról, amir ő l beszéltek, ő szintén beszélhet. 

tek. A diplomata ugyanis nem az, aki mindig és mindenben köntörfa-
laz, hanem aki kiküszöböli beszédjéb ő l azt, amiben hazudni vagy sér-
teni kellene. Barátaink nem beszéltek Magyarországról, a magyarok 
német barátságáról, a kisebbségi kérdésrő l, de gyönyörű  evező sfény-
képeket teregettek ki elénk a Braila körüli Dunamocsarakröl, lelke-
sedtek a régi Bukarestért s elmondták nyíltan, mit akarnak Romániá-
ból csínálni. 

Alig huszonöt-huszonhat esztend ő s fiúk voltak, s ha összehasonlí-
tottam ő ket a mi hasonló korú legjobbjainkkal, kissé elszorult a szí-
vem. Nem a tehetségükre gondolok, hanem a föllépésükre. A  fiatalok 

 modora legjobb tükre az ország állapotának. Emelkedő  országban, 
ahol alkotás, alkalom, hivatás, közélet van el ő tte: a fiatalság nyugodt, 
felelő s, magabiztos, tartózkodó. Ahol a tehetség eleve kirekesztett s 
fölfelé nincs út a stréberség csigalépcs őjén kívül, az alkotás pedig ma-
gánkéj : nyugtalan, agyarkodó, gunyoros, handabandázó, éretlen. 
Ezek a fiúk érettek voltak; látszott rajtuk, hogy komolyan veszik, szá-
mon tartják (Titulescu maga vizsgáztatja a fiatal diplomatákat) s 
elöbb-utóbb döntő  helyen dobják be képességüket, nem úgy, mint ná-
lunk, ahol a legjobb a legbiztosabb benne, hogy elhajítják. Nemcsak a 
két diplomatafiúra áll ez, akiknél a magatartás mesterség is, hanem 
általában a művelt román ífjúságra. Aktívabb, kisebb tehetséggel is 
biztosabb, kapcsolata a közélettel egyszer ű bb és egészségesebb. Az, 
hogy a mi Romulus barátunk diplomata lett, aki jöv ő re talán már 
Genfben szolgálja országát, éppen ezt bizonyítja. Minálunk esszéíró 
lett volna bel ő le, amint emlékeztet is egyik legjobb esszéirónkra! 

Sajnos a díadalmas milléniumi hangulat, mely Országos Levéltára-
kat húz fel Bukarestben, ő ket az óvatosabbakat és mű veltebbeket is 
elkapja. A mi öregedö népbő l kinő tt Duna-gondolatunkat, ha mon-
danak is hasonlót, nem érthetik meg egyel ő re. Mi idáig arra fordítot-
tuk az erő nket, mondta az egyetemi tanár fia, hogy népünket egyesít-
sek: most ügy akarunk élni, ahogy egy nagy nemzethez illik. Igen, de 
hogy illik? Nagy küldetést vállalva a népek közt, mint történelembe 
lépésük idején az angolok, franciák, olaszok, németek, oroszok, vagy 
nagy házat vive, mint a szerencsés, aki örökséghez jutott? 

Annak, hogy a románság „nagy nemzethez" ill ő en élhessen, legna-
gyobb akadálya, hogy a román évszázadokon át csak nép volt a nép-
bő l, akármilyen buján tenyész ő , nem könnyű  igazi nemzetet csinálni. 
A nép: vegetáció; a nemzet: a vezet ő  réteg által a népre ráparancsolt 
történelmi szerep. A román nép a legújabb id ő kig már csak azért sem 
vállalhatott ilyen szerepet, mert maga is mellékes, töltelékanyag volt 
más, egymással sokszor szembenálló nemzetekben; pásztor nép, 
együgyű  lélekpásztorok vezetése alatt. Szabadságát tulajdonképpen 
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nem  látogattuk meg. Gusti professzor szociológiai munkássága, azt 
h iSZem, legnagyobb erő feszítése a fiatal Romániának. A népkutatásra 
ő  fogta össze el ő ször a legkülönböző bb szakok mű velő it: folkloristá-
kat, orvosokat, építészeket, nyelvészeket, gazdászokat, zenészeket 
stb. Demográfiai csoportjai (20-30 ember is) megszálltak egy-egy fa-
lut; egy hónap alatt minden szakember elvégezte ott a maga munkáját; 
megnézték az építkezést, ruházkodást, a gazdálkodást, kiejtést, mese-
es  népénekkincset, a társadalmi életformákat, hiedelmeket s a rész-
eredményeket egy összegez ő  tanulmányban foglalták össze. Az els ő  
kiszállásoknak csak elméleti céljuk volt; meg akarták ismerni a román 
falut s hozzáidomítani a falukutatás módszerét. Kés őbb a tisztára tu-
dományos kutatócsoportok mellett, gyakorlati rendeltetés ű  echipák is 
telepedtek rá egy-egy falura, szakemberek  es  diákok, akik amellett, 
hogy a falu viszonyait tanulmányozták s magukat is belegyakorolták a 
falukutatásba, át is nevelték a megszállt falut; gyógyítottak, csator-
náztak, utat szabályoztak, földm ű velésre, kertészetre tanították a né-
pet s kis kultúrházakat rendeztek be neki. Ma már több mint húsz 
ilyen csoport száll ki nyaranta Románia legkülönböz ő bb részébe, s 
évente két-háromszáz diák kóstol bele a falunevel ő  munkába. A moz-
galom, a román nép elmaradottságához es  nyomorához viszonyítva: 
egyelő re elégtelen; de mint egy emberb ő l kiinduló s egyre többekt ő l 
megértett es fölkarolt törekvés mégis jelent ő s élettünet. A Fundatilor 
regale, Királyi Alapítvány, melynek székházában Gusti fogadott ben-
nünket, az uralkodó magánpénztárából egymillió lejjel támogatja 
ezeket a kiszállásokat. Potom összeg a vállalkozás méretéhez viszo-
nyítva. De az echipa tagjai önkéntesek, akik a maguk költségén élnek 
az elhagyott falvakban s azt keresik ott, amit tanulnak. Ez a tény, s 
hogy ilyen feltételek mellett százával akadnak vállalkozók, román 
szempontból örvendetesebb, mint maguk a vaskos kiadványok s Gusti 
külföldi sikere. Látszólag a mi „szociográfiai" vajúdásainkhoz is csak 
egy Gusti hiányzik, aki a sok bizonytalan jó törekvést megszervezze. 
Valójában hatalom  es  jó törekvések, jó törekvések es közszellem közt 
van mélyebb szakadék, semhogy egy Gusti itt szóhoz juthasson. Ez a 
kis, nyájas, miniszterségviselt ember, aki tán másfél órán át magya-
rázgatott, mutogatott nekünk minden nagykép ű ség nélkül, ugyanaz-
zal a diákos örömmel, mint vidéki csoportjaiban az önkéntes, nyári 
szociológusok, hatalmas aktacsomóban viszi fel a királyhoz az echi-
pák jelentését heti beszámolóra. Nemcsak ember  es  ember áll köze-
lebb a románságban, mint nálunk, de közérdek es  hatalom is. 

Ha a Gusti-féle echipák a falunevelésre képezik az ifjú értelmiséget, 
azok a hangosabb, föl-föloszlatott echipák, melyekt ő l jószerencsénk 
megóvott, a jövő  román diktátorának képeznek altiszteket. A kétféle 
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mások vívták ki neki, az egyesülést nem egy gy ő ztes háború hozta 
(amely mégis csak próbája az erkölcsi erő nek), hanem a szeren 
csatlakozás. Beleült egy közel húszmilliós birodalomba, kiosztató 
neki Európa legkényesebb pontján a „nagy nemzet" szerep, an614 1  hogy a képességvizsgát a nép es vezet ő k igazán letették vo ,'  
A szerep azonban itt van  es  meg kell felelni neki. A húszmilliós 
szágnak kell ipar, kereskedelem, fő város toronyházakkal, értelmisé g, 
amely a világot nézze a számára s eszmékkel fegyverezze fel, nagy 
vatalnokkar es  hadsereg, mely eligazgassa es  megvédje. Mindezt a ro. 
mán „nemzetnek" egy-két évtized alatt kellett kiszivattyúzni a tő re 
nelmi életb ő l kitagadott s tehetségével egy rendkívül mély, de elhagyol l 

 népvilágba kapaszkodó parasztságból. Az egyetemek pumpái m, 
ködtek, ma negyvenezer egyetemi hallgatója van Romániának, sz. 
zalékra Európában a legtöbb. A hivatalok, a papok  es  tanítók fiai utáti 
megteltek parasztfiúkkal. De elég-e ez a „nagy nemzet"-léthez? 
A szivattyúk oldalról is szívnak; (szászokat, zsidókat, meg magyard. 
kat is) jóval nagyobb gazdasági es  történelmi tapasztalatú elemeket 
mint a románság, mely maga a parasztsorból hirtelen kivetkező  érte(. 
miséggel s a prédát néző  renegátokkal rohamosan felhígul. A romág 
parasztság lassabban önti el  a növekvő  városokat, ,mint a város felé 
szorított nemzetiségek. Annál gyorsabban önti el ot az uj álpolgári 
műveltség, mely a nagyvárosok körül terjed ő  foltokat éget a román 
erő t jelentő  népi létbe. 

A mi barátaink, ha nem is ilyen fenyeget ő  formában, de látják ezta 
folyamatot s nem akarják azt magára hagyni, ahogy a papíron ér• 
vényben levő  demokrácia, de a szocializmus is megkívánná. „Nagy 
nemzethez illőn" ő k csak akkor élhetnek, ha a román parasztság épp. 
olyan biztos fundamentuma lesz az államnak, mint amilyen hóditö 
indája volt a népnek s a többi „nemzetalkotó" réteg ezen a parasztsá• 
gon áll; ebbő l  es  ennek alkot, gondolkozik. Ez másképpen, mint be.  
avatkozással el nem érhet ő . A nemzetiségeket ki kell tagadni, ameny 
nyire lehet a román államból, hogy a román értelmiség a szabad ver• 
senytő l megszabaduljon, a román parasztságot pedig át kell nevelni, ő  
régi romlásra ítélt népi kultúrából egy újba, mely az érintkezést a vá• 
rosi kultúrával el tudja viselni. A várost a faluhoz, a falut a városhoz 
nevelni: ebben látják ő k feladatukat. 

Szociológiai es  politikai érdekl ő désű  tehát a román ifjúság. Szocío. 
lógiában Gusti professzor a mestere, politikában a vasgárda fasizmu. 
sával rokonszenvez. Romániai utam nagy szerencséjének tanom, 
hogy Gustit es  echipáit megismerhettem, de még nagyobb szerem é. 
nek, hogy a vasgárdát, melyet Carmen Sylvan épp aznap oszlattak fe

j , amikor mi  barátaink ajánlósoraival a szomszédságában fű rödtű nk, 
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echipának hivatalosan semmi köze sincs egymáshoz, barátaink 
mélyében s az ífjúság hangulatában azonban, ügy latom, össze 

 nek. Az ifjúság komolyabb része meg akarja ismerni a népet, m;i4 
vezet, de vezetni nem a demokrácia nehéz feltételei közt akarja :  Cs  
hogy a demokráciával szakítani Romániában nem olyan  kopaf^ 
A román értelmiség francia könyveket olvas, a roman állam fra4á 

 pénzt kap s a román alkotmány a franciához igazodik. Maga a rop  
népérzés is demokratikus. A középosztály a népb ő l jött s a festett  
ma nem szégyell kend ő s, kosaras anyjával a fő úton karonfogva  
gigmenni. 

önkényuralom 
 is nagyobb érv a román demokrácia mellett (m ei 

 különben önkényuralom es „mindent  szabad" egész különös kefir 
keveréke), hogy ez felel meg a leginkább a bohém, élni, szerezni Szer,  
tő  középosztály természetének. A mai rendszer megvágja a kisebbi  
geket s tetszése sze rint hamisítja az uralkodó pártnak amúgy is kech 

 ző  szavazási rendszert, de közben a haladás illatszer4vel pomph,  
külföld felé. Egy felel ő sséget vállaló, tisztogató, kisebbségellenesd4,  
tatúra fölösleges es  kényelmetlen ennek a középosztálynak. Az ifjú  
azonban épp ezért a közélet megtisztítását s azoknak az oldalajtóknap  
az elzárását reméli t ő le, melyen át Romániában mindenhová bef,  
akinek pénze van.  

Így kíván az ifjúság „nagy nemzethez ill ő "-n élni. Én, a kő zép-eurá 
pai utas, bizonyos szomorúsággal es  iróniával hallgattam ő ket. Sosen  
éreztem még ennyire, hogy az ember nemcsak a maga, hanem  né 

 is öregebb lehet egy másik embernél. Az, hogy ő k egy hirtelen  
felemelkedő  népbő l néznek, lélegzenek es  akarnak, én pedig egy nagl  
történelmű  nemzet katasztrófa utáni gyermeke vagyok, két egész  k^ 
lőnböző  eszmébe zárt be minket. Ő k a nemzeti létükre összeszedelb  
kő dő k, az import  nacionalizmust képviselik, én a naciona lizmus to r 
kába dobottakért szorongó, a kiábrándulást bel ő le. Szomorú volt  
hogy önérzetük ködében ülve nem érthetnek meg engem s mosolyra  
késztető , hogy gyermeki lelkületük alatt, oly világosan láthattam at  
örvényeket. Hátatok mögött Oroszország, melyb ő l nagylelkű en  b^ 
engeditek a Journal de Moscou -t, köztetek egymillió zsidó, akik 82  
egyiptomi szolgaság fáraóit látják bennetek, körülöttetek a  többi, I6  
rekesztett, tehát gondolkozásra kényszerített nemzetiség, melyet  

magatokénál magasabb életszintr ő l szorítotok alá s alattatok ez a  néP s ez a középosztály. És itt akartok ti poroszok lenni, fek ete ingesdit  játszan i? 
Ő k azonban akarnak. De miel ő tt megbuknának, ellenfe leik közű in leggyengébbeket még megfojthatják.  

VII.  

Amikor a bukaresti internátusban, ahol román ismer ő seink olcsó  
Szállást szereztek számunkra, a gondnoknál bemutatkoztunk; 6 egy  
szolgának adott át bennünket: itt van Árpád, aki beszéli az önök  
nyelvét, ő  majd gondoskodik önökrő l, rendelkezzenek vele. Ez az Ár-
pád, aki beszélte a mi nyelvünket, egy Erdélyb ő l ideszorult szegény  
magyar volt s jóval szebben beszélte a magya rt , mint mi, ha eleinte  
kissé óvatosan is. Már harmadik éve volt szolga ebben a liceulban.  
Szállásoltak itt el azóta mindenféle nemzetet, egyiptomit, lengyelt,  
bolgárt: magyart még alig. Nem tudta, mit tartson rólunk, s ha 6 las-
san fölengedett is, a kapus, egy másik székely, ahányszor csak kapu-
nyitásnál megszólítottuk, révedt s kissé bárgyú félelemmel nézett  
ránk, felelhet-e a csapdavet ő  kérdésre, hogy nem késtük el a vacsorát.  
Alighanem agent provocateuröket szimatolt bennünk, anélkül, hogy a  
fogalmat ismerte volna. Id ő be került, amíg ennek a nagy intézetnek,  
melyben télen a vagyonosabb román fiúkat oktatták latinra s a másik  
két testvérnyelvre, a magyar alvilága megértette, hogy mi, négy pesti,  
épp olyan közömbös nézelő dő k vagyunk itt, mint a kongó ebédl ő ben  
a szomszéd asztalnál étkező  kairóiak. Mert nemcsak Arpád es  a kapus  
volt magyar itt, hanem a személyzet nagy része is, s ő t még a házveze-
tő nő  is, egy magyar katonatiszt özvegye, akinek a balsorsát és kony-
háját a román tanárok, úgy látszik, ill ő  tiszteletben tartották. Ő k vol-
tak az első  magyarok, akikkel Romániában találkoztunk s olyan tő -
megben mindjárt, hogy azt véletlennek tartani alig lehetett. Ő rizked-
tünk tő le, hogy sorsuk felül különösen faggassuk ő ket, ez sem meghí-
vóinkkal, sem velük szemben nem lett volna lojális. Annyit azonban  
tölük is megtudtunk, hogy a magyar cselédet megbecsülik itt, dolgo-
sabb es  kezesebb, mint a regátbeli paraszt.  

Eleinte kissé furcsa volt a mi „büszke úri" népünknek ezekr ő l a ki-
vételes cseléderényeirő l hallani s hallgatni cselédnyelvüket, melyben a  
pompás erdélyi hangsúly olyasformán keve redett a romänból vett hi-
vatalos szavakkal, mint a Budakeszirő l bekerült sváb napszámos be-
szédében, aki azt mondja: ich war beim kerületi orvos, vagy da sagt  
der herr elöljáró. Arpád is a dormitorba kísért bennünket vagy a di-
rektorát emlegette. „Tudják az urak, mi az a direktorát?" vetette k ő z-
be, ha eszébe jutott, hogy ezeket a Bukarestben elsajátított szavakat  
mi pestiek talán nem is értjük. Mindaz, amit a város adott hozzá az  ő  
mű veltségéhez, csak a román szótár segitségével volt megnevezhet ő ,  
úgyhogy szinte büszkélkedett ezekkel a szavakkal, mint m ű veltsége és  
bennfentessége bizonyitékával. Három évbe került, amíg románul  
egészen megtanult; ez volt élete legnagyobb szellemi er ő feszítése.  
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A román nyelv emelte ő t annyira,  hogy az igazgató utasítását a tu  
lanabb magyar szolgáknak tolmácsolhatta s e nyelv jóvoltából  l' 
gazdag úri fiuk ottani dolgainak vagy g g gy egy-egy csínyének beavatott  
A roman volt az urak nyelve, a magyar a szolgáké; igy volt ez es ái 
domásul vette, mint szúlofalujaban a templomot s hegyet. Az had.  
jobb szolga a falusi románnál, önérzetét teljesen kielégítette. Ahogy 
intézet szokásait tárgyilagos tisztelettel ismertette: a Szilason (a yoq  
cukszkommendánstól) hallott katonaelbeszélésekre kellett emlék  
nem, melyekben nagybátyáim a tiszteket még apám jelenlétében q  
tiszt uraknak nevezték, noha ő  maga is tiszt úr volt, vadász hadnag y  
Ugyanaz a mély tisztelet élt bennük a hadsereg intézményeivel szer , 
ben, amit Árpád érez a liceul iránt, melyben annyi összpontosíto d 
figyelem s kemény erkölcsi er ő lködés árán tudott csak helytáll  
Nagyszerű  altiszt-nép a magyar, fedeztük fel itt újra. Egyik társadalmi 
osztályunkban sem látni annyi értelmes, eszes típust, mint hivatal 
szolgáink közt. A magyar úri történelem fejlesztette ki a népb ő l ezta  
okos szolgatípust, mellyel különben regényeink is telve vannak,  
urak fönn vannak es szeszélyesek, mint az istenek, de aki értelmese  
igazodik bírálhatatlan szeszélyeik közt, azt szeretik. Minden magyal  
kasznár, szolga, egyházfi egy jámbor  es  ravasz Ulisses a rejtélyes!  
mégis kiismert Birtok- vagy Hivatal-világban. A román bojárság mel 
lett, úgy látszik, csak kis számban fejl ő dhetett ki ez az ügyes, urak dol.  
gában jártas szolga. A román urak kevesen voltak es túl magasara  
paraszt fölött. Hiányzott az az úrnak úr, de a paraszthoz mégis kői,  
lebb eső  réteg, mely nálunk használni is, idomítani is jobban tudtai 
maga parasztját. Amikor tizenkilencben az erdélyi dzsentri jó részes 
Csonkaországba átözönlött, alig is hagyott itt mást meztelen cselédjei 
nek, mint ezt az évszázados szolga-erényt. A föld a nagybirtokoson 
volt s a román telepeseké lett, de a szolga-erény nem egykönnyen sajá• 
títható el s mint ez a liceul mutatja, a maga helyén megbecsülést nyes 
Árpád bogláros-sujtásos úri fattyúi helyén így mossák most az edényt  
hordják az éjjelit az új Árpádok.  

S mint kalandozásaink közben kiderült, a liceul nem az egyetlet  
hely volt, ahol a magyar cseléderényeknek, még ebben az idege  

befolyása ellen fölkel ő  félfasiszta Romániában is keletjük volt. A vea 
déglő k tele magyar pincérekkel; a magánházakban is keresettek 
Csíkból, Marosszékb ő l lemerészkedett székely lányok. A villamoso4  
jegyváltó zavarunkba csendes tanakodásainkba, itt is, ott is beleszól  
egy magyar napszámos, keresked ő segéd vagy piaci árus. Még Carm  Sylván, a hatalmas hullámtörésben is egy kövér magyar asszony5 sikoltozott barátnéjával mellettünk, nyilván valamelyik villa Szakád nője, aki a szobalányokkal jött le, kilotyogtatni magából az ételszagos 
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es  izzadságot, a délutáni órákban, amikor a felhúzódott úrinép a nyug-
ágyban alszik. Allítolag százezer magyar el Bukarestben ,s kétszázezer 
a  Regatban; a magyar falvakra nehezed ő  nyomás szorította át ő ket  
ebbe a könnyebb világba. A székely falvaknak ma a Regát az Ameri-
kájuk. Idejönnek, akik a vagyonkájukat ott elvesztették, vagy akik  
csak az itteni keresettel tudják az otthoniakat fönntartani. Hossza-
sabban beszéltem errő l egy Udvarhely megyei emberrel, aki a most  
húzódó házak egyikén el őmunkás. Kisebbszerű  holdarcú, halvány  
emberke volt, a vékony bajszában pöndörítette ki egész férfiasságát;  
magamnál jóval öregebbnek néztem s kisült, hogy huszonhat éves  
sincs. Nő s, már gyereke is van, de azok otthon maradtak Udvarhe-
lyen, a földjén, melyre ő  keresi meg itt az adót. Minduntalan azt  
mondja, hogy „tudja". Erdélyben négyszeres, tudja, az adó, mint itten,  
annyiféle pótadót vetnek ki. A románságot is jobban szorítják, tudja,  
mint itt, de bennünket, magyarokat meg borzasztóság hogyan. Ha  
nem kaptam volna, tudja, munkát itt Bukarestben, már mindenünket  
elárverezték volna. Szerencsére az építészek közt sok a magyar, az  
egész Bukarestet magyarok építették fel. A kis emberben sápadt színe  
s távo li  családja ellenére is van valami nemzeti optimizmus. Amíg vele  
beszélek (egyike volt az els ő knek, akikkel beszéltem) úgy érzem, nincs  
itt olyan nagy baj, a magyarok rátelepszenek a gócokra s készcsatorna  
ez a sok városi magyar a mi Duna-gondolatunknak. Tudja, akárhova  
megy, mindenütt magyarokat talál itt, me rt  csak azoknak a munkájuk  
ér valamit. Sok gazdag ember is van  köztük,  akik az építkezéseknél  
megszedték magukat. Faggatom, hogy van-e valami egyesületük.  
Van, s megmondja, hol. Járnak-e oda? Hogyne járnának, ő  ugyan  
nem ér rá, de járnak. Hát 6 maga olvas-e valamit? Legfeljebb a Brassói  
Lapok népújságját. Hallotta-e, kérdem, Tamási Áron nevét. Odavaló  
Udvarhelyre. Nem még s furcsállón mosolyog. Ajánlom neki az Ábelt,  
ha rátalál valahol, olvassa el; ilyen világba kivetett székelyr ő l szól,  
mint ő . Ígéri, de látom az arcán, hogy siet a nevet s az ajánlatot elfe-
ledni. Messze esík az ilyesmi tő le. Már Abel is, hát még a Duna-gon-
dolat.  

Egy mérnök ismerő sömtő l aztán megtudom, hogy az építkezés sem  
olyan vigalom  mar  a magyaroknak, mint a kis ember mondta. Néhány  
évvel ezelő tt csakugyan voltak házak, ahol tiszta magyar munkáshad  
dolgozott. Ma már itt a numerus vallachius s húsz százaléknál több  
magyart még a magyar vállalkozó sem tarthat. Nem is mer tartani,  
hisz öt is nyomják mar felre. Az egyetemek m űködnek s a sok új dip-
loma „Románía a románoké" jelszóval keres kenye ret. Amíg nem volt  
más, szabadon folyhatott erre a magyarság; most, hogy a bennszülött  
is kitanul mellettük, a välságnak a kisebbségeket dobják oda. Egyre  
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tő bbet kell tudnia annak, aki állásban maradhat, a gyengébbje legye  s lejjebb szorul. Elő ször a szabad intellektueleket, mérnököket ar 
sokat nyomják el, aztán a gyárakban, nagy vállalatokban ritkl tj °  
meg a magyart. Legtovább meg a cselédek tarthatják magukat, 

Egyelő re azért akadnak jómódú magyarok is. Konstanzában 
lar tam ezt a sétányon, ahol minduntalan felcsattant egy pár magyarul 

vözlés, kiáltás. A Színházi Etet is ott van mindenütt. Ha Tamáser ő i, 
Móriczról nem is tudnak, Gaál Franciskát és Sárosi Györgyöt szán i,”  tartják. Kik lehetnek ezek a magyarok, akik a Fekete-tengerre sz 
nak le nyaralni divatos ruháíkban? Bukaresti kisemberek asszony, 
reggel jönnek, este mennek? A „meggazdagodott mérnökök" vll 
birtokos családja? A Magyar Élet Párt oszloposai, akiknek Bukaresi, 
ben kell pártnak-maguknak alkudozniok? Zsidók, akik maguk köp 
még könnyebben beszélnek magyarul? A selyem belevegyül a selye m, 
be, magyar szó a románba s a tengerre ugró vendégl ő ben (ahol a 
szász borászfiú orvul felel kérdéseinkre, mintha származása valam; 
bünös emlék volna, melyet a fő úr elő tt jobb eltitkolni) tű nő dhet 
ember, mi vár erre a Dobrudzsáig szóródott népre, a maga Babilonja, 
ban. Mint a zsidók, mondogatom magamban. De megvan-e bennünk 
a zsidó isten és zsidó vér összeférhetetlensége, hogy kivessen a világi 
mint bevegyíthetlen elemet, melyet hiába dörzsölnek össze a másik 
kal: az oldatlanul visszadobja. Vagy ami több: van-e bennünk egy 
eszme, mely átnyilallva minden közénk tartozón, a küldetés erejével 
tartja össze e szegény Árpádokat, akik ma idegen liceulokban és reG 
taurantokba kivágódva, mindig csak mint elhagyott magánosok ke 
rülnek szembe a köréjük folyó, óriási húsev ő  növénnyel? 

VIII. 

Míg a hajón a különös, torokmélyi román hangokat kóstolgattass 
a giurgiui vásárban a hangokhoz kerestem a népet, úgy nézelő dtem 
Romániában, mint akármelyik más országban, ahol zörejek, arcok, 
szokások sű rűje új erd ő ként suhogtatja körülöttünk az ismer ő s en 
beréletet. De azok az itt is, ott is felcsattanó: „hova tartanak az urak" s 
a váratlan megszólítások: „tessék, talán ehhez az asztalhoz"; a kiáltó' 
sok: jópofa ez a Rudi", melyekkel vendégl ő , villamos, tengeri móló 
idegen tolongásában egy-egy magyar munkás vagy pincérfiú fordul 
felénk, s összekapaszkodott fiatalok trilláztak el mellettünk az ti tle' 

 velünk s külön  sajtóigazolványunk birtokában biztos és h ű vös küld 
diekbol, akiknek itt csak nézelodniök s elmélkedni kell, fokról fok0; 
szorongó kisebbségit csinált. Az elő bb meg közönyös arcból kicsap 
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magyar szó itt is, ott is hozzánk tapasztott egy-egy embert, akik a bú-
csú után is hozzánk maradtak kötve. Messze mozgö testek rándításait 
éreztük magunkon s a sok kis rándításban egy szétszórt s mégis össze-
tartozó embervilág küzdelmét az országgal, melybe mi néz ő nek té-
vedtünk be. Útitervünk Erdélybe mutatott, de az útitervnél is nagyobb 
erő vel szett arra ez a küzdő  szövevény, melybe egy-egy messze kivágó-
dott tagján át belegabalyodtunk. Én magam nem is gy ő ztem már Bu-
karestben valutaügyekben kínlódó társaimat bevárni, el ő reutaztam 
Brassóba szállást csinálni, szembe az úton, mely az új Arpádok kijö-
vetelét látta százezres tömegben. 

A reggeli kupéban id ő sebb román hölgyek ültek. Nem tudom, van-e 
a románoknál MANSz, de ha igen, valami affélék lehettek. Az egyiken 
jelvény is volt s hol románul, hol franciául beszélt. Apoltak, gazdagok 
s ahogy kivettem, befolyásosak voltak; a Ploestiig mellettük szerény-
kedő  férfiról nem állapíthattam meg, férje-e vagy titkárja az id ő seb-
biknek. Sinajában egy gömböly ű  fekete hölgyet vettek fel, a tekinté-
lyesebbik lányát. Ez az unoka fényképeit mutatta s az egymást követ ő  
fräuleinek erényeit és hibáit taglalta franciául. Volt valami olimpuszi 
biztosság e három n ő ben, egy olyan Olimposz biztonsága, ahol Hera a 
Jupiter. Az állami tisztviselő  rend mögött egy  különös  román matri-
archátus hatalmát sejtették meg ezek a gyémántgyúrüs n ő k, ahogy a 
férfidolgokról beszéltek. Az asszony-lányban viszont az a dédelgetett, 
gyermeki önzés volt az isteni, mellyel, anélkül, hogy ostobább lett 
volna az öregeknél, a maga sz űk érdekkörében megtapadt. Az ő regek 
mosolyogva nézték ő t, mint egy szép, leves gyiunölcs ő t, amely lustán 
himbálózik az ő  dolgos ágaik hónaljában. 

Az uralkodók, gondoltam, ki-kipillantva a folyosóra, ahol a szom-
széd fülke magyarjai vásárolták a zöld vessz ő kosarakban föladott 
szamócát. Ideát nálunk már cselédeken sem igen látni olyan karikatú-
raszerű , divatcáfoló ruhát, mint a töpörödött mamán volt. A prepa-
forma lányka félszeg és pattanásos, a kisfiú nadrágja egy tenyérnyivel 
a térd alatt. A megállt idö burkolta be rátarti szegénységüket. Buka-
restben hozzájuk akartam beszállni s ahogy a  tekintetükkel  bocsána-
tot kértek, hogy magyar létükre nem tudnak helyet adni s tanácstala-
nul tovább segítettek a szomszéd fülkéig: félénk, elcsenevészedett úri 
kedvességük mögött annyi század hitele állt, hogy azt a nehezen ő sz-
szerakosgatott másodosztályú jegy jóvoltából még fonákabb ódiva-
túság sem tudta kikezdeni. 

S mint ő k a jó szagú, festett román hölgyek mögött: lassan Erdély is 
feltű nt a sinaiai fényes völgyön túl, melyen vonatunk a vízválasztóra 
fölszaladt. A romániai oldal nagyon gazdag itt. A növényzet meleg 
ragyogásában, mely meg a kék fenyő t is a lombos fák nyájasságába 
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öltőzteti, ápolt villák néznek dél felé; kavicsos utak emlékeztetnek 
lyemszoknyára, ruganyos teniszcip ő kre Egy frissen megduzzadt a r, 
szag aranyzuhataga szalad ezen a királyvölgyön lefelé. A Buc s  
mellett északra kinyíló táj ez után a völgy után szinte hideg. A fen yak  
saját természetükben állnak itt, megközelíthetetlen büszkeségben  sa 
széles Barcaság fölött élesebb a léghatár. Elég néhány pillanat, hog y  
érezd, nemesebb világba értél. Ha sok órai vak repülogéput után tettek  volna le itt, eltitkolva irányt es  földet, emelked ő  melled örömébe  
tudnod kellene rögtön, hogy ő si kultúrföldön állsz.  

Majdnem vad s mégis ekés  es  fejszés emberek száz meg száz fölszája  
nemzedéke állitja meg ezt a vadságot, ahol ápolt kert  es  szilaj tere,  
siet közt a legmagasabb szépség a határ. Két héten át jártam Erdél yt  
(most elő ször életemben) s nem emlékszem tájékra, mely a fenséges szgt  
ennyire megérdemelte. Mindig nagy es  sosem fantasztikusan végletes,  
Ha hegyei kiszaladnának az erdélyi harmóniából, a táj előkelő  zöld szí,  
ne, mely erdő n, legelő n, parti füzesen, mindenütt ugyanaz, mint egy re.  
mekmü titkos mérséklete, minden túlzást visszaránt. Ugyanaz a zöld  
szín ez, melyet a nép korsain s az ikonokon is ujra s újra felfedezel:  ű de, 
hűvös es  nemes. Írországot nevezik Zöld Szigetnek, de zöld kultúrsziget  
ez is az alföldek tengerében, melyen a régészek bronzurnái bizonyítjik,  
5-6000 éve is már magas kultúrmunka vonta meg magát a környezb  
síkságokon egymást hajtó pusztai népek el ő l. Havasalföld es  a magyar  
Alföld neveletlen kisöccsei még ma is csak ennek a tájnak. Amikora  
műveltség még jobban megválogatta fészkeit s nem áradt ki az igazi kul•  
túrtájakról, felhígulni, a steppékre; Erdély, a mikenei kultúrával egy  
idöben, hétszáz éve dédelgette már folytonos s egyre m ű veltebb bronz  
korát. Keresked ő i a másik két nagy európai kultúrfészek -- a villany  
vaiak Itáliája s a protohellén Achaja felé mennek-jönnek.  Gazdag ne.  
mesei, bányák jóvoltából, a bronzkorból a szó szoros értelmében arany  
kort csinálnak. A vas, mely a történelemben nem különb, csak kemé.  
nyebb népek kezében t ű nik fel elő ször, éppúgy, mint az achaiai kultúrá  
ra, Erdély művelt bennszülöttjei fölé is elhozza a nyilas irániakat; de Er.  
dély, mar  akkor is ő si kultúrföld, a kultúrföldek szokása szerint megeszi,  
magába olvasztja a hódítókat s hódítókká neveli a bennszülötteket. M  
a földdarabot, melyet a mi Duna-gondolatunk egyesíteni szeretne, Prá.  
gától Lembergig s a Fekete-tengerig, egy erdélyi uralkodó, a Béta  Bur 
vista egyesíti el ő ször. Az Itáliával s Görögországgal évezredes kapcso• 
latban álló Gétia vagy Dácia a kultúra utolsó kiugró er ő ssége északkelet  
felé. A rómaiak is mint ílyet szállják meg, hadjárataiklegvéreseb biké ben. A mai Bánát és Olténia keskeny pallóján át romanizálja ezt a báj tyát a steppetól irtózó nap,  melyre a történelem a régi kultúrák ó ssz^ foglalását bízta s amelyet a steppe tört meg. 

 

Akárhogy áll a román eredet kérdése, meg ha csakugyan a régi dák  
földmível ő k romanizált utóda volna a nép, melynek a nyelvéb ő l én a  
pásztorkürt árva hördülését véltem kihallani, a Dácia kiürítését köve-
tő  népvándorlásból ez a kultürföld mégis mint magyar bástya emel-
kedik ki s talál magára újra. Nagy-Magyarország határai oly világo-
sak, maguktól adódóak, hogy a gyermek is csodálkozik, lehetett itt  
másféle országot csinálni. Valójában ez az az országforma egyáltalán  

nem oly természetes s a magyar középkor kivételes politikai  es  emberi  
erejére vall, hogy olyan különböző  három területet, mint a Nyugat  

kisugárzásába es ő  Pannónia, a szarmata síkság magyar szigete s Er-
dély, egy államba tudott szervezni. Csak a kazár szövetségben (a dél-
oroszországi több mint ezeréves görög gyarmatsáv kisugárzás köré-
ben)  fogékonyabbá vált, török m ű veltségű  magyarság tudhatott itt,  
alföldi nép létére, elébb Pannónia, aztán Erdély földjével is mélyebb  

frigyre lépni. Pannónia maradék szlovénjeivel, kezdett ő l a nyugato-
sodás iskolája számunkra, Erdélyben, szász segítséggel, csak századok  

során hajt ki a népvándorlás alatt letaposott kultúra megint. A ma-
gyarság középkori er ő södésének Erdély a mértéke; ahogy duzzad, te-
rebélyesedik, szinesedik es  mű velő dik, úgy tudunk Erdélyhez egyre  
méltóbbakká válni. A közékor végére már mint tündérkertet, kincs-
tárat emlegetik s utolsó nemzeti uralkodóházunk is Erdélyb ő l való.  
A középkori Magyar Birodalomnak véget vet ő  törökkel szemben csak  
ennek a fellegvárnak a magyarsága fog nemcsak fegyverrel, de élet-
formában is védekezni. A magyar életer ő  ebben az utoljára felhúzott  
es  legmagasabb bástyában szedel ő zködik össze a túláradó sorssal  
szemben a legsikeresebben. Ez a föld Európa haladottabb szigeteinek  

a vallásában, a kálvinizmusban állapodik meg s lófarkas zászlóktól  
átszáguldottan is olyan élet izét hagyta ránk a tizenhatodik es tizenhe-
tedik századból, melyre már csak alkati, fajnemességi szempontból is  

büszkék lehetünk.  
Iszonyú elgondolni, hogy a magyarság ezt a földet elvesztette. Mi-

alatt Erdélyt jártam, egyre jobban kivilágosodott, hogy az elvesztett  

Erdély nem csak terület. Erdély vizsga volt s az, hogy nem tudtuk  

megtartani: levizsgázás, mert Erdélyt nem úgy vették el tölünk. Mi  

nem fejeztük be a meghóditását s mi eresztettük ki a kezünkb ő l, amit  
meghódítottunk belöle. Vegyék el Franciaországtól Bretagne-t; ha  
valami eröszakos élc meg is tehetné, a leszakított tag magától vissza-
forrna. Erdély akkor veszett el, amikor magyarsága problematikussá  
vált. A tizenhetedik század végén Bethlen Miklós emlékiratai meg 

 rü magyar világot mutatnak, s száz év múlva Hora  es  Kloska lázadása  
lehetséges. Az önálló erdélyi fejedelemség gyors történelmi égése ki-
merítette ezt a magyarságot, mint ahogy egy-egy megterhelt szervünk  
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is kiég, sorvadni kezd, hitványabb köt ő szövetekre bízva a héz ag ^ 
test. Hány elfonnyadt sejt,  hány átengedett falu. S ami nagyobb b  4l. 
falvakkal együtt sorvadt a szellem. A magyarság nem tud mit keZ^^,a 
Erdéllyel. Lázai elszívják az embert, meg megújhodása is inkábbSai 
szahúzódás innen. A múlt század óriásai közt egy erdélyi van , 

 újhodásban mindenkinél hontalanabb: Kemény. Ami pedig akie -eg' 
zés óta történt itt: valóságos szellemi evakuálás volt a románok ;he' 

 mára. Erdély már csak agonizálni küldhetett e század elején neha^' 
nagyot: els ő sorban Adyt s kultúránk bölcs tallózói, a zenében Baá 
kék, a regényben Móricz járták be az elröppen ő  Tündérkertet. 

Erdélyt pedig nem adjuk, imádkozzák az iskolás gyerekek P esten 
 minden reggel és délben a Magyar Hiszekegy után. A valóságbanmást 
 sem tettünk Erdéllyel egy század óta, csak adtuk és adtuk és majob. 
 

ban adjuk, mint valaha. Mert egy országrészt nem fogadalom, fegyver 
 és birtoklás tart meg, hanem az a titkosabb hódítás, mely úgy ejti meg 
 a földet, mint a férfi a nő t. Erdély a legkülönb nő  volt, akivel a ma. 

gyarságnak itt Európában dolga akadt s a kései utazó, aki komoly 
zöld szemei elő tt járt heteken át, a méltatlan, legkülönb párját elvesz• 
tett hím szomorúságát érezhette: ezután a n ő  után már csak lefelém^ 
hetek. 

IX.  

Első  erdélyi állomásunk Brassó volt. Alkalmas hely az országba 
bepillantani. Mögötte a Kárpátok erdeje, el ő tte a falvas Barcaság. 
Szántóit a leveg ő ben ő gyelgő  párák ilyenkor ő sz felé is friss zöldben 
tartják. Sehol egy kiégett folt, vagy a hegyek bordáit kimutató, durva 
irtás. Az ép kultúrnövényzet telt párnáin ül a város, a Cenknek ti. 
masztja a hátát s messze bepillant az Olt s a Mez ő ség felé. A régi várost 
új települések futották körül, de a megmaradt várbástya környéke 
nem zsugorodott össze idegenek számára fenntartott múzeumvárossá. 
A régi Brassó ma is él s parancsol itt, szigorü szeme rá-ráhunyorít az 
ösvárost körülfutó telepekre: tessék illedelmesen viselkedni. Szászok, 
románok, magyarok, az új Erdély három népe körülbelül egyenl ő  
számban jár-kel a középkorból itt maradt fekete templom körül, 
melynek tetejérő l az aranylemezeket leolvasztotta a t ű z, homokkő  fa. 

 lait kimarta az idő , de iromba, zömök monumentalitásával ma is k& 
zepe még a városnak s múltra és nagyságra tanítja, önkéntelenül i s, 

 akár bennszülött, akár jövevény, az alatta elmenő t. 
Jellege szerint Brassó szász város s az lesz még akkor is, ha a gazdag 

és egykéző  szászság egyharmadról egytizedre olvad is le. Akárhogy  

futja be környékét villasor s proletárlakás, az utas mindig a Belvaros-
ban fog megállni. S a Belváros szász: a fő templom négyszáz éves faaj-
taja el ő tt a reformátor Honterus szobra a görbe utcák mai lakosát a  

középkori ő sök védelmébe helyezi. A magas hegyek alatt ez a büszke  

német gettó a legújabb id ő kig megő rzött valamit a középkor kis, ma-
gukra utalt egységeinek összetartásából és ridegségéb ő l Erdély fejlő -
dése, Szekfű  szerint, épp abban tért el Mohács után Magyarországé-
tól, hogy míg ott az újkor összeolvasztotta a régi csoportmozaikokat,  

itt vad elzárkózásban éltek tovább a nemzetek, egyik sem zárkózot-
tabban, mint a szász, mely ma, amikor a kisebbségi önellátás újra id ő -
szerű  védekezés: lelke középkori sáncai mögött állhatja a sötét nacio-
nalizmust.  

A brassóiak nem szeretik a szászokat: g őgösek és gazdagok ma is.  
A külváros közepén éppoly büszkén áll a Schenk-gyár, Románia leg-
nagyobb ipartelepe, mint a Belvárosban a lábas, régi városház a fő té-
ren. A régi magyar együttélést egy szemrebbenés nélkül bontották fel,  

mint ahogy szövetségre készen és jéghidegen fogadnának egy újabb  

hódítót is, pénzükre és gettójukra vigyázva egyedül. Csodálatra méltó  

kemény faj. Kiszakadt nemzetéb ő l s munkájával sáncolta el itt magát.  
Fölszívott annyi Erdélyt, amennyi ahhoz kellett, hogy otthonos le-
hessen itt. Tanította a bennszülöttet, anélkül, hogy elkeveredett volna  

vele s nyolcszáz éven át h ű  maradt a távoli törzshöz (amennyire a sz űk  
falak engedik) melynek minden dagályával, Lutherrel éppúgy, mint  

Hitlerrel, együtt árad. Móricz írja le Báthory Gábor dühét Szeben  

elött. Ingerelték a falak, s hozzácsapott a szászsághoz. S Báthorynak  

volt egy kis jelképes igazsága: a magyarságnak, ha meg aka rta tartani  
Erdélyt, be kellett volna venni ezeket a csigaházakat, mint ahogy ez  

sikerült is Kolozsvárott. Ha másutt nem  sikerült,  annak a jele, hogy  
Erdély és város, e kétszeresen magas és idegen klíma, túlesett termé-
szete határain.  

A románok tizenöt esztend ő s uralmuk alatt a belvárostól északra  

építettek új várost. Kiterjedésre ez nagyobb is talán az ő sinél, jórészt  
nyaralók vagy tisztvisel ő házak, egy-egy templom is ott fehérlik,  

ugyanaz a sztereotip alak az egész országban. Mondják, egy id ő ben  
szó volt róla, hogy Brassót tegyék meg Románia fő városának. Román  
szempontból rendkívüli hiba, hogy nem tették. Románia sorsa: Er-
dély. Nem azért, mert a magyar iskolákban a gyermekek azt a gépies  

fogadalmat hadarják az ima végén. Az a fogadalom, egyel ő re, a leg-
kisebb aggodalma a románságnak s az újságok nem azért fújják fel,  
mert félnek t ő le, hanem inert az újságok mindenütt gyalázatosak, iz-
galomból s szenvedélyb ő l élnek s a legártalmatlanabb vad az ő  mező -
jükön ma: a magyar kisebbség. Erdély azért a sorsa Romániának,  
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amiért sorsa volt minden, a mai Románia területére terjed ő  ál Erdély e terület természetes fellegvára es nevel ője. A románsáSk 
lap 

meg akarja tartani , mai államát, ki kell járnia Erdély  i 
A legvakabb szemlél ő nek is feltű nik, mennyivel különb az erd j71t 

 mán a regátbelinél. Az egyik ő si kultúrföldön áll, a másik a ép^^Q  
dorlás országútján. Ott Bizánc, itt a nyugati kereszténység, ott a a 
itt magyar—szász 	 r 	 t0r Â Brassóból orran fő várost  t a magy—szász volt a tanító. Aki Brass ' ' l  
elerdélyesiti Romániát. Bukarest alaktalan szövevénye helyett  ez 
golt rendosztó város, mely a  hódítót is szuggerálja, amint az idevet7 
dő tt románság viselkedéséb ő l kitű nik. Mondják, hogy az átkerült re  
gátbeli sosem kívánkozik innen vissza. Ez a nép nevelhető ségét  bit, 
nyítja. Brassó Bukarest helyett: ezt a nevelést országprogramrn  tej 
né. Romániához azonban, ügy látszik, mégis csak jobban il lik Buka,  
rest fejnek s a természetes az, hogy Erdély regátosodjék s ne fordítva,  
Egy olyan világban, ahol a statisztikai többség jog a hatalomra, a ma,  
gasabb életformáknak vissza kell húzódniok. Bejártam Brassó új ne•  

gyedét: sok házban sok szép pénz, de a telep neve bátran lehetne :  
Akárhol.  

Es  a magyarok? Mint Bukarestben, csak többen. Amikor a álla  
másról az elhanyagolt külvároson át a város belsejébe bebandukol•  

tam,  meglepett, milyen sű rű  a magyar szó. Az utcaszélen székely  
munkások ő gyelegtek. A pékt ő l kilépő  cselédlány magyarul kiáltott  
vissza; egy kisfiú, aki sehogy sem értett meg, amíg az egyik fő utca ro-
mán nevét tudakoltam t ő le, útba igazított, mihelyt a magyar üjsag  
szerkesztő ségét kérdeztem. A magyar beszédet beljebb sem nyomta el  

a román. Cselédeknek, kifutófiúknak, parki munkásoknak, gyá ri lá-
nyoknak az utcán is akad dolguk s a magyarul beszél ő k az urí negyed-
ben sem a gazdák közül kerülnek ki. Egy szász ember regényt írt Br as

-sóról, a címe is Kronstadt. Mondják, hogy a magyarságot (huszonhat-
ezer ember) csak a cselédlányok képviselik benne, mint Márai háború  
elő tti Kassájában a gyorsan meges ő  szolgálók a szegény tótokat.  
A magyar jórészt proletárnép itt is, mint Bukarestben. Aki csak a sta-
tisztikát nézi, még ujjonghat is; amíg a szászság fogy, ez a proletár  

magyarság szaporodik, nem úgy, hogy sok születik bel ő le, hanem,  
hogy sokat szorit fel a falvakból a nyomorúság. Harmadrend ű  állam-
polgároknak nevezik magukat e három nemzetiség ű  város magyarjai.  
Nem a régi uralkodó érzékenysége ez; szegénysége s gyanús volta üle-
píti itt a társadalom legaljára a magyart. Aki néhány napra betéved  
ide, maga is érzi a megvetés nyomását. Talán épp ez az állandó nyomás  
az, s nem az üldözés, ami a kisebbségi sorsot elviselhetetlenné teszi . 
Beszállsz az autóbuszba, beszélsz barátoddal s a melletted álló lány  a tisztátalanoknak kijáró tekintettel suhan el fölötted. Mi lenne, ha öt  

vagy gavallérját meglöknéd? Lehet,  hogy csak undorodva húzódna el, 
ha véletlenül valami durva fickó, amilyen minden népben akad s 

rád támad, nyakadba húzod a fejed s a következ ő  megállón leszállsz;  
Szociális helyed eleve lehetetetlenné teszi, hogy egy szóváltásban iga-
zad legyen. Sosem éreztem még hasonlót, mint Erdélyben s amikorra  
kijöttem onnét, jobban értettem a zsidóneurózist, mint elébb.  

Ettő l a neurózistól a kisebbségi sorsban nem lehet szabadulni.  
Ahogy keményebb vagy puhább az ember, a tünetek mások es  mások,  
de  a legellentétesebb jelentkezési alakokat is közös kórképbe (morbus  

m inoritatis) foglalja a közös betegségok. Az ember mint sebet kényte-
len a nemzetiségét nyalogatni, kenegetni. Magaviselete reakció egy  

SZ1Vében hordott s napról napra kiújuló sérelemre. I tt  Brassóban, szűk  
baráti körön belül, mindjárt három tiszta képben állt elém ez a kisebb-
ségi idegbaj s az elő ző  három ismerös átkísért az egész Erdélyen,  
mintha ezek az elemi reakciók er ő sebbek lennének, mint az egyének,  
akikben lezajlanak. A három közül a legszerencsétlenebb: a dohogó.  

Alázatos s kissé leütött homloka mögött ide-oda jár figyel ő  tekintete,  
mint egy csáp, amellyel keserű ségét tömi. Minden sérelmet számon  
tart: tudja, hol hány iskolát csuktak be, melyik színmagyar faluval  

építtetnek ortodox templomot, névelemzéssel hogy sütötték ki Sz ű cs-
rő l, hogy Suciu, a magyar újoncokat mért küldték haza kiképzetlenül.  

A nagy lemorzsolódási h ő skölteménynek 6 a legbuzgóbb figyelője;  
már-már valami kéj van abban, ahogy egy-egy újabb vés ő csapásra  
felhördül. Szinte örül az igazságtalanság rendkiv ű l tiszta eseteinek,  
mint ahogy a sértő dékeny ember is jobb szereti az egész éget ő , durva  
vágást a langyos rosszakarat suhintásainál. Abban bízik talán, hogy a  

sérelem egy isteneknek nem tetsz ő , mértéktelen fokon a sért ő  ellen  
fordul s gyarapodó veszteséglistájával egy tagadott  es  épp a tagadással  
ráncigált fels ő bb igazságszolgáltatást unszol: te gyalázatos, nem léte-
ző , állj már mellém. A fölüllev ő k hibáinak ő  a legkönyörtelenebb figye-
lője. Nézd, milyen rossz arcok, súgja oda, míg alázatosan áll cs ődüle-
tükben s a francia utazó megvet ő  mondatát, melyben franciaságukat  
röviden elintézte, talizmánként ő rzi s ki-kifényesíti. Természete szerint  
passzív ember, még akkor is, ha dühös zúgolódónak játssza ki magát s  

fogadalmakat fortyog. Tulajdonképp a tehetetlenségére haragszik s a  

sérelmet es  a bajt azért növeli, hogy ne lásson lehet ő séget arra, amire  
ereje nincs.  

Másképp viselkedik a természete szerint lojális, akit gyengesége es  
mozgékonysága mindenütt a megegyezés felé terel. Ö a született kor-
mánytámogató, a hatalom támasza, a másik álláspont méltánylója.  
A hódítóval szemben is ,  a megegyezés platformját ke resi. Nem ma- 
gyar, hanem transzszilvánista. Erdély, szerinte, nem lehet egy népé,  
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csak mind a háromé, s miután így elébe ment a román jognak, várj a 
 (persze hiába), hogy az is transzszilvánista legyen. Szereti elfordítani a 
 tekintetét arról, amire a dohogó dühösen rátapad s kapva kap minden 

 odaátról jövő  fennkölt nyilatkozaton. Arról, hogy 1000-1500 lakosú székely községeknek a maguk pénzén hat-tanítós, emeletes iskolap a, 
lotát kell építeniök, ahol a gyermekeiket elrománosítják, t ő le nem hallasz. Ő  nem politikus, 6 kultúrember. A román írók leereszked ő  
barátságos megjegyzéseiben a másik fél lelkiismeretét hallja és siet 
maga lelkiismeretével hozzásimulni. Nem úgy, mint a tehetetlen, aki 
tizenöt év után is csak makog, ö kit ű nő en tud románul. Ha író, ro, 
mánból fordít s a kultúrközeledést szolgálja. Ha mérnök, ügyvéd va gy 

 orvos, büszke a román ügyfeleire. Okos, tanulékony és derék, de ben. 
ne  van az érvényesülés ösztöne, mint vadaszkutyában a szimat. S ahol 
nincs érvényesülés, fölösleges reflexmozgásokat végez: simul, igyek. 
szik, iparkodik s közben Pest felé pillant, ahol, csak fedeznék föl, útis 
van az érvényesülés ösztönéhez. A finom el őmenetel, nemes kartár. 
siasság embere ő , akinek a gyíkdereka nem  bírja ezt a szorongató va-
lóságot. Minden  szép eszmében vagy Pesten elhangzott dicséretben 
lyukat lát, amelyen át az egyetértés és könnyebb élet felé csúszhatik, 

Legférfiasabb kétségkívül a szervez ő , aki föladta kezdeti íróálmait, 
s az omló part  egy darabjának a megkötésére szedi össze az erejét. Ha 
fenn akarunk maradni, a szászokat kell utánoznunk, a magyarság 
gazdasági önellátását kell megteremtenünk szász mintára. A gazda• 
sági függetlenségben majd fészket talál a szellem is. A szövetkezet, 
mint nálunk, köztük is bűvszó: a magyar fogyasztót a magyar terme-
lő nek  szervezi be, a magyar termel ő t pedig a magyar fogyasztónak, 
Míg szerény kis szervezete tejeskannácskái közt ténfereg, egy kis, ön-
magának elég, magyar világ lebeg el ő tte, mely kifelé, mint termel ő  és 
dolgozó kartell tárgyal s lassan a szellemi irányításra, összetartásra is 
megtalálja embereit és fiókjait. H ő s 6, ott belül a szívében, élete s 
szándékai keménységében; a „morbus minoritatis" kórpéldájává a 
helyzet teszi, melybe gyakorlati h ő siességét beleveti. Minden hő sies• 
ség: neurózis (ó, ifjúságom!) ha aránytalanra vállalkozik. S az ászán• 
dékait is csak illúziók (gyakorlati illúziók) hangolhatják össze helyze- 
tével. Egy népet, mondja, nem olyan könnyű  kipusztítani. (Igen, ha 
maga sem akar kipusztulni!) Mi meg a kezdetnél tartunk, a kezdetb ő l 
nem lehet ítélni. (Igen, de próbálj a kezdeten túljutni, hogy zúznak szét 
mindjárt, ha nem 6k, hát a tieid.) Amit csinál, minden pillanatban el 
lehet fújni; amit csinál, csak úgy csinálhatja, hogy amíg népéért éjt 
nappallá tesz, Lábánnál népe ellen szolgál. 0 azonban csinálja, kemé• 
nyen, jókedvuen, a munka örömével, mert tudja, hogy megbolondul, 
ha nem teszi. Sókockákból emel tündérvárat, tejb ő l önt árkot k ő rés 

átutazók számára gyártott székely kézimunkákkal tapétázza ki a falát. 
Ő rült, bizonyára ő rült ő  is, de csak azért, me rt  nincs belő le ezer. S mért 
nincs? Mert nem lehet. Az idealizmusnak éppúgy talaj kell, mint a 
krumplinak. Egy-két ember lehet idealista a közszellem ellen, ez a Don 
Quijoték álidealizmusa; az igazi-idealizmus maguknak a közállapo-
toknak minden kiválóbb férfiben megnyilatkozó egészsége. Ilyenr ő l 
Erdélyben éppoly kevéssé lehet szó, mint a magyar területen akárhol. 
Amikor,  mint kezdő  kritikus, a háború után magyar írói közt szétte-
kintettem, Erdély volt a legnagyobb reménységem. Az erdélyi ma-
gyarrag bajba jutott, igaz, de mint vízbe mártott birkákról, lemász-
nak róla legalább tetvei. Nem lesz üzlet magyarnak lenni s ha elkot-
ródnak az üzletmagyarok, a magára hagyott nép talán magára talál. 
A mi nemzetellenes két oldalunk közt fölemelkedik ott az igazi: a har- 
madik. 

Mekkora tévedés! Mintha lenne olyan elhagyott népe a világnak, 
amely amíg maga é1, élő sködő ket ne tudna eltartani. S ha nem lehet 
kormányozni a népet, lehet szállítani. A „harmadik oldal", mely any-
nyira természetes egyedüli képviselete lett volna a magyarságnak, 
hogy néha már azt hittem, csak mosolyogni kell egyet s a másik két 
áloldal elolvad körülötte: az erdélyi magyarságban éppoly patalom-
talan, mint ideát. Van a nép és életérdeke s van két kívülr ő l rávetített 
hatalom, amely osztozik rajta. Az egyik a szó szoros értelmében kí-
vülrő l rajta tartott hatalom: a dzsentri, a másik a zsidóság. Az egyik a 
válságos órákban elmenekült fölüle, a másik, néhány öregebb asszi-
milánst nem számítva, elidegenedett t ő le. A magyar tömegekre azon-
ban mindenkinek szüksége van. A régi hivatalnok-nemesség a maga 
úri zsebe számára monopolizálja a Magyar Pártot s a Csonkaország-
ból odaáramló befolyást; a zsidóság pedig a magyar munkásságot te-
reli el természetes vezéreit ő l. Egyik nagy erdélyi újság interjút kért t ő -
lem: én a kisebbséggyilkos túlzó, román nacionalizmus ellen sürget-
tem benne a román er ő kkel (a parasztpárttal, ha lehet) az összefogást. 
Meglepetve hallottam, hogy a lap zsidó újságírói a nyilatkozatok 
alapján fasisztának kiáltottak ki. Egy nagy erdélyi író, akir ő l el sem 
lehet képzelni, hogy más legyen, mint szocialista, fanyarul nevetett: 
csodálkozol rajta? Akit csak a szociális kérdés és a németországi zsi- 
dók sorsa izgat: az nálunk szocialista. Aki a magyarsággal is tör ő dik: 
fasiszta. 
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Ha a vasúti kocsi folyosóján ő gyelgő  utas a táj helyett a román 
vasúthálózat kifüggesztett térképét kezdi nézegetni, egy fehér folt tú. 
nik fel neki a kerek ország kell ő s közepén. Körös-körül sű rű , vastag 
vonalak; ezen az elátkozott földön azonban csak egyetlen vékony 
cinális fut végig; — ami vonalacska oldalról még bemerészkedik, eb 
akadt hamar egy végállomáson. Miféle sivatag ez, hogy az ország 
lönféle tartományai közt itt hagyták akadálynak? Olyan a fehérsége. 
vel, mint egy elhalt országszilánk a nyüzsgést, életet jelent ő  fekete vo. 
nalak közt. A tájékozatlant valóságos expedíciós láz lepheti el ekkora 
elhagyatottság el ő tt. 

Mi annak a hosszú, vékony vicinálisnak a magyar id ő k óta itt pisi. 
koskodó fapadjait kétszer is végigültük s bizonyíthatjuk, hogy a vasúti 
térkép nem hazudik: Székelyföld csakugyan a legistenhátamögöttibb 
tartománya Európának. A gyönyörű  fenyves tájak apró fürd ő helyei 
közt (melyekröl korhadt fanyaralók s csöpög ő s erdei úton a beteg szí• 
vüket hallgató öregek jutnak az eszünkbe) szótlan, eserny ő s emberei• 
vel mintha egy végállomás felé tartana a vonat, amelyen túl már csak 
erdő  van s abban is gyéren a vadak. Én mindig úgy érzem, amikor 
megjövök ide, hogy valami emberi végállomásra értem — így mondta 
ezt egy barátunk, aki jobban ismeri nálunk is a székely csöndességet 
Egy óriási Csiglemező  ez a négy szék. A hunoktól másodszor is elma. 
radtan vonja meg magát rajt a bekerített nép. 

Arra, hogy Erdélyrő l a magyarság mondott le, nincs szebb bizonyi. 
ték, mint ez az ötszázezer magyar itt, melynek a világvégére reszketése 
jóval elő bb kezdő dhetett, mint a román uralom. Amikor Erdélynek 
legfőbb érdeme az volt Pest el ő tt, hogy ott választókerületek is van• 
nak, ez a makacs nép nyilván rosszabb osztályzatot kapott, mint a 
nemzetiségek. Így hát a vasút is csak azoknak az ablaka alatt futott els 
az adóból sem sok jutott e hegyek közé vissza. A román megszállónak 
csak a magyar taktikát kellett folytatnia: elfeledni, hogy az Isten háta `. 
megett is laknak emberek s amikor az egész székely föld szinte besza• 
kadt a magányosságba, elküldeni rá, mint egy gyarmatra, térít ő it, 
névvizsgálóit es  kultúrkülönítményeit. - F - , .: 

Bukarest  es  Brassó után az a benyomása az embernek, hogy a z  örök 
szélcsend övébe érkezett. A leveg ő  nem vezeti rendesen a hangot; még 
a városok is olyan állottak, hogy az ember Csipkerózsikát keresi. 
Nyilván ő érette álltak meg a legyek a falon. Sepsiszentgyörgyön, 8 
meglátogatott városok közt a legszomorúbbikban, meg is találtam ezt 
a Csipkerózsikát, kissé fáradt volt, keser ű , szögletes es legalább egy 
mérföldes bozót s harminc év álom körülötte. Sepsiszentgyör gyre 8 f  
778 

Székely Múzeum kedvéért szálltunk ki, de tulajdonképp egy székely 
múzeum az egész városka, nem mert annyira székely, hanem mert 
annyira halott. A fő tér vendéglőjét is a magyar idő kbő l tették el, 
mondva: ebben a tükörben simította meg lenyalt haját a fiatal járás-
bíró, miközben a pincérnek odanyomta botját es  kalapját s az étlapot 
ugyanígy rakta a vidékr ő l bejött unitárius pap elé, barátságos ajánl-
gatások közben a mostani pincér el ő dje. Egy szobányi régi, megye-
székhely-levegő t ő rizgetnek a városias üvegablakok. Az emberekb ő l, 
akik régen itt kosztoltak, csak a falusi tanító köszönt be néha, nyelv-
vizsgára menet s egy csoport román tiszt szidja a kedvükért f ő zött re-
gáti ételek fölött az elhagyott, ellenségesen közönyös garnizont. Benn 
a  nagyramért székelytet ő s, székelymázas múzeumban egy leány veze-
tett végig bennünket a vázák es  szekrények csöndje közt. A néprajzi 
anyag mellett sok érdekes régészeti emlék van itt s a székely fúró-
faragó furfang vidám remeklései, a közeli ásatások ötezer éves urnái 
közt, ez a modorában es  mozdulataiban egyszerre úri es szögletes, 
büszke es  világból elmaradt vezet ő  határozottan az archeológia méla-
búja felé billentette a hangulatot. A virágos sz ő ttesek es a cifra búto-
rok szétesnek, a tréfás ábrájú tányérok visszatakarodnak a f ő ldbe az 
ötezer éves álmukból fölzavart bronzedények mellé, maga a cicerone 
is mintha térdig a földben volna már, amíg kérdésünkre, tetszik-e az 
idegen látogatóknak a múzeum, vállat vonva feleli: kinek igen, kinek 
nem. Azaz: nem vagyunk kíváncsiak rá. Egész fiatal még, aligha öre-
gebb, mint az az önz ő  kis barna asszony a sinajai vasúton, bizonyára 
műveltebb is nála, hiszen keltákról, Villanováról beszél, de a szavában 
halódó kultúrák megvetése es  közönye; én elsüllyedek — mondja ru-
hája, haja, mozdulata, de a magam múltjába öltözötten süllyedek el, s 
nem tisztelem a továbbél ő ket. 

Kissé vidámabb Szentgyörgynél Udvarhely. Az állomásról a ven-
dégfogadóba vittek. Legalább százesztend ő s épület. A boltos falépcs ő  
az emeleten nyitott folyosóra visz, arra torkollnak kis el ő terekkel a 
szobák. Ha a kipirult kisasszony a lenti táncteremb ő l felbotorkált s a 
széles udvar fölött egy pillanatra fölsóhajtott, lent a gazdáikra váró 
kocsik elött meg-megmoccanó lovak ropogtatták az abrakot s csilla-
gok figyelték a pipázgató kocsisok marka mögött felgyúló t űzkövet. 
Most mi is ott ülünk a nagyteremben, a hosszú ürességen át magunk 
mögé húzva lassan a cigányokat. Néhány szomorú bennszülött próbál 
vendéglátó gazdánkká melegedni. Köztük az idegenek: mi, fáradt Jú-
liánjai ennek az új Volga menti magyarságnak s két kényelmes világ-
járó angol. Az egyikük, miután könyvet írt Magyarországról (hazajö-
vet ott láttam az Egyetemi Nyomda kirakatában) az erdélyi kérdést 
tanulmányozza s a székelyek magyarsága felöl faggatja a velünk lev ő  
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székelyeket. A másik, fiatalabb, a kolozsvári egyetemr ő l beszél, ahova 
Angliából jött le néprajzot hallgatni. Reggel, amikor a nagy mosdó 
tálban lemosdva a folyosóra kilépek, kocsik állnak a fogadó udvaron, 
Nem bálozók hintai persze, hanem a vásárra berándult vidék l ő csón 
szekerei, s saroglyából eszik a kifogott lovak a sötétzöld takarmányt, 
Vásár napja s a fogadó körül a hosszú fő téren, végig, mindenütt vásó. 
rosok: nagy tekercsekben nadrágnak való fehér aba-posztó, edények, 
csizmák — egy szegény kislányka kosarában három szál virág s néhány 
piszkosra olvasott regény. Egészen más, mint a giurgiui vásár. Ott 
szabad mező  a városon kívül, itt öreg házak között kövezett piactér, 
Ott csupa ing, lógó, alakösszemosó fehér ruha, melyben az ember 
szinte csak felloccsanó habja a tömegnek; itt feszes, emberkirajzoló 
öltönyök, a szoros fehér nadrágok fölött fekete kabát s virágos kalap, 
Az ember megjelöli magát s elválasztja a többit ő l. Járásában lézeng, 
beszédében éppenhogy szót vet, mint aki tudja, hogy sorsa a magáé s 
amit kihajít bel ő le, csak egy-egy szólás vagy fölényes móka lehet. Fi-
gyeltem: alig kelt el valami. Inkább csak az ő si szokás hajtotta be ő ket 
lézengeni, alkudozni a piacra, túladtak az ócska szerszámon s megko-
pogtattak es  megvettek egy bögrét, ennyi volt az egész. Nem voltak le-
vertek, inkább csak tanácstalanok. Mint akik összegy ű ltek valami 
ünnepre s most se kalács, se mise, éppenhogy itt vannak. A tér közepén 
véletlenül sem látni mást, mint magyart. A járdán egy-egy román cso-
port  tart  istentiszteletre, az utcák partjáról pedig az új román közép ű • 
letek nézik a vásárosokat. A gimnáziumban, mondják, fele a román; 
annyi tisztviselő  telepedett rá már a városkára. Érettségire, persze, 
negyedannyi magyar fiú sem kerül. A négy idegen nyelv megtöri a szé-
kelyt, akinek ma épp ez konok nyelv-vadság a fenntartója es  az elsült' 
lyesztője. 

A kis kosár három szál virágánál es  elnyű tt sárgaregényénél van 
még szomorúbb áru is az udvarhelyi vásáron, jönnek föl falusi embe• 
rek reménytelenebb portékával: kinyomtatott vagy ki nem nyomta-
tott versfüzettel, melyet az udvarhelyi literátus embereknek, els ő sor-
ban a kiváló helybeli költő nek, Erdély Vajda Jánosának, mutatnak be. 
Ragadós betegség az itteni parasztság s falusi intelligencia közt a vers-
készítés; ugyanaz a tanácstalan tiblábolás eszmék közt, amit a piacon 
a bögrék közt megfigyelhettem. Az ő stehetség mániákusai ujj onghat• 
nak, hogy gyöngyözik fel népünkbő l a Lángész; valójában súlyos baj 
ez, az ember kezd kiszakadni az ő seitő l örökölt világból s magára ma• 
rad a lelkével, lelke együgyű  mákonyos szavaival. Sokan helytelenítik, 
hogy a helybeli költ ő , aki különben a legfáradtabb ember, akit valaha 
láttam, meghallgatja, kiigazítja, tanáccsal látja el ő ket. Minek terjeszd a betegséget? De a betegség terjed anélkül is, s ő  legalább tüneti  

gyógyszerekkel födi el a betegek el ő l halálos voltát. Ott  ill  a nagy, el-
hagyatott házban, a kopár szobákban, egy újságocskát ír, szerkeszt, 
ad  Id  egymaga; idő nként kibukik fejfájásai közül, neuraszténiás er-
nyedtségéb ő l egy verset s meghallgatja a falusi poéták rímeit. Don 
Quijote-szabású ember, egy mélabús Don Quijote. Súlyos esete annak 
a  morbus hungaricusnak, mellyel a hő snek szabott embereket üli meg 
a  magyar elhagyatottság. Szabó Dezs ő rő l beszélünk, aki itt volt né-
hány lépésnyire t ő lünk tanár, innen írta heroikus tanulmányait E ő t-
vösrő l, Berzsenyirő l. Valamikor barátja volt a költ ő nek, hogy két el-
lenkező , de viszonyainkra egyaránt jellemz ő  kórállapot felé röpülje-
nek szét. 

A legbizalomkelt ő bb erdélyi város, s a legrokonszenvesebb talán 
minden valaha látott magyar város közt: Marosvásárhely, a székely 
fő város. Häzigazdánkat nem találtuk otthon s a nyaralójába kellett 
érte mennünk. Egy gyümölcsös hegyoldal tágas faházában írja meg a 
nyári szünet alatt, hogy sodródott át a szászságból a magyarságba. Ha 
kerti asztala mell ő l lenéz városára, a tető k cserépmezejére, nem saj-
nálhatja ezt az átsodródását még ma sem, amikor a magyarságnak oly 
rossz a konjunktúrája. Marosvásárhely szép bizonyság rá, hogy tud-
tunk mi szászok nélkül is várost építeni. A török kház városok az Al-
földön, úgy látszik, inkább a hódoltság, mint a magyarok otrombasá-
gát ő rzik. Hiszen itt van ez a város, melynek hatalmas, hosszú fő tere 
körül a nyílt, világos utcák éppoly történelem íz ű ek, mintha német 
mesterek építették volna zegzugosan. Az, ami a parasztvárosokban 
durva, itt nemes. Az volt a benyomásom, hogy egy hegyek közé szorult 
s armálishoz jutott Debrecenben járok. A városon persze itt is romá-
nok ülnek, de az élet még rokkanás nélkül hordja ő ket; nem csodál-
nám, ha egyiket-másikat be is olvasztanä. A fő térre, a nemes, Árpád-
kori, falkerítéses templom alá kirakták ugyan a maguk sztereotip or-
todox imádkozó dobozát (egy nénike siratta is a kutacskát, ami a he-
lyén volt), de ezzel csak magukat csúfolták Id, nem is egészen jogos 
összehasonlitásnak téve Id  uralmuk szimbólumát. Ez a szomszédság 
az 6 jelenüket a mi múltunkkal veti össze s nem túl kegyetlen-e rájuk s 
túl kedvező -e ránk az összehasonlítás? Egyel ő re, szerencsére, meg a 
jelen sem bírja az összehasonlitást s a lovas Avram Jancu (akit az itteni 
magyarok különben több tisztelettel emlegetnek, mint történetköny-
veink) meglehet ő s idegenen tekintget szét a vasárnapi sétálók közt. 
Míg másutt „négy-öt magyar összehajol" hangulatban ülhettünk csak 
össze barátainkkal s a kisebbségi életnek határozott odúszaga volt, itt 
a napos, augusztus vasárnapon egy magában bízó, fesztelen magyar-
ság szívta a kertes liegyekröl befutó leveg ő t s a zsúfolt kerthelyiség (a 
fatányéron apró szeletekre nyesett flecken körül), egy vegetatív ösztö- 
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neiben meg nem zavarható nép jókedvével volt tele. A magyarság ká  
tő erejének jele, hogy egész Romániában itt találtam egyedül asszi n 

 láns zsidót, aki nemcsak belő lünk élt, de modorával is a két nép relé 
szíves együttélésére emlékeztetett. 

Ha valamiképp lehetségessé válna, hogy hátralév ő  életem Erdély, 
ben töltsem (szembefordulva az áramlással, mely szökik onnan, aho va 

 a szorongatottak sorsát megosztani, tódulni kellene), Marosvásár. 
helyt választanám ki székhelyül s a Teleki-Tékából csinálnék koporsót 
magamnak. Amit Szentgyörgyön Csipkerózsika múzeuma, Udvar. 
helyen a költő  facölöpös háza, az Marosvásárhelyen a télen fű tetlen 
nyáron becsurgó Teleki-könyvtár, a kótyavetyélés el ő l nehezen meg. 
ő rzött kincseivel. Egy szellemes, kicsit csíp ő s, lelkében az id ő  köszvé. 
nyét hordó öregúr vezetett rajt végig, lelkesen és barátságosan ma-
gyarázva, de vizsgáztatva is, hogy nem tartozunk-e abba a bárgyú Lá-
togatói hadba, mely elárult tudatlanságával a könyvtárost fel-fel-
szisszenti s évek során nyájasságából ki-kicsapó s visszahúzódó 
könyvkomondorrá teszi. Szomorú és gyönyör ű  komondorság ez, 
ő rizni itt és ma a Régi Magyarország ritka emlékeit, kiadatlan kézira-
tokat is köztük, megforgatni a tizennyolcadik század latin grófjának 
Nyugatról hozatott s falvak úrbérét fölemészt ő  könyvremekeit. Ez az 
a könyvtár, melyben Teleki Sámuel vendége, Kazinczy, „összeráz-
kódtaték az álmélkodástól" s a könyvlopást „szép tolvajlásnak" ne-
vezte. Az alapító egy magyar Göttingát akart Vásárhelyb ő l csinálni s 
megmaradt ez a Bibliotéka, melyben a francia klasszikusok ma már 
elő  nem állitható szép példányokból olvashatók (egy harminc pél-
dányban kiadott Horatiusnak 300 f. volt az ára) s Piranesi drága met-
szetei vagy Savonarola Prédikációi mellett olyan hungaricák láthatók: 
mint  az első  Biblia, Heltai Széphistóriái, Bólyai levelezése, Sajnovics, 
Bonfini, az Igazságra vezet ő  kalauz, Balassa Istenes énekei, Pósaházi 
Görtsös botja. A „külső  szem" itt igazán „felnyithatná a bels ő  elő tt" 
ma is a dolgok értelmét, mint az öregebb Bólyai írta fiának az olvas- 
mány hasznáról, ha volnának ebben a Göttingában meg fiatalok, 
akiknek a belsö szeme ezt a felnyílást kívánná. S talán igazuk van! 
Kinn még ellenáll a magyar táj, magyar konyha, magyar szó, de ide-
benn, e szemnyitó helyen — melynek könyveihez egyet sem tudunk 
többé hozzáadni — egy bed ő lt végvár tornyában érzi magát, aki körül-
tekint. 
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A székely komorság s a székely tréfa a Hargita két különböz ő  olda-
lán lakik; a csíkin ül a ballada, az udvarszékin a móka s odafönn a 
szénégető  kunyhók körül a kett ő  néha találkozik. A ballada oldalát 

sajnos, csak vonatból láthattuk. Tusnád fölött Csíken s Gyergyón 
át medencér ő l medencére emelkedett a vonat. Z ő ld földtavak voltak 
ezek a medencék, hegyek sötét partja közt. Mint kicsiny szigetek raj-
tuk mindenfelé a tornyos falvacskák — közben-közben egy zarándok-
hely: Csík-Somlyó és Szentmiklós. Szerencsésebb viszonyok közt ez a 
táj — a régi Árpád-kori határtemplomöv, a kereszténység gyep űje — 
kétségkívül alkalmas lett volna rá, hogy új, magyar szín ű  katoliciz-
must fejlesszen ki, fenségben a középkori franciával veteked ő t. Ta-
másit a Szűzmáriás királyfiban ez a kato likus lehető ség kaphatta meg, 
elkésetten persze, hiszen Sz ű zmária sokkal több komolysághoz szo-
kott a csíkiek közt, semhogy pesti neokatolicizmusra kapható volna. 
Ez az a vidék, ahol minden ház mellett egy háznyi koporsó áll, hatal-
mas fekete csű rök, nagyobbak sokszor, mint maga a ház. Az utasnak 
az a benyomása, hogy egy közeli ítéletre várnak, amikor óriások jön-
nek s a házat lakosával, barmával a fekete ládákba tolják s nagy bal-
ladai menetben viszik ő ket a hegyekbe, egy fekete, zokogó Máriával a 
koporsók mögött, míg északról a Maros szurdokán jámbor kékre fes-
tett házait helyükre tolja lassan a románság. Amíg ez az ítélet eljön; a 
koporsók szénával bélelten állnak s a gyergyóiak maguk tesznek ma-
guk közt idő nként ítéletet. Erdélyben ma itt folynak a legszebb bics-
kázások — a pezsg ő  helyett, ami a húszas évek nagy fakonjunktúrája 
idején folyt, álnok el ő készítésül a mai sötét nyomorúságra. 

A vonatablakból Gyergyó és Csik megmarad balladai täjnak. 
Ahogy visszagondolok rá, nem is tudom: láttam-e, vagy a Kodály 
Háry Jánosában hallottam, a Görög Ilona balladáját követ ő  búcsúz-
tatóban. Udvarszék tündérfalvában azonban biztos, hogy személye- 
sen jártam; léptem füvén s ettem asztalánál. Tamási Áronnak k ő -
szönhetem, hogy megnyílt el ő ttem ez a falu, mely rég elszokott töle, 
hogy városi embernek megmutatkozzék. Áron, a bennszülött, azon-
ban tudta a b űvszót, s míg én Udvarhelytő l a bakon a kocsissal hadse-
regbeli élményérő l beszéltem (falovon tanultak a huszárok lovagolni), 
ő  a falvakkal kirakott vízér édes hepehupái közt azt a falvacskát ke-
reste, melyet tornyostól, hegyestöl régesrég a magyar írás legszebb 
dombjára ültetett. Úgy érezte, nem szabad elengednie bennünket Er-
délybő l a székelyfalu emléke nélkül; messziröl utazott le értük ide, 
megtömte a zsebét prefektusi engedéllyel s a nyájas kanyargós úton 
kissé kényelmetlen ült a hintóban Dezs ő  s az egyik szociográfus közt 
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is egy-egy szó. A fekvő  kérdezett, az állók feleltek, senki idegen ki nem 
találhatta volna, hogy ebben a vontatott, tárgyilagos beszédben az 
egyik fél súlyos panaszt mond, a másik meg gyilkos híreket hall. Nem 
az  a faja volt ez a rezignációnak, melyet olyanoknál látunk, akik hét-
fő n vadul reménykedtek s keddre elernyedtek. Ez a rezignáció évszá-
zados gyökerű  s épp ezért sokkal inasabb, keményebb. A nagy dolgok 
az ember fölött rosszak vagy rosszabbak, de hozzátartoznak az élet-
hez, mint a levegő  nyomása s kár rájuk dühös szavakat vesztegetni. Az 
indulat, igaz, föl-fölszáll ezért vagy azért, néha nem is a legnagyob-
bért, mint egy morbus sacer, amelyet tisztelettel s megértéssel ke ll  kö-
rülállni, de itt, a halottak kertjében, ahol az ű r ad elő leget a csöndes-
ségbő l, messze a hatalom fülét ő l, gyermekes dolog volna a bajt dühös 
szavakban kiáltozni. Felejthetetlen csendes félóra volt az a keresztek 
bádogján pirosló alkonyatban, olyan, mint Áron Legszebb helyei, ahol 
egy anya halálát csaknem mókás szóban adják hírül s a lélek gyürk ő -
zését csak a szünetek éreztetik. 

Estére ezek a novellák másfel ő l is megmutatták, hogy mi áll mögöt-
tük. Vacsorára a sógor ellopott bennünket az édes öccs el ő l. Igen egy-
szerű en ment ez a vendéglopás, a sógor utánunk szeg ő dött a határban 
s azt mondta, megegyezett az otthoniakkal, hogy a vacsora náluk lesz. 
Nem  Volt  igaz; a másik fél meg is sért ő dött, de az este igy is gyönyör ű  
volt, egyik legszebb estém. Négyen kezdtük, vendégek, a vacsorát; 
kisvártatva leült anyó, a sógor, aztán a háziasszony, lassan-lassan, 

 hogy végeztünk, a beszivárgó ismerő sök, atyafiak; éjfél felé már hú-
szan is lehettünk. Az ember azt hihetné, hogy húsz ember akkora el-
nyomatásban, ha összeül, mást sem tesz, csak politizálgat. Valójában 
egy politizáló vagy panaszkodó szó sem esett egész este. A rossz híre-
ket megtudtuk a temet ő ben s ha annak a beszélgetésnek a súlyos 
csöndje nyomta is kívülrő l a falat s az éjszakán kivül egy másik tenger 
nyomása is érezhet ő  volt az elsüllyedt szobácska körül,  a vendéglátók 
nem fecsegtek fölöslegesen róla. Ebben a faluban még nemigen olvas-
tak újságot s az élet elnyomorodása fölött nem rajzolódott ki az or-
szágnagyok félelemmel es  reménnyel kísérhető  színjátéka. A végzet 
arc nélkül szorította összébb es  összébb ezt a népet s védekezés nem 
volt más ellene: csak a humor, ünnepekkor az ének. Azzal telt meg ez a 
szorongatott cella is, tiltakozásul nem is a románok, hanem a mindig 
másnevű  végzet ellen. 

Áron öccse a katonaélményeir ő l beszélt; tisztiszolga volt s sok mu-
latságosat tudott kapitányáról. A legnagyobb élvezete az volt neki, 
hogy  elnyúlt s a talpát vakartatta a tisztiszolgával. A fiú könny ű  ke-
nyérkeresetnek találta ezt s szégyen nélkül tette; talpvakargatás köz-
ben meg mesélt is neki, mint a gyereknek. Minden tisztiszolgai ka- 
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(a másik Bukarestben kidölt): megérdemeltük-e, hogy e szent hely 
lehozott minket. 

A falu szegényebb volt, mint vártam. Rendes utak helyett kocsi val 
 épphogy járható közök szövevénye. A házak fából s ha a fát sárral be 

is kenték s szép kékre ki is meszelték, a sarkokon az összerótt gerendái  keresztje elárulta a vakolt fal alatt a faépítkezést. Ami még különc 
 sebb; a házak, talán, hogy a víz leszaladhasson körülöttük, magas i4 - . 

bon álltak s a láb fölött fatornác kerülte meg a földszintet. Ett ő l vala, 
mi cölöpépítmény jellege támadt a községnek: ott úsztak magasan a 
föld fölött, virágos karfájukkal, Lebeg ő  faragások közt. Minden há z 

 körül kert. Nagyobb udvarra, szérű re, ahol asztagokat kell rakni, itt 
nem volt szükség. A gyümölcsösök nyugodtan ellephették a házak 
mögét s azt, ami szorosság es  szegénység volt térben es  anyagban, tün. 
dérséggé varázsolhatták képben. Az én gazdag dunántúli parasztfa-
lum megközelítő leg sem volt ilyen szép. Ott a jómód is földhöz ragadt 
e szegénység két lepkeszárnya mellett. Akik ezt a vízárkot házzal es 

 görbe szilvafával így befuttatták, mű vészek voltak. Nyomorúságában 
is van egy játékos íz, irigylésre méltó. - 

S ilyesformán az emberek is! Ahogy a kocsiról lekászáltunk s az 
ő rő mtő l síró anyó s a rokonasszonyok el ő kerültek, magam is megijed-
tem kissé magunkért, nem leszünk-e félszegek köztük. Az én falusi 
családom valóságos parasztbárókból áll ezekhez képest. Ha egy-egy 
pesti embert levittem közébök, mégis milyen kínos volt a helyzetem 
nekem, aki a városiak felületes, zavart leereszkedését is értettem s a 
parasztrokonnak is ismertem a megtéveszt ő  külső  mögött fölényes 
eszét s kényes érzékenységét. De az a tündéri íz, ami a cölöpfalut lebe-
gő  remekművé emelte köröttünk (melyet anyagával mérni barbárság 
volna), megvolt az emberekben is, úgyhogy az utasok hamar fölmele-
gedtek. Élvezet volt az úrifiú szociográfus els ő  zavart ügyetlenségét ő l 
az átmenetet a mámoros elragadtatásig megfigyelni. 

Amíg a váratlan meglepett család észbe kap kissé, szétnéztünk a fa-
luban s kivet ő dtünk a temet ő be. Magas keresztek állnak ebben a te-
metőben a sírok felett szétvetett karral. A feln ő tté magasabb, mint a 
gyermeké; magát a halottat példázza itt mindegyik fejfa. Míg mi a fü-
ves mezőbe visszakívánkozó halmok közt üldögéltünk, emberek jöt-
tek át a temet őn, egy asszony s a fia; Áronnal, aki innen-onnan roko-
nuk, szóba ereszkedtek. Az újságjuk nem volt valami örvendetes. 
A pótadó idén ötszöröse az alapadónak; a bíró átállt s a községházán 
már istentiszteletet is tartottak sokágú gyertyatartóval; a legénynek, 
aki az iskola miatt felszólalt, a hegyekbe kellett bujdosnia, amíg a né-
pek a hatóságot megkérlelték. Csendesen mondták, minden szenve-
dély, felháborodás nélkül; a temet ő  hallgatásába innen is esett, onnan 
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landjai közt ez volt, ami nekem, de a helybeli hallgatóságnak is  a te$ 
 jobban tetszett. A helyzetet fel lehetne persze pesti vezércikkíró maá 
 ján is fogni: a legnagyobb erdélyi író testvére egy román talpát fé ny 

 telen vakarni, ide juttatott bennünket Trianon, huj, huj, hajrá, szép 
selymes lódingom. A talp azonban furcsa jószág; tényleg szereti, h a 

 ravaszul, ütemesen birizgálják s a nagy író öccsének itt maga a végzet, 
a nehéz katonasors, nyújtotta oda a talpát békülékenyen, nesze szé. 
kely, kenyerezd le a talpamat s jó gazdád leszek. S a székely vakart és 
mesélt, sokkal több igyekezettel, mint ressentimenttal. A szigorú ka. 
tonai viszonynál bizonyára többre becsülte a dajka-csecsem ő  viszonyt, 
melybe az ujjai és szavai bódulatában hever ő  kapitánnyal került. Ma. 
gyar ember ilyet nemigen parancsol, persze, a szolgájának; de a kapi-
tány különben jó, kedélyes fiú volt s ezt a kis bódulatot a székely, ha 
meg is mosolyogta, nem írta embersége rovására. CO maga is embersé, 
gesen mesélt róla, fölényes humanizmussal, mint a bátyja szokott, 
akire elbeszélő  modora különben rendkívül emlékeztetett. 

Sikere a többieket is nekibátorította. A háziasszony, Aron  asz-
szonyhúga, háborús emlékekkel hozakodott el ő . A románok els ő  be-
vonulásakor a fehérnép egy része fölmenekült valamelyik havasi szál-
lásra; ott laktak, amíg a faluban büdös volt. Egyik este néhány nyug-
hatatlan lány mindenféle lebe rnyeget öltött magára s lovon a tanya alá 
szállt. Amíg ott ficánkoltak, egyik beszaladt, hogy itt vannak a romá-
nok. Volt ijedelem, sopánkodás a beszorult vénasszonyok közt. Ti-
zennyolc év után olyat is rájuk lehet fogni, ami tán igaz sem volt. 
A mi elbeszél ő nk merev, mozdulatlan arccal mondta a csintalanságo-
kat, csak a hadaró, szapora beszéde mutatta, hogy komédiázik. Volt 
ott néhány asszony, maguk is tanúi a dolognak, át-átvették t ő le a me-
sét, új részletet fűztek-tódítottak hozzá, egyik elkapta a másiktól a ré-
ges-régi élményt, mint a koncot. S szó és váltás egyre sebesebb lett, 
anélkül, hogy a résztvev ő k mozdulatlan arca az általános kacagásnak 
odaengedte volna magát. 

A nagy mesemondásban még anyókára is sor került. Ő  azt mondta 
el, hogy vesztette el  Aron  fia a hüvelykujját. Éjszaka lopózott ki tölté-
nyért s mikor a pukkanásra kiszaladtak, véres inakon lógtak tenyere 
csonkjáról az ujjai. Bevitték Udvarhelyre a kórházba. A sokgyerme-
kes anya heteken át mindennap bezarándokolt, közel húsz kilométert 
téve meg oda-vissza, hogy az operált fiáról hírt halljon. Mint kiderült, 
annak a képzelet-izgató patronnak köszönhette a magyar irodalom 
egyik legnagyobb elbeszél őjét. Mi mást is kezdhettek volna a nyomo-
rékkal, taníttatták. Az öregasszonynak, úgy Látszik, sokat kellett t ű r-
nie ezért is meg másért is, mert amit az uráról mondott, azt gyerekei  

azzal a csendes meghatottsággal hallgatták, mellyel csak a jó anyájú 
 

felnő ttek — külön rendje az emberiségnek — tudnak egy pillanatra gye-
rekként bújni szüléjük áldott szoknyája köré az emlékezésben. 

A nagy mesemondásnak a sógor fúvószerszáma vetett véget. CO ebbe 
fútta bele, ami sok volt benne a szénéget ő  élethez. Az asztal körül ül ő k 
halkan dúdolva kísérgették a többnyire egész rendjén kiszaladó zene-
hangot, aztán nekibátorodva le is hagyták, lévén a szívhez legk ő zelebb 
eső  s így legkönnyebben használható hangszer: a torok. A ritka nó-
tákból feljegyeztem néhányat, de mit érdemel mást az ilyen papír, 
minthogy elveszítsék. Ez történt az én follcloros papirosommal is. Az 
emberközösség azonban, melyben a dalokat hallottam, nem veszett el. 
Ha lehunyom a szememet; itt ülök a melegében, mellettem a megha-
tottságtól kissé morc író, kinek els ő  kötete, tíz éve, kritikusi pályám 
első  boldog meglepetése volt. Soha íróember úgy hozzá nem tartozott, 
tehetségében is, a családjához, falujához, mint 0. Akárhol metszed 
meg ezt a falut, az ő  szava csorog belő le s amit különösnek, egyéninek, 
olykor-olykor erő ltetetten provinciálisnak találtam benne, íme, itt öm-
lött ebbő l a családból, mely nagyságáról a lig-alig tudott valamit. Híres 
regényét is csak a sógor olvasta (aki egy-egy célzásával a messzi szénége-
tő  életrő l, ama „Rengeteg" jeleneteit villantotta fel), s alig látott valami 
nagy dolgot benne. Különös gyöngédséggel, büszkeséggel beszéltek ró-
la, de inkább csak mert nyájas volt hozzájuk s úr lett bel ő le. Féltették a 
városi élett ő l, hogy megerő lteti a fejét s házat néztek neki, amelybe visz-
szajöhetne. S ez talán úgy is illene attól, aki annyit köszönhet nekik. Hi-
szen ő benne csordították ki szomorú bölcsességüket, tarka, szikrázó te-
hetségük. A népek, amíg fiatalok, harcolnak, alkotnak, nemzenek; ami-
kor bekeríti ő ket a sors, ha kiválók voltak, költök lesznek. Amivel Aron 

 bennünket elbűvölt, az ennek a halálhoz szokott népnek édes költészete. 
S csak a költészetet tápláló halálhoz maradna hü, ha bezárkózna népével 
e felfegyverzett, elvágott faluba, melynek kertjeibe ma farkascsordák 
húzódnak le a vadász híján elvaduló rengetegb ő l. 

Amikorra a magas ágy párnáin fölébredtünk, a csend ő rség már ke-
resett, mutassuk be az írásainkat. Elmen ő ben leszálltunk s jelentkez-
tünk. Szegény csend ő rörmester jött keményen s följegyzett egy papír-
ra mindenféle számot, amit útlevelünkön, sajtóigazolványunkon s a 
prefektus-pecsétjén fölfedezhetett. Vékony, suhancforma ember volt, 
a segédje meg éppen jámborjóska. Két óvatos, a törvényt képvisel ő  s 
járatlanságában a felel ő sségre vonó törvényt ő l rettegő  ember. ide-
rakták ő ket ennyi bölcs, halálos humorú költ ő  fő ié uralkodni. Türel-
mesen bevártuk, amíg mindent följegyez s barátságosan köszöntünk 
neki. Az 6 nagy csend ő ri igyekezete s félelme csaknem oly megható s 
szomorú volt, mint az elhagyott falu, melybe ma  mar  éppoly nehezen 
vető dik el magyar, mint hajdan a csaknem mesebeli csángó vidékre. 
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Néhány nappal azután, hogy a kanyargó ér körül összebújt szék
el  falvak az udvarhelyi bérkocsi mögött eltű ntek, egy másik, vadabb i;3

' 
takocska völgyében tört felfelé a három emberre olvadt exped 
gyalog a naszódi hegyekbe. A Szamos hosszú keleti ágán hozott  fel i dáig, az Olt  es  Maros völgyéhez hasonló tájon a vonat. Ezt a két nap ot  rá kellett szánnunk Gusti professzor meghívására, ha nem akartunk  kétszinüeknek látszani, akik a tudósnak járó salvus conductust ma• 
gyar sérelmek megközelítésére használják ki. Az echipa, láttuk, büsz. 
keségük a románoknak es  ifjú falukutató társunk is a szakma lelkiis, 
meretfurdalásával tért volna haza, ha a helyszíni élményt ő l elütjük. qz  
alsóilvai állomásról így is majdnem visszafordultunk. Noha írtunk, 
senki sem várt bennünket, az iparvonatra nem vettek fel, kocsit nem 
kaptunk; a falu tiz kilométerre volt s hallottunk már néhány rémtör-
ténetet magyar szociográfusok es  román csend ő rök együttmű ködésé-
röl. Szerencsére a falukutató, miután falut szagolt, nem volt hajlandó 
visszafordulni, úgyhogy a menni vagy maradni számunkra is kurä. 
zsi-kérdéssé vált. Szembeszegtük hát talpunkat a patakparttal, mely 
fölött katonák vágták a hegy partjába az új, Bukovina felé viv ő  utat; 
bandukoltunk es  izzadtunk, tizenöt nap hajszával az inunkban, míg 
egy szembefutó autóról meg nem állítottak. Gusti tanár helyettese 
volt, épp hozzánk készült, akiknek, mint kiderült, 6radnán kellett 
volna kiszállanunk. Az igazi demográfiai állomás Újradna volt, mai 
nevén: Santu. Lesen, amerre mi tévedtünk, tavaly szálltak ki s idén 
csak egy kiképző  tanfolyam mű ködött ott a helyettes vezetése alatt, 

Ha már bekerültünk ebbe a sikátorba, vezet ő nk azt ajánlotta, néz-
zük meg a tanfolyamot. Az autó továbbment Ilvára s mi is tovább Les 
vagy ahogy ő k mondják Lesu felé. Közben egy román lányka szeg ő - 
dő tt hozzánk az anyjával. Ha vezet ő nk belefáradt a németbe, velük 
pihente ki magát. A nyájasságnak abban a demokráciájában érintke- 
zett velük, melyet már Romuluson is megbámultam a bukaresti kis 
kocsmában. Német neve  es  francia felesége volt a mi vezető nknek, 
amellett hogy jónevű  tudós, művelt ember is; abban azonban, ahogy a 
parasztokkal bánt, tökéletes román. Míg a magyar m ű velt a paraszt-
ban, még ha fiatal is, valami deákferenci érettséget tapogat s magánál 
valahogy öregebbnek érzi, a román szemében a paraszt, ha öreg is: 
gyerek. Baba draga, mondja a vénasszonynak s ha az ember nem  tud-
na, hogy a baba: nagyanyát jelent, az enyelg ő  babázó hang után ezt a 
babát akár magyarul érthetné. Ez a román tudós is mint két kölyökkel 
enyelgett a velünk sétáló n őkkel s ugyanígy fenn a falubeliekkel is, 
Volt valami gyermekorvosi hangulata az ő  szociográfiájának, elba 
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londítani szabad, mondta ez a modor, de megcsalni csúf. Míg a ma-
gyar parasztból ki kell csikarni, amit akarok t ő le s a fölényét ő l meg-
megszorított tudós szinte örül, ha az adatgy űjtő  kiszállásból tudós-
mű helyébe visszatérhet: a román paraszttal el lehet játszani, fölé-
nyünkben nem feszélyez, maga az ismeretszerzés mulatságosabb az 
ismeretnél. Egy esetb ő l nem lehet általánosítani, de ha a mi vezet ő nket 
a közismert magyar tudóstípussal szembeállítom, épp ez a legfelt ű -
nő bb: mi mihelyt lehet, a bet ű be, elméletbe, rendezésbe vesszük be 
magunkat, szinte belebújunk a tudományba, ő  tudományosdit játszik 
s a tanulmány es  ismeret csaknem mellékes a játék élvezete mellett. 
A tudományt nehezebben tanulják, de szenvedélyesebben játsszák, a 
módszer nem egyfajta, elvethet ő , megtartható megközelitési mód ne-
kik, mint azoknak, akiket a tudomány spleenje már megérintett, ha-
nem mágikus játékszabály. Maga mint egy varázsformula: merev, de 
amit fölidéz, tarka  es  hajlékony. Ez a bársonyruhás, térdnadrágos, 
vékony ember, tökéletes francia beszédével semmiféle középeurópai 
vagy nyugati szellemre sem emlékeztetett engem; keleti olasz volt ő , 
aki minden nemzeti gy ű lölködés nélkül mutogatta nekünk, hogy ját-
szanak ő k szociográfosdit. 

A kapaszkodó elég erő s volt, a nap meleg, egy-egy ház fölt űnt, de a 
falu sehogysem akart mutatkozni. Vezet ő nk megnyugtatott, hogy fa-
lura ne is számítsunk, Lesu huszonhat kilométer hosszú, szórt telepü-
lés s a mi állomásunk az innens ő  felén van. A fiatal jegyz ő  faházában 
rakodtunk le s rögtön átmentünk a kultúrházba, ahol a tanfolyamot 
tartják. Tizenöt-húsz környékbeli tanító, jegyz ő féle tanulta ott a 
„kultúrmunkát"; meg egy magyarul beszél ő  asztalos is akadt köztük. 
Mialatt mi ottjártunk, épp a Budapesten végzett k ő rorvos adott nekik 
elő  szervezést, ha jól emlékszem; de a falra fel volt írva az egész tan-
menet: falurendezést, gy űjtést, gyakorlati gazdaságot tanultak. 
Amennyi egy falusi kultúrotthon irányítójának kell. Nyomással, ígé-
rettel kényszerítették ő ket erre? Vagy önkéntesen fizetik itt az ellátást? 
Nem tudom. A hangulat jó volt s a fényképez ő gépek, amit a vastag 
album is bizonyított, fáradhatatlanok a megörökítésben. El ő ző  évben 
szálfa-gáttal szabályozták a közeli patakot; ahány szálfát odacipeltek, 
annyi fénykép az emlékkönyvben. Nevet ő , mókakész emberek min-
deniken s amellett a fahíd is megvan; a kultúrház mögött pedig ott a 
példavetemény a hegyre futó kertben. Az anyagi eszköz csekély vagy 
semmi; a munka látható eredménye egy évvel a faluszervez ő  kiszállás 
után, közepes; de a játékba belekóstoltak száma n ő  s tagadhatatlan, 
hogy e kultúrotthonnal mégiscsak valami kis kultúra vet ődött el a so-
vány völgye mentén egy járás szélességet végigkúszó hegyi faluba. 

Vezető nk meg aznap este átvitt bennünket a tulajdonképpeni falu- 
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kutató központba, Santuba. Péntek este volt s az óradnai vasútá ll 
 mástól a távoli városszélig gyertyalángos szobácskák emlékeztett k 

rá, hogy e vidéken a szombat er ő s versenytársa a vasárnapnak Er 
délynek ebben a magas sarkában a zsidóság meg elején van a népi sé ' 
tol a felekezetiségen s kitérésen át a párolt neokatolicizmus felé vi gA 
útnak s ahogy a székely vasútra beszállt palesztinai kivándorlók 
katáborból jövő , nemzeti dalokat fújó csoportján láttuk, egy rés zük' 
meg is akarja takarítani ezt az utat s friss, virulens törzsekben kéSziil 
gyarmatosításra — az ő shazába. Zsidókon es románokon kívül igen 

 sok a cigány errefelé s ha,  nem tudnám, hogy a táj ő s bányavidék s e 
három nép három világrészbő l került ide, azt hinném, hogy az en  . 
ber-szülö föld innen bocsátja ki e három barna, tenyész ő  népet egy 

 sziklarepedésen Európa elborítására. 
Fönn Újradnán, amikorra megérkeztünk, zsúfolt volt az iskolate• 

rem, melyben a falukutatók fő hadiszállásukat felütötték s alig harap. 
tunk valamit, mi is ott ültünk már a dobogó el ő tt, a zsibongó parasz• 
tok tölcsérében. A kiszállás ideje alatt minden este tartottak valami kis 
rögtönzött mű sorú ünnepélyt, s a havasi paraszt-nép (ez Erdély leg. 
magasabban fekvö falva) dongva szállt rá a kínált szórakozásra, 
akármilyen együgyű  cukor volt különben. A mű sor összesen négy 
számból állt. Egy falukutató érzelmes m ű dalokat énekelt; egy helybeli 
parasztkomikus, számunkra érthetetlen tréfákat ű zött; az ürikomikus 
pedig utunk történetét mondta el Lesuból idáig, közben bennünket is 
kifigurázott kicsit —; a közönség arcáról azt gondoltam, tiszta móka, 
amit mond, vezetőnk figyelmeztetett, hogy ez a tréfa csak a csalétek, 
tulajdonképpen ismereteket terjesztett. A legzajosabb der ű t egy 
bennszülött suhanc keltette, aki falevélen dudált népdalokat. Meg 
meglehető s kontárja volt ennek a hangszernek; a levél id ő nként elsza• 
kadt, elrekedt, amin az el ő adó éppúgy nevetett, mint a hallgatóság. 
Urak es  parasztok, vezet őnket is beleértve: egy nagy kölök-had volt 
ebben a teremben. Az én falum bútorfa szikkadtsága s a székelyfalu 
ritka rózsafa nedvei után egy fattyhajtásos ákác virgonc, vad nedvke• 
ringése járt itt. A n ő k közt sok a finom vonású; egyiknek a piros báj• 
ban égő  arca egy spanyol mester lányfejére emlékeztet, amely el ő tt, 
mint gyermek, annyiszor álltam meghatottan a Szépm űvészeti Mú• 
zeumban. Vonásokban finomabb  nép, mint a székely. Ha mégis vad• 
nak érzem, ez a vadság nem a test vagy lélek állati durvasága, inkább 
egy növényi, nedvbö vadság, mely a mi elákácosodó Dunántúlunkon, 
ahol a szil s jegenye már csak gyér emlékeztet ő  egy komorabb, méltó 
ságteljesebb flórára, a fajták kérlelhetetlen harcát s a nemesebb  for 

 mák romlékonyságát példázta elő ttem már kiskoromban. 
Elő adás után elvittek szállást keresni. Elébb egy úri házba pottyan'  

tunk be: eleven barna férfiak es  nő k jártak-keltek körülöttünk a meg-
lehető s kopár szobában, mely szinte nem is a széthányt bútoroktól, 
hanem a széthányt, nyugtalan emberekt ő l volt rendetlen. Azután két 
házisző ttes leped ő vel a hóna alatt egy riadt öregasszonyt, „babadrá-
gát" vert fel néhány házzal odébb a szálláscsináló medikus s a tiszta 
szobában harcolt ki fekhelyet Dezs ő nek es  nekem. Ez az első szoba 
igen nagy volt s az öregasszonyhoz képest rendkívül díszes. A falon 
kendő  es  kendő , tapéta helyett az egész ház ki volt bélelve vele, a ke-
mencén s a falon korsók, a padlón s a két ágyfélén sz ő nyegek. 
A kendő k hímzése vegyes: némelyik a bukaresti múzeum legszebb da-
rabjaival vetekvő , a másikon otromba rózsák, amilyeneket anyáink 
falvédő in láttunk. Nyugat-Európa fel ő l nézve Kelet-Közép-Európa 
népeiben sok egyez ő t lehet találni, de ha az ember közelebb hajol hoz-
zájuk, ez a „közös": szinte teljes ellentét. A székely is faházban lakik, a 
román is, igaz. De a két ház: két egymásnak ellentmondó lélek. 
A székely-ház belül is ház; bútorai éppoly tündéri szegénységgel épí-
tettek, mint maga az épület. A román ház kifelé komoly alkotmány, 
befelé keletiesen kibélelt fészek. Hálószobánk szép volt es mégis fojtón 
idegen. Sosem éreztem világosabban, hogy micsoda gyep űk zárják az 
embert  fajtájába, mint amikor a mi „baba draga"-nk tiszta leped ő ire 
lefeküdtem. Aronéknál ügy aludtam el, mint otthon, Szilason, nagy-
anyám ciháiban; itt bő röm, leheletem, idegem még sokáig küzdött a 
különben tiszta takarókból, sz ő nyegekböl, kendő kbő l rátörő  idegen-
séggel. 

Másnap délelő tt a falut jártuk be. Egész másféle település volt, mint 
a huszonhat kilométer hosszú Les. Esztenás havasi mez ő k alatt  tilt  egy 
völgy torkában, határában még láthatók a római bányák g ődrei. Ma 
cigányok raklak. köréjük s ű rű , kerek, sátorforma házukat, melyben 
pusztai századok maradnak hívek magukhoz e téres, szögletes román 
épületek közt. Az echipa nyoma mindenfelé látható már a faluban. 
A vizifű rész alatt itt is szabályozták a patakot; az utak partján ala-
csony fakerítések s friss árkok; már a követ is robbantják kövezethez a 
közeli hegyoldalban. Egy úrféle jön mappával; érdekesebb házfor-
mák, szobarészletek, kemencék vannak benne vagy ő tven oldalon. 
Egy másik jegyző könyvben a vásárosok vallomásai: ki mit vitt vásárra 
s mit vett. Kiderül, hogy a szegénység itt is éppolyan nagy, mint Ud-
varhelyben. Egy helybeli hivatalnok a faluszervez ő kre is tesz egy s o-
katmondó megjegyzést: nem lehet a népt ő l annyi közmunkát kívánni 
ilyen szegénységben. Benn a központban megnézem az orvosi rende-
lő t. Sokféle orvosság, m ű szer, doboz, egy csupasz szobában igen nagy 
rendetlenségben. A lakosság negyven százaléka vérbajos. Ez itt a leg-
nagyobb betegség, a háborúval tört be, amióta a rózsás terít ő k -- civi- 
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lizáció es szifilizáció párhuzamosságát bizonyítva e távoli völgykat 
 lanban is. Egy teremben nagy szöv ő székek: falusi lányok tanulják irt " tt ea sző nyegkészítést. A vezetön ő  albumot hoz; többszáz minta b enn 

 mind ebben az egy faluban gyűjtötte. A konyhán egymást váltják  
kisegítő lányok az egynyári fő ző iskola alatt; a dolgozóteremben a  s 

pedig  a házak kérd ő íveit rendezgetik a n ő k s a nyelvész írogatja a kart oték  
számára céduláit. A folklórgy űjtés csak néhány nap múlva kezd ő di 
meg, amikor a falukutató derékhad is kiszáll. Amit mi látunk k ,még  
csak az el ő készület. Az ebédet az egész társaság - húsz-harminc emb er  
- egy asztalnál tölti el. Játékosok, vendégszeret ő k -, gyermekségük  
abból is kiderül, ahogy munkájukról beszélnek. Elvben orthodoxok 
gyakorlatban cicázók. '  

Délel ő tt még fölszaladtunk a közeli dombra, a cserkészekhez. Eg y  
kolozsvári csapat táborozott ott, egy csomó magyar név röpködött  
köztük: Kozma, Csányi, még emlékszem kett ő re. A reggeli imájukat is  
meghallgattuk s láttuk tisztelgésüket a román zászló el ő tt. Kozma es  
Csányi ugyanúgy álltak ott, mind a mi cserkészeink hasonló hazafias  
aktusoknál. Hiába, az ifjúság szereti a lábát peckesen lökni, himnuszt  
énekelni s zászlók el ő tt tisztelegni. Csaknem mind tudtak magyarul,  
dicsérték a tábort. Ha a család otthon dohog is, ő ket ideszoktatja a  
katonásdi es  játék az idegen zászló köré. Míg az eszeveszett paraszt-  
szekéren a hegyr ő l lezörögtünk, rájuk gondoltam. Irtózatos út volt.  
Elő re kellett mennem a bakra, mert a szociográfus hányingert kapotts  
leszédült. Az én kezemet is összetörte a bolondul táncoló l ő cs. Közben  
a zápor is beért s kalapom, kabátom, ingem úszó szivacstömegében  
újból kiderült, hogy b ő röm az egyetlen megbízható es vízhatlan ruha-
darab. Valóságos bibliai menekülés volt. A bársonylegel ő s völgy  el-
veszett mögöttünk  az eső  forgatagában, a román élet hétgyerekes csa•  
ládaival, bohém falukutatóival, n ő ivel, levél-zenészeivel, szifiliszével  
azonban a nyomomban maradt, mint egy második árvíz, a felh ő sza-  
kadás medrében, Kozmák es  Csőnyik holttestével a hátán.  

•  t' 	 .  .  
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Irigylem a szemlél ő dő  művészeket, akiknek a szemén látomás folyik 
át látomás után, anélkül, hogy  a látás, az ábrázolás kényszerén 	I 

 problémákkal gyötörné s cselekedetekre kényszerítené ő ket. A mű vé- 
szet fotóriporterei ő k, a megörökítés mámorában állnak a jajgató, 
sarkalló, szemrehányó dolgok közt, melyeknek sava, könnye elvész a 
számukra. Bölcs gátat vontak szemük es  akaratuk közt valahol, s e gát E  az o erő sségük a világgal szemben. Bel ő lem ez a gát, sajnos, hiányzik. 
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látnivalók elő tt egy darabig szodéjul bámulok; azt képzelem,  
örökké tudnám falni ő ket, aztán egyszer csak, java bámulóban, eldu-
gul a szemem. A vonat cipelhet, el ő ttem csak árnyékok s az agyam  
mint egy megterhelt gyomor, kínlódni, küzdeni kezd a bezabált látvá-
nyokkal s az élményb ő l a gondolkodás kínjában ismeretlen, engem is  
megdöbbentő  elhatározás emelkedik fokról fokra fel.  

tban Kolozsvár felé, két hét romániai nézel ő dés után, már nagyon  
is éreztem szememnek ezt a nyárspolgári eldugulását s hiába magya-
rázta kolozsvári vezet ő nk a nagytemplom óriás terén a régi családi  
paloták történetét vagy a házsongárdi temet ő ben Misztótfalusi Kis  
sírját keresve, a nevezetes halottakat, az úton kiérlelt problémáktól 

 alig-alig láttam a hátralevő  utat. Mátyás megmaradt lovasszobra (há-
tán a felírás: minden népet legy ő ztél, csak a magadé vert meg) s a Má-
tyás-kori ferences-kolostor gyönyörű  gót udvara inkább mint befo-
lyásoló hangulat, érv, szillogizmustag maradt meg bennem s nem mint  
eleven vízió.  

A Dunán léptem be, hátulról, Romániába s ahogy beljebb es  bel-
jebb, nagyobb s nagyobb légköri nyomás alá kerültem, h ű  igyekeztem  
maradni a Duna-gondolathoz, mely a fedélzet csillagai ala tt  olyan  
könnyű vé s delejessé tette vallásvitánk után az éjszakát. Tejtestvérek-
nek neveztem egyszer Közép-Európa köz ő s sorstól szoptatott gyer-
mekeit s e tejtestvériség jóakarata bennem járt az egész út alatt, ha  
másképp hoztam is ki Biharkeresztesnél, mint ahogy Giurgiunál be-
vittem. Bukaresti barátainkkal hiába akartam volna megértetni ma-
gam, ők „nagy nemzethez" méltóan akartak élni s a Duna csak csó-
nakút volt számukra. A Csernavoda zsombékosain labdáztak mezte-
len kedvesükkel s ha nem mint vadevez ő ső k, hanem, mint románok  
nézték, határfolyónak tekintették, ő sszekő tő  helyett. Nem baj, gon-
doltam akkor, legalább látom, kik azok, akikkel a romániai magyar-
ságnak nem szabad együtt mennie - s kerestem ellenfeleiket. A túlzó  
nacionalizmusnak Romániában egész jó elitje van, a király kegye s az  
uralkodóosztály érdeke csendben mellette dolgozik, a mai kormány-
zat feléje siet, s ha kilátásai végeredményben rosszak is, bennünket,  
magyarokat megfojthat, miel ő tt ez még kiderül. A magyar kisebbség  
természetes szövetsége az, aki az ő  legerő teljesebb ellenfele. A pa-
rasztpárt tehát, állapították meg els ő  magyar ismerő seink.  

A parasztpárt Romániában a legkomolyabb politikai erő . A képvi-
selő házban aránylag kis padövet szállt meg, de a választás, mar  csak a  
ravasz választási számtan miatt sem h ű  mérlege az erő knek s mint  
minden balkáni vagy félbalkáni országban: a többség itt sem a nép-
akaratot fejezi ki, hanem egyszer ű en azt, hogy nincs határozott nép-
akarat. A Sirul Hotilor, mint másutt, itt is leküldi sógorát-komáját a  
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kerületekre. Ahol puha a kerület, rajt ,marad, ahol van valamz n• 
akarat, visszaszalajtják. Az egyetlen er ő s szervezet, amely tömeg es 
szalajtja vissza: a vidéki tanító, Michalache vezetése alatt álló - 
rasztpárt. Míg a Regátban a király, Gusti es a vasgárda tájékát Szrtt a toltam ki, Erdélyben a parasztpárt fel ő l faggatóztam: beválnának, e 

 mint a Duna-gondolat roman vállalói, szövetségesül. 
Ezek a faggatózások nem hoztak világos eredményt. Azt, hogy Ra 

mániában egy neve után ítélve egész tiszta fogalom valójában mít t a, 
kar, sosem olyan egyszerű  megmondani. Mi ebben a tekintetbenjóvai 
elő rébb vagyunk. Ha minálunk egy párt „földmű ves"-nek nevezi rna. 
gát, mindenki tudja, hogy néhány pesti úr ezt a szót emelte ki a keresz. 
tény, nemzeti, szabadelvű , munka, munkás, szocialista szavak köz ű i 
politikai vállalkozása cégéréül. Arra, hogy a parasztpártnak a parasz. 
tokhoz kő ze is lehet, senki sem gondol komolyan. Nálunk níncsenek is 

 parasztok, legalább senki sem akar az lenni, a falusi kisbirtokosok is 
„polgárembereknek" hívják magukat. Nagyatádi a háború el ő tt pro. 
bált valami kis paraszt-mozgalmat csinálni; a mi kerületünkben, ahol 
a választók kilencven százaléka paraszt, a jelöltje talán száz szavazatot 
kapott. A szívében minden magyar cseléd vagy báró s egy igazi p a. 
rasztpárt a cselédeket éppúgy felháborítja, mint a bárókat. A paraszt 
Magyarországon nemcsak elnyomottsága miatt, hanem természete 
szerint is magános, egyes ember, Romániában azonban igazi paraszt 
tőmegek vannak. A kilencszázas években egy véresen levert Dózsa-
lázadás kényszerítette rá az okos regáti urakra a földbirtokreformots 
háború után a paraszttömegekkel számolt az adósságtörlés, a convey 
siune. Erdélyi magyarok sokat meséltek e paraszttömegek felvonuló. 
sáról. Kolozsvártól Gyulafehérvárig gyalogoltak zárt rendben; él ű . 
kőn Maniu, Vajda; együtt izzadtak es  együtt szalonnáztak velük a pi. 
henőkön. Egy parasztfölkelés itt nem lehetetlenség, mint minálunk, 
ahol az éhség ís szemérmesen hat, s a fél szelet kenyér már arisztokrá• 
ciát teremt a negyeddel szemben. Mi is álmodozunk paraszt államról, 
A művelt osztály lebontásával a parasztok, a parasztok átnevelésével a 
„sznobok". Tömegeket azonban, melyek álmainkat kivívják, egyi• 
kőnk sem lát s így a kormányoknak minket sem kell észrevenniök. ;. 
Michalache szerencsésebb nálunk, az ő  parasztállam álmai, még ha 
tő kéletlenebbek is,  néhány millió torokkal hangosabbak. Demokrácia 
ott van, ahol a népfelkelés lehet ő sége megvan. Romániában Romulu• 
sék nacionalizmusával szemben ez a felkelés fenyeget ő en jelenvaló. 

Paraszt-Románia, Telepes-Magyarország: a Duna-gondolat újra 
föllobban s a tejtestvériség megint kínálkozik. De a további felvilágo• 
sítások már nem ilyen kedvez ő ek. A parasztpárt már uralkodott egy 
szer; iskolapolitikája valamivel türelmesebb volt, mint a liberálisokét 
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de a román kormányok, akár a király állítja oda, akár a tömeg dobja 
föl őket, nem tudnak egymástól számbavehető en különbözni. A ro-
mán társadalom fölszívja az elveket, beolvasztja a pártkeretet s a kor-
mányférfi éppúgy hasonlítani  kénytelen a kormányférfihoz, mint a 
giurgiui vásárban egyik paraszt a másikhoz. A miniszternek az aszta-
lára rá lehet ülni s nem kell a titkárainál instanciázni: a demokrácia 
tökéletes; a Sirul Hotilor szokásjoga azonban parancsol végül a leg-
aszkétább parasztvezérnek is. Az államférfi ott élhet Románia fölött, 
de nem avatkozhat életébe. Ez az ország nem veteményes ke rt, amely-
ben az ágyásokat forgatni lehet, hanem bozót, amelynek van gyümöl-
cse, vadja s a beavatkozást nem t ű rő  törvényei. 

E törvények közt ma talán a legels ő , hogy a kisebbségekkel nem 
szabad rokonszenvezni. Amelyik román párt ennek a törvénynek el-
méletbő l ellenszegülne, azt a románság elpusztítaná. Türelmetlenség 
ez, gyű lölet? Nem, a többség egyszerű  gazdasági önzése. Válság van, 
munkanélküliség van, a lakosság egy részé nek jut munka, a másiknak 
nem. Romániában élünk, Románia a románoké, ügy i llik, hogy a ro-
mánnak jusson kenyér s a kisebbségnek ne. Egyszerű , gyermeki kö-
vetkeztetés ez (ha egy darab kenyér van a häznál, az az édes gyermeké s 
nem a mostoháé); s a gyomor erejével egyesíti az egész nemzetet. 
A parasztpárt vezérei éppúgy követelik azt a darab kenyeret, mint 
Bukarestben a vasgárdisták. Nézzetek szét, mondták a Brassóba be-
tódult parasztok vezérei, itt minden az idegeneké. Hatásos érv ez, ha 
egyszer rászántuk magunkat a kiejtésére, s paraszt-Romániát még 
akkor is messzetolná t ő lünk, ha Telepes-Magyarországot fel nem 
szívta volna rég az áprilisi hold. 

A parasztpárt két bot közül a kisebb bunkójú egyel ő re; „inkább 8", 
de különös paradicsomot t ő le sem vár.  senki. Maradnak hát a jobbak, 
akik mégiscsak vannak mindenütt s mint hinni szeretjük, egyszer majd 
szóhoz jutnak. A parasztpárt után, ha nem is a magyarbarát, de az 
emberbarát románok felé kezdtem tekintgetni, akiknek a humaniz-
musában a Duna -gondolat mégiscsak szállást talál. A románoktól a 
faji gyű lölködés, én ügy látom, elég idegen. Bohém nép ez, amely talán 
csekélységgel is megbokrosítható, de természete sze rint nem gyvülöl-
ködő . Egyetlen komoly veszedelem számukra az orosz, s mégis 
Oroszországról egy rossz szót sem hallani: Oroszország egyszer majd 
összeroppantja, de egyel ő re nem ingerli ő ket. Mi: „így oláh", „ügy 
oláh" tizenöt éve háborgatjuk a délutáni törökkávéjukat. S akik sze-
retik elterelni magukról az indulatot, ránk terelik. A talpát vakartató 
kapitány álmában mi vagyunk a békebontók. Néhány évvel ezel ő tt 
meg szívesen kibékültek volna velünk. Ha lecsúsztunk is, mi voltunk a 
régi uraság, s a sznobizmusuk tisztelt, ha a talpuk a nyakunkon volt is. 
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Ma már kezdik látni, hogy nem kell tisztelniök. Ti gömbösök, ígyh
' nak bennünket s azt értik alatta, hogy nagy a pipa s kevés a dohány, 

 Míg kultúrkülönítményeik apró ékeket vernek a székely földbe,  y' túrembereik szívesen békülnek velünk, de nem sok becsét érzik a  u1. 
külö kezünknek. Ha mi jó képet vágunk ahhoz, amit velünk csinath  
ő k is jó képet vágnak a mi türelmünkhöz: körülbelül ez ma a r oá magyar közeledés.  n ' 

Hogy ezt a közeledést a legkülönbek hogy értik, azt Segesváron lát•  hattam igazán. Egy Pesten járt román újságíró hívott meg ott ben,  
nünket, aki a román—magyar közeledést szolgálta bukaresti újsá gok,  
ban,megjelent pesti interjúival. Igazan jóakarata fia volt, meg Martan  
Bélát is meginterjúvolta; minket pedig kit ű nő  uzsonnával látott Szülei  
lakásán. Az apja Nagybányán végezte a gimnáziumot. Kissé félénk en  
kérdeztem meg az öregurat, emlékszik-e az apámra, aki ott volt kezd ő  
tanár. De jó emlékei voltak róla is  es  a többi tanáráról is; szerény, pu. 
ha ember, valami postafötanácsos; nagy jóakarattal hangoztatta,  
hogy sosem éreztették vele az iskolában a románságát. A mai romás 
nosító intézkedésekkel azonban az ilyen emlékű  családok is egyetér•  
tervek. Kérem, mi csak az Apponyi-törvényt másoltuk le s magyart ír• 
tunk, ahol önök románt, mondja a fiú. Egészen biztos, hiszi is, amit 
mondott. Az ílyenféle gyermeteg érveknek általában nagyobb részük  
van a magyarság megkínzásában, mint a bosszúvágynak vagy a gy ű . 
lő letnek. Hogy az Apponyi-törvény írott malaszt volt a mai roman  
gyakorlathoz képest, azzal nem tör ő dnek. Hogy más egy jogokhoz  
nem jutott népet lassan engedni jogokhoz, mint egy régi jog-élvez ő t  
kiforgatni, eszükbe sem jut. Erdély román volt, a pogány magyarok 
bejöttek, meghódították Gyalu románjait; a jogfosztást mi kezdtük 
tehát, így tudja ezt az ő  mitológiájuk, melyben egyikük sem kételkee 
dik. A hódítók míndig arról a földr ő l származtak, amelyet meghódí• 
tottak, Aischylos drámájában ís bennszülött voltát bizonyítja Pelas• 
gosnak az Egyiptomból görög földre menekült Danaos. S akár éltek 
itt románok Gyalu korában, akár nem, a mi románjaink e mitologikus  
jogon intézik el ma Erdély pelazgjait.  

A fiatal újságíró összehozott bennünket Demjan Tasyval, a magyar 
származású, Tamási-képzelet ű  román rajzolóval, aki a sokszáz újgá 
rő g templom egyikében népesíti a kupolát szentekkel s angyalokkal. 
Kettejük kíséretében mentünk fel a segesvári, boltíves kapujú várban 
székelő  Coceához, akit ők Arghezi mellett Románia legnagyobb irá f  
Dának tartanak. Alacsony, fekete, mozgékony ember ez a Cocea; egy 
sző ke hölggyel nyaral itt a várban, a fest ő i szász város fölött, akit mint 

 gyermeket szöktetett meg elő kelő  szüleitő l, nem utolszor keverve hírt 
es  botrányt folyton zajló vérmérsékletével. Ő  a román irodalom enfant 
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terrible-je, regényei „forradalmat" szítanak es  mint mondják, por-
nográf részleteiért kelnek el. Ő szibarack-befő ttet, dulceazzát kaptunk  
es  tortát s miután Dezs ő t a Berlinben járt hölgy mellé tapasztottam, én  

a  mesterrel megindultam „a Dunán". Bal- vagy jobboldali, volt az els ő  
kérdése. Bal, mondtam némi habozás után, mert franciául körülmé-
nyes lett volna elmagyarázni, „hogy a középen állok, háttal balnak es 

 jobbnak egyaránt". Azért, mert én kommunista vagyok, világosított  

fel 6 hirtelen. A hű ség most már nem hagyott nyugodni s elmondtam,  

mért nem vallom én kommunistának magam. De ez magától értet ő dik  
kiáltott fel ő  —, én sem vagyok dogmatikus. Kiderült, hogy kommu-

nizmus alatt 6, legalább látogatásunk alatt, azt érti, amit én a min ő -
ség-szocializmuson. Ett ő l felvillanyozódtam. Különös, gesztikuláló  

hármas alakult. Én, hogy jobban pattogjon a szó, magyarul szaval-
tam, az újságíró románra fordította s Cocea franciául felelt. Ment  

minden, mint a karikacsapás. Itt van Oroszország, mutattam, i tt  Né-
metország; köztük a kis népek. Uralkodó osztályaik a német szövet-
ségbe húzódnak, a marxizmus Oroszországnak adja fel ő ket. Romá-
nia s Magyarország, akárhogy, elpusztul. Allamszövetségre van 
szükség, amely megvalósítja a szocializmust, de hú marad Nyugathoz 
s megvédi a kis népeket a nagyok ellen. Cocea helyesel. Megkérdem, 
mit szól a parasztpárthoz. A paraszt csak anyag s nem végcél. Rágyúj-
tok a szövetkezeti tervre; ,  a viszonylag független parasztbirtokokat 
szövetkezetekbe kell egyesíteni. Szabad kisbirtok es munkás kommu-
na közt ez az egészséges üt; az egyén vállalkozó marad, de a termelés  
szocializált. Az egyetértés tökéletes. Felhevülten veszünk búcsút egy-
mástól, mint akik fontos ügyben mondták Id a sorsdönt ő  szót. Dezső  
kinn duzzog, hogy neki megint elefántnak kellett lenni s a békeérte-
kezletrő l lemaradt. A roman újságíró egy szász ház vastag árkádara  
mutat: milyen buta, fölösleges dolog. Látszik, hogy ő rül századának,  
a skatulyaházaknak es  a Demján Tasy bazilikájának. Vajon Cocea, a  
Szolgafi írója, mit gondol ezekr ő l a szász épületekrő l?  

Ahogy lefele bandukolunk a várlépcs ő kön, egyre  jobban gyanak-
szom, hogy meggyő ző désem nem meggyő ző déssel, csak lelkes, bohém  
vérmérséklettel találkozott. Ah, Cocea nem olyan sz ő rszálhasogató,  
hogy a marxizmus es  minő ségszocializmus különbségeiért hadba  
szállna. Ű  baloldali, ső t kommunista, de nem dogmatikus. Évr ő l évre  
megbotránkoztatja a hivatalokat s elbájolja forradalmi tüzével s érzé-
ki leírásával az ifjúságot. Egy vidám nép bohém fia, akit éppúgy enge-
délyeztek, mint a Journal de Moscou-t. Románia elbírja azt a fény-
űzést, hogy ilyen hires  es  jólélö forradalmárai legyenek. Említettem  
neki az Áron falujában hallottakat. Fölírta egy papírra a falu nevét. 0,  

a humanizmus apostola, majd utánajár a visszaéléseknek. Fürgén,  

797  



^^. 

határozottan Írta fel egy nagy üres papírra az „emberi végállo N  - ,, 
nevét, ahogy székely irótarsa nevezi szül ő földjét. 	 as  

Istenem, hol lehet az a papír?  

XIV.  

Még Marosvásárhelyt fordult hozzám egy újságíró; elmegy ek,e  

Nagyváradra, a román—magyar békeértekezletre. A nagyváradi pol• 
gármester kezdeményezésére tíz roman es  tíz magyar Írót hívtak me 

 

októberre: barátkozzanak, amíg népeik fojtogatják egymást. A ti 
 

magyarnak — az újságíró szerint — én is köztük vagyok s kíváncsi, mi a  
találkozóról a véleményem. Amikorra Kolozsvárra értem, körülbelül  
tudtam, mi a véleményem: közeledni szabad, de eredményt várni a  
közeledéstő l nem lehet. A románok közt akadhatnak férfiak, akik le.  
ülnek mellénk s szép szavakat ejtegetnek a Duna-népek együttmükö•  
déséröl. Mindez csak afféle kultürpermet marad, mely a román nép•  
test boa constrictor mozdulatait nem szerelheti le. A románság túl  fia• 
tal es  szegényebb egy tapasztalattal a kelleténél; a kiábrándító lecke  
még nem tanította meg ereje határaira s így az a ráutaltság-érzés is  
hiányzik belő le, mely a közös Duna-akol melegét megkívántathatná,  
Ha szavakban még el is képzelhet ő  egy megegyezés, nem képzelhet ő  el  
ösztönökben.  

Ami nem azt jelenti természetesen, hogy a románságot egy nagy  
példa nem téríthetné meg a Duna vallására. Ahhoz azonban egy pél-
daadó, térít ő  magyarság kellene. Ha egy eszme megszállt egy népet, a  
népbe öltözött eszme az együttél ő ket is foglalkoztatja, nyugtalanítja,  
ingerli , megtéríti. öreg nép, amilyen a magyar, fiatal néphez, amilyen  
a román, csak eszmékben szólhat, mint ahogy a vén mester sem ráncos  
bő rével es  sző rös fülével hat a suhancra, hanem lelke felszabadító su-
gallataival. Így került Jézus a germánok közé, évezredes kultúrkínból  
sajtolt szavaival. Fiatalok arcátlanok; arcátlanok, de megb ű völhetők  
A románság sem érzéketlen az ujjaival megtapogatható eszme iránt.  
A hitlerizmus nem akar a németségen túláradni s ahogy minden ger-
mán vitorlába belefú s még e távoli ormótlan szász bárkák vászonzata  
is titkon dagadozni kezd t ő le s vasmacskájuk emelkedik — a román  
fölfigyel rá s francia m űveltsége es  demokráciája ellenére is áthitlere•  
sedik. Ha Duna-Európa a mi szánkon nem szó lenne, hanem póru•  
sainkon kipárolgó eszme: a román szimat fölfigyelne rá. III. Béla, az  
Anjouk, Mátyás, a török háborúk h ő sei -- nem találnák meg többé or-  
szagukat, de annak a magyar szellemnek, mely az 6 Közép-Euró•  

pájukat folytatja s védi itt, a változott körülmények közt, nagyobb  
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küldetése volna, mint valaha. Amíg a Tanut csináltam, görő gőkőn,  
prouston, minő ség-szocializmuson, kertországon, szövetkezeti tele-
pítésen ,  irodalmi bírálaton át én ezt ,  a szellemet fújtam ;  lehasalva, in- 
nen is, onnan is,  körös-körül,  mint pásztor a hamu alá bujt tüzet. Ha ez 
a  tuz az egész magyarság égésévé válhatott volna,  semmi kétség, hogy  
lassan kelet felő l a fázó roman jobbak is odahozódtak volna köré.  
Sajnos, a magyarságba ez a szikra immár aligha fog belekapni — s ha a  
magyarok zsidók lettek a szétszóródásban, kevés a remény rá, hogy  
zsidók lehessenek az eszmék széthurcolásában is.  

Emlékszem, a marseille-i gyilkosság estéjére; ez a dermedt, ijedel- 
met fölváltó csönd, éreztem, az utolsó alkalom, hogy új életet kezd-
jünk. A Tanu olvasói emlékeznek Lesz-e reform című  cikkemre, mely  
a mult karácsonykor jelent meg a Magyarországban: ez a d őbbent  
felismerés kiáltotta el magát benne s végén a vallomás; ha pedig nem  
lesz reform, jöjjenek azok, akik az egész magyar középosztályt, mint  
egy fertő zött réteget, lehordják, én hallgatásommal adom át nekik a  
helyet. Az emberek fölszisszentek az éles hangra, cikkemmel a cseh  
rádió is visszaélt s a besúgók, kís híja, hogy ki nem törték a nyakam.  
Pedig, most Erdélyb ő l láttam, ha tajtékozok, akkor is igazam van.  
Ami akkor ösztöneimben süvöltött, ma világos történelmi képlet: a  
legújabb magyar történelemnek az volt a dönt ő  pillanata. A világ le-
vette rólunk a kezét, a kisebbségi magyarsággal ezután azt csinálhat-
ták urai, ami jólesett. Eddig csak mell ő ztek, elnyomták, most kezdő -
dött a sanyargatás. Nem frázis ez: az erdélyi, vajdasági magyarság  
kínpadra került. S a kínpadnak egy orvossága van: a hit. A határon  
túliak sosem jutottak volna ekkora sanyarúságra, ha a határon inne-
nitik nem viselkedtek volna olyan oktalanul. Ezt az oktalanságot csak  
egyféleképp tehettük volna jóvá; ha az ó legnagyobb megpróbáltatá-
saik idején ideát megkezd ő dik végre a „reform". Ha lenne mi re  pil-
lantani ide (mint ahogy a szászságnak még a torz hitlerizmusban is  
van), könnyebb lett volna t ű rni ott. Néhány hétig az volt az ember be-
nyomása, hogy mégiscsak mozdul valami. Azóta a Lesz-e reform?  
végleges, gyalázatos es  megszégyenítő  választ kapott. Harmincöt ta-
vasza fölmérte a magyarságban lev ő  megújhodó erő t s ez a fölmérés a  
kívülrő l figyelő , nemzetiségükért megkínzott magyarokra kiábrándí-
tóbb lehetett, mint ránk. A magyarság nemcsak hogy példanéppé nem  
tudott lenni, ami közép-európai múltja után számára az egyetlen mo-
dus vivendi, hanem mélyebbre süllyedt, mint történelme során bármi-
kor.  

S Erdély? Az erdélyi magyarság? Ha az anyaországtól egyel ő re  
semmi sem várható, magas nyomás alatt nem válhat-e gyémánt a  
szénbő l s az üldöztetés nem nevel-e hittérít ő ket a magyarságnak,  
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amely ha igazán az, sosem csak magyarság, hanem egyfajta Duna, ,  
nemzetközösség. Romäniai utam legfájóbb eredménye, hog y  

reményked ő  kérdésre is nemet kell mondanom. 	 e a  
Brassóban, Marosvásárhelyt, Udvarhelyt egy-egy darabot látta0k 

az erdélyi bajból. Kolozsvárt együtt volt a magyarság egész beteg 
Mar az aranyszám visszaesése is milyen ijeszto; közel százszázalék ĝál  
ötvenre vagy negyvenötre. A megszállás után tizenkétezer mag yar-
szökött el innen, mert nem volt szabad az esküt letenni. Felt ű nt bár  Brassóban a dzsentri  es  zsidó befolyás osztozkodása az érdekeib en  
mindkettő tő l idegen magyar népen; itt kiegészült a kép: még a szí ve  
vendégszeretet is egy katolikus-protestáns csatározást váltott ki ko,  
rúlő ttünk. A nemzetiségi harcban az egyház fontos fedezék lett, aki  
magyarul akarja a gyermekét taníttatni, felekezeti iskolára szorul, a 

 magyar beszéd magyar tömeghez a templomban folyik a leghábori. 
 I tatlanabbul. A nemzetiségnek a felekezetiség fedele alatt kellett meg.  

bújni, s a felekezetek megfizettetik a szállást, ráparancsolják a vendé-
gehe magándűheiket. A csángók pápához intézett memorandumát a  
bukaresti püspök a sziguranciának adta át, tudják a protestánsok;  
természetes, hogy a katolikusoknak is van hasonló értesülésük.  
A magyar lélek Erdélyben vizes lakásban lakik, visszakényszerült a  
dohos falak közé, melyek közül szabadabb lelkű  elő dei már Bethlen  
Miklós korában kikéredztek. S a nedves fal akkor is megbetegíti az  
embert, ha tudja, hogy csak kényszer ű ségb ő l szorult közé.  

Forogtam ide, forogtam oda s mindenki valami hazulról ismert do-
bozból dugta felém a cs ő rét: ez a Bethlen-kalitkából, az a liberális  
ketrecbő l, ez a neokatolicizmus reverenda-zsinórjából, az a kálvinista  
vaskalap alól; a marxisták pedig az ismert eszperantót gagyogták:  
harminchét szóból áll s minden emberi faji társadalmi kérdést tisztít és  
vasal. Az újságok csúcsán ott ül egy úr, aki nem ért az újsághoz, nem  
ért az íráshoz, de tudja, mit akarnak, akik ő t oda delegálták. S min-
denki egy ilyen delegátusnak a zsoldjában áll; írhat, de a sor gondosan  
meg van léniázva. S a delegátusok? Ő k együtt egy rejtélyes, föld  
gyomrában ülésez ő  társulatot alkotnak, melynek ezt a nevet lehetne  
adni: a Tehetetlenség Kollégiuma.  

Az erdélyi magyarságnak nincs komoly hadrendje, melybe beállni  
férfipróba. Egy nagy eszme pedig már csak azért sem fut szét, mert  
minden széttört csoportjára más-más halott múlt fekszik rá. Az  esz-
mék embere: az író pedig kipusztulóban, átadja helyét a pártírástud -
nak. Épp a mi utunk alatt jelent meg Pesten egy viharkelt ő  tanulmány  
az erdélyi irodalomról. Én nem olvastam, de attól félek, bajos az er-
délyi irodalomról anélkül beszélni, hogy az ember vihart ne keltsen 
Volt ennek az irodalomnak egy h ő skora, a húszas évek dereka; ha nem 

ÍS  művészetben, de erkölcsi láthatárban új tágasságot jelentett akkor  

rdély: sorstudatot es felel ő sségérzetet. A mérleg azóta egyetlen nagy  
Író, sok  érzékeny helyi tekintély s egyre ernyed ő  közszellem. Az erdélyi  
irodalom lassan-lassan emigrál Erdélyb ő l. Soha annyi vastag regényt  
és vékony verset; rendkívül finom versek, fuvolán fújt szappanbubo-
rékok. Pest, Pest, kattogják az erdélyi írószívek. Mert ideát az erdélyi  

könyv meg kegyeleti tárgy; ha már könyv kell a polcra, egy jó Népfi  

inkább az „irredenta" erdélyit rakja ki, mint a hazai „destruktívot".  
A könyvek ezen az alapon készülnek-készülnek s aki sok könyvet ir,  

remélheti, hogy lassan maga is átkölt ő zhet a könyvei után.  
Az író mindig egy nagy sors-kör közepén áll. Látja a fölfele vagy le-

fele örvénylö cirkulusokat s művével segíti ő ket, vagy  ellenük  szegül.  
Ariosto a reneszánszot emeli  s vele emelkedik, Dante keser ű sége a ha-
nyatló középkorért csendíti meg dacos rímeit. Erdélynek vannak kö-
rei-örvényei, de nincs egy kis Dantéja sem, aki utolszor igazán kiállna  

mindazért, ami itt pusztulóba megy. Pedig Kolozsvárt, a melankóliás  

költő  merev, kék szeme, a kálvinistás, fohászkodó agrár ifjúság s a rá-
tarti derekú marxisták mögött: ez a még mindig ép magyar múlt az,  

ami mint egy utolsó erdélyi múzsa, az embe rt  a városon átkíséri.  

XV.  

Utolsó nap: kirándulás Kalotaszegre. Két autón mentünk: egyiken  

Dezső  a katolikusokkal, a másikon en a kálvinistákkal. Szerencsére,  

hol az egyik, hol a másik autó romlott e1 s így a felekezetek id őnként  
össze-összekényszerültek. Eldugult a kipufogójuk.  

Ahogy a nevezetes Szeglethez közeledünk: a dombvidék egyre ko-
párabb. Az országút egy-egy messzenyíló pontján leállítjuk a gépet.  

Letarolt táj fölött a láthatáron valószín ű tlen kékségben állnak a bihari  
havasok; odébb a zilahi hegyvidék táncol délibábként a szürke köd-
ben, de körülöttünk jó darabon csak egy-egy falu szeglete húzódik  

meg a rozsdás föld bevájt árkaiban. Olyan a táj, mint egy csupasz  

földrajzi domborm ű ; a talaj java leszaladt róla a folyókba s az eke a  

föld morzsolódó bordáin kínlódik. Meglep, hogy a színes Kalotaszeg  

ily sovány földbe kapaszkodik. De vezet ő nknek megvan a magyará-
zata rá: itt csak elpusztulni lehet vagy megszívósodni. A kalotaszegi  

már a háború el ő tt lekényszerült az Alföldre, mesterséghez konyított,  

kupeckedett. Amit ,a Karszt elvitt, leleményb ő l es  keménységbbi kel- 
lett pótolni. fgy fejl ő dött ki a pusztuló földön ez a pompazkodni tudó,  
ellenálló magyarfajta. Nem tudom, helyes-e a magyarázat, de bizo- 
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nyos, hogy Kalotaszeg úgy áll a kopárságban, mint szilaj, sárga,v° szemű  szölö egy szárazlángú talajon. 	 Oroz  
Sorrajárjuk a falvakat: Monostort, Valkót, Körösfő t, Bán 

Hunyadot. Vasárnap van s az építkezést magyarázó néprajzost' ' 
tóujja elő l színesen-pártásan hullámzó lánysorok húzzák el a t

Y 	 s.„ 
e nta' 

tünket. „ Ez a házat elnyelő ,  óriás szalmatető  a legrégibb ibb tí u 	nte 
városi motívumokat átalakító faragás már egy ú n'g 	

P 
 g 	gy ^ népmű vészeti  virág, 

zás jele.” Inkább elhiszem, hogy a képz ő mű vészetnek eleven not áfái 
vannak itt, csakhogy a faluról falura változó párták-pruszlékok alatt 
az azonos nyak- s deréktartást megfigyelhessem. Artézi kút hely ett  
nagy színbukó medencék lehetnek itt, azoknál készül el ünnepre í rott  
tojásként a sok tékozló leány. Micsoda pompakedv e szegénységb eat  
Paradicsommadári öröm, pótlékul a sovány életért. A szín ennek a 

 

népnek a legékesebb beszéde s nemcsak hangosabb, de hódítóbb is a  
másik beszédnél. Monostoron már csak néhány száz magyar van több.  

ezer román mellett, de a természetükhöz alig ill ő  öltözködést a jöVe.  
vények is átvették s negyven-ötven év múlva talán már csak ő k viselik,  

Vezető nk különben bízik a kalotaszegi szigetben. A papnak is meg•  
mondja: mit szidjátok ezt a népet, hogy ledér; ha ki is kap a tízparan•  
csolatból, egészséges, nem egykés, örül az életnek s tartja a helyet. Kér•  
dem, küszködnek-e sokat a vegyes községekben. Nem. A nép megérti  
a népet. Az ő  mérkő zésük nem jut e1 az ágyékoktól a tudatig. Elvál•  
nak egymástól, védekeznek egymás ellen, elbuknak, gy ő znek, de nem 
gyű lölködnek. lgkodnek. Ami egyenetlenség van, felülrő l szítják. A fajok harca t J 	fajok 

 nem olyan ocsmány, mint feljebb, ahol a polgári naciona•  
lizmus szervezi meg s lenn az eredménye is meggy ő ző bb. A darwinit•  
must fonákra fordítva, végül itt is a magasabbrend ű , tülérettebb, ür•  
hatnámabb es  bölcselő bb bukik el a virulensebbel, éretlenebbel szem.  
ben. De olyan ez csak, mint ahogy az öreg helyet csinál a fiatalnak,  
vagyonát átadva neki.  

Feltűnik, hogy a népművészet még ilyen kis emberszigetben sem  
egységes. Régibb, tartózkodóbb, s újabb, harsogóbb, hivalkodóbb,  
ső t már várostól megrontott formák élnek egymás mellett, bizonysá.  
gul, hogy az eredetiség kevés emberben is sokféle változattal hajt ki,  
csak a szürkeségnek es  uniformisnak van szüksége százezres töme•  
gekre. A legegyöntet ű bbek meg a templomok. Nem hiába másztam  
meg három-négy torony rossz lépcs őjét, ha behunyom a szemem  és 
Kalotaszegre gondolok, ezek a  templomok g g ^ p ok jelennek meg el ő ttem.  
A  falu fölött  ül körösfoi összemosódva a monostorival, mely eldtt 8  
román csend ő r igazoltatott; az meg a dombos cinterméb ő l messze  
utánunk néző  valkóit szippantja magába a festő i hegyoldalon. Emelt  
helyen körbefutó udvarfal, mely mögött puskások is megvonhattak 

 

magukat egy-egy messzefutott tatár portya el ő l; a torony sudáran fel-
futó tető mű ve alatt körbefutó erkély, mint régi városháztorony; benn  
reneszánsz-mintájú táblákkal kirakott mennyezet  es  szószék; az em-
ber nézheti rajt, hogy szállt le falujáró mesterek kezén át a nyugati ízlés  
a  népbe, Erdély, latinitás, magyarság es  népiség frigyében.  

A körösfő i templomban a református ístentiszteletet is végíghall-
gattuk, vagy inkább végignéztük. El ő ző  délután esküdött egy fiatal  
pár s a menyasszony most ott ült két nyoszolyó-asszonya közt a szó-
szék jobb oldalán, a papnékhez hasonló hármas padban. Fehér fátyol  
a feje körül, maga darabosabb, törökebb arc, mint a Santun látott ro-
mán lányok, de piruló bájában olyan, mínt egy tatár hajnal. Az id ő -
sebb asszonyokon ezt a tatárjelleget keményebb szögletek élesebben  
húzzák meg; a legtöbb arc széles, alacsony, s csaknem mozdulatlan.  
A hímzett mellények, színes kend ő k egymásra vágott harsány színei-
ben, mint keleti fejedelemn ő k néznek el a messzibe merev pilláik alól.  
A férfiak közt ritkább a mongol fej. Ahogy oldalról, a vendégpadból  
végigtekintek köztük, erő s, kirajzolt arcélek sorakoznak egymás m ő -
gött, mint páros érmeken. A fíatalabbján színes az ingujj s hímzett a  
gallérka, de a pillantásuk éppolyan állhatatosan merev, mint az asz-
szonyoké. Ahogy egymás irányába néz, anélkül, hogy egymás szemé-
be nézne a két kemény padsor a szószékr ő l buzgó papi szó alatt, az  
embernek az a benyomása, hogy nem is imádkozni ültek össze ide,  
hanem megmutatni az Istennek, hogy nekik beszélhet, nem hallgatják  
meg. A pap fiatalember s nem dübörög ide-oda körmondatok harci  
szekerén az istentelen természettudósok es bálványos pápák közt,  
mint a régibb szabású papok fél órákon át. Inkább az t űnik fel, milyen  
kerek, csaknem takaros a beszéde, sehol egy fölösleges szó, laza mon-
dat, fülsértő  indulat, húsz percbe sem kerül, már végzett az írásma-
gyarázattal. Még érthet ő  is a beszéd; a kemény szemekben azonban  
nyoma sem látszik, hogy mögéjük került volna bel ő le valami. Elszok-
tak tő le réges-rég, hogy az úri szóra különösképp figyeljenek. A temp-
lom csak kendő k es  kimosdott bör felvonulása, nagy tisztelettudó ülés  
az ő si templomházban, melyben apáik apái is így ültek már néhány  
száz év óta. Csak imára, énekre állnak föl, ülnek le nagy robajjal. Egy  
katolikus pap is ott van a sorunkban. A tiszteletes az utolsó percben  
megcseréltette az éneket, a karzati, zsoltármutató táblácskákon s a  
Mint a szép híves patakra, meg a Te benned bíztunk ismer ő s verse zúg,  
hogy  hatalmasabban mutatkozzék a gyülekezet torka. 

En réges-rég nem voltam református istentiszteleten s bosszankod- 
va látom hogy  énekeskönyvben összekavarták az énekeskön eben a zsoltárt a dicsé- 
rettel s apróbb részekre tördelték a szertartást is. Hol fő l kell állani, hol  
le kell ülni, olyan mar,  mint a mise, éppen csakhogy nem csilingelnek.  
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KAPÁSOK 

(1935. június) 

Így reformál a mai reformátusság. Hanem a gyülekezet kibékít s nl eg, 
melegít. Olyan, mint a szilasbalhási református templom, melyben az 
Isten nekem gyermekkorom óta lakik, csak a mennyezet fatáblái a 
szószék ,koronája ékesebb, a kálvinista századok jelenvalóbbak, a 
kendő k ünneplő bbek, a derekak királyibbak s a fülek megataíkod ot, 
tabban süketek. Mintha mélyes-mélyen, az id ő  színe alatt ülnék ebben 
a virágmintás teremben egy elsüllyedt néppel; a papi szó már csak ig en 

 magasból, valami tölcséren ér le ide s az emberek nem vetik föl rá a 
 szemük. Lopva társaimra nézek: lenyűgözve ülnek ebben a tatár 

Genfben. Magyarság, halál és protestantizmus, én is úgy érzem, egy et 
jelentenek ma itt. 

Istentisztelet után megnéztük a kivonulást. A násznép lehúzódotta 
templomfal alá s a színes kend ő k ott gomolyogtak a másnapos tánc. 
ban. Ady verse jutott eszembe: A Kalota partján. Itt írhatta valame. 
lyik templom elő tt. Magyarság, halál és protestantizmus költ ője. De. 
zsöék bementek a házakba és hímzéseket vettek. Az út és a nap, de• 
fekttel, tengelytöréssel még tíz órát tartott. Egy asztalnál ültem 
Bánffy-Hunyadon egy fiatalemberrel, aki nem készült regényírónak 
Pestre, hanem idetapadt hű ségben e gyönyörű  néphez; voltam az ár. 
nyékos Stanan, ahol magyar írók és magyarfalók nyaralgatnak egy 
csöndben s egy erdő ben, de nekem a nap s az erdélyi út azzal a körösf ő i 
istentisztelettel ért véget: az Isten ott mutatta meg, mit akar e néppels 
obsitját ott fogadtam végképp megrongált szívembe. 
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Itt élek megint Sátork ő n, az öreg diófák kupolája alatt, a sz ő lő  kö-
zepén; de most nincs velem sem asszony, sem gyerek. Kislányaim déd-
anyja fő z rám s az öregasszony kanárija fű tyül szétszórt könyveim fö-
lött a hű vös szobában. Az öreg már hetvenhat éves, de ha a vendégl ő  
tűzhelyénél, a forró katlanok közt töltött évek, mint a háborúsak, 
kétszeresen számítanak, százon is messze fölül van szegény. Fölpuf-
fadt lába alatt recseg a falépcs ő , föl-lebotorkál a föld alatti konyha s a 
szobák közt, folytonos kulcs-gondban. Hol megtalál egy kulcsot, hol 
elveszti, hol a kinyílt kamraajtó el ő tt áll tűnő dve, hogy mért is nyitotta 
ki. Fiam, nem mégy most ki? mondja. Akkor kieresztem a mándit. S 
én ott ülök órákhosszat a kieresztett, könyvem fölött r ő pdő ső  kanári-
val, amelyrő l ő  már megfeledkezett. Ami gyöngédség van benne, a 
madáré. A madarat hol ki kell vinni a teraszra, hol behozni, hol etetni, 
itatni, röptetni. Az egész ujjongó tavaszt ebben a befogott kanáriban 
becézi. Gond és gondoskodás volt az élete; ez az egyetlen lény, aki a 
gondossága szű külő  melegébe még befér. 

Nem is tudja tán, mennyire ideillik mögém ebbe a csapodár ke rtbe, 
mely méheivel s a tűzött fal tövéb ő l szétcsapó fügebokrával, emelke-
dő ben, mintha mindörökre el akarna hagyni földet és halált. Nagy-
mama rossz ebédje, a nehéz nyögés a lépcs ő  derekán, a konyha elége-
detlen dödögései visszahúzzák kicsit, magányom köré, ezt az ujjongó 
szárnyalást. Alacsony botján sántikálva ő  hozza ki tönk-asztalomra 
az édes frissfejés tejet s ha nagyokat nyújtózva a fölfelé táncoló leve-
göben a kertbe visszatérek, ő  bóbiskol az újság-árkusok és esti leveg ő , 
e kétféle altatószer, szenderében; orrán az aranykeretes cvikker, me-
lyet napközben ott is hord elöl a blúza hajtásában egy  fonálon, emlé- 
k z' " arra amikor olvasni is szokott. 0 ennek a feir ő  e esul a ra a korra, 	meg 	 e-  
penő  kertnek az avara, fonnyadt arcán az öszi levél sárgászöld foltjai. 
Valódibb és tündéribb t ő le a kert s lebegésében, én a csalódott, ottho-
nosabb. 

A középkor történetét bújom, testes kötetekbe merülten. Partos 
szívem itt is kiválasztotta kedvenceit: a szerzeteseket. Nem annyira a 
koraiakra gondolok, akik még éppen csak hogy remeték nem voltak s 
a fáradt kultúra csömöre hajtotta ki ő ket, elváltan a rothadástól is-
tennek rothadni, hanem a kés ő bbi és ifjabb középkor tüzes fekete s fe-
hér papjaira, akik önkéntes szilaj magányukkal népeket tartottak 
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össze s a Keresztény Köztársaság voltak a páncélos emberek ziír za  ra fölött. A maguk megzabolázott ifjúságával zabolázták az indulata 
germán—frank világot; császárok es  királyok velük fékezték meg du 

ral 

os 
uraikat s a pápaságot az 6 önkéntes szolgálatuk tolta császár es  k^ h aj 
fölé. Ha a kultúrák igazi vagyona az „Isten pénze", ő k egy ezred 

 
szóló, pocsékolnivalót halmoztak föl társas magányukban. Az utók

évre
ar  

sokat élcelt es botránkozott szüzességi fogadalmukon. S valóban  ir tózatos a szerzetesség, melyb ő l ellobbant a t ű z s csak a regula alá vetet  i;  
test maradt, tilos vágyaival s undok csalafintaságaival. De amíg nem  
lobbant el a t ű z, vagy mondjuk így: ahol ,  nem lobbant el a t ű z, 
A nyárspolgárnak torz fogalmai vannak egy férfiélet határairól.  Minél 
forróbb, nemesebb a férfi, annál tágabb élete: a telhetetlen bujaság é sa  
teljes aszkézis felé. Csendes heti rátája mellett 6 el sem képzeli, mitszi-  
hat ki egy férfiböl az érzékiség s mily önmegtartóztatást tehet köny.  
nyüvé ugyanabban egy mennyei indulat. Két hete ülök itt, haragosa az  
országomnak, szilaj munkálkodásban s el tudom képzelni, hogy meg  
két évig, húsz évig ülnék itt, szerelmes ember a nagymama dödögése s  
az ágak pattogzása közt egy tisztátalan gondolat nélkül. Van valami  
fanyarság, igaz, ebben a magányban. Az írás nem folyik a tollamból s  
meg-megbotlok egy gondolatban. De jó ez a fanyarság, elkelne a sava  
a lelkemnek, lemarná, ami hiú  es  könnyű  rajta.  

Tegnap este Szent Bernáttal fejeztem be a napot, éjféltájban. Tet-
szett ez a parázs burgundi! Egy darab nyers ő störténet rontott be csu-
hájában az egyházfő k es  fejedelmek közé. Koplalt s imádkozott a  
clairveauxi völgyben, munkásszerzeteseket bocsátott szét az irdatlan-
ba, földet törni; keresztes háborút hirdetett; pápát tett es pápát kor-
holt; fejedelmek közt volt békebíró; ostora pelyhes tudóskodó püs-
pököknek, nyirbálója az egyházra ráburjánzó világiságnak. S csinálta  
mindezt egyszerű en, nyersen, hatalmasan, teketória nélkül, de istene  
közvetlen jelenlétében, háromszázötven rendház Nagy Abbéja. Eny-
nyire képes, tű nő dtem, egy igazi férfi, aki nem köntörfalaz, hanem  
bátran ég nemességében. A mi korunk azért hitvány, mert a nemest is  
ingadozóvá teszi. Haboznia kell tanult fölénye es a beléoltott ideg-
gyógyászati elméletek el ő tt, nem naivitás-e, ő rültség, szublimált érzé-
kiség vagy mi, ami Clairveaux felé viszi. Amikorra egy szót kibök,  
nincs hozzá ereje, hogy a szó után jövő t vállalja s ha tesz is vala mi bát-
rat, magának teszi, mint aki elfáradt a nemest a nemtelenekkel megér. 

 

tetni. En sem vagyok az, aki lehettem volna e habozás nélkül, szorított 
szíven a gondolat a manzárdszoba hegy-völgyes ágyán, ahova olvasás 
után a recsegö lépcs ő n fölosontam. Engedékenységek, alkuk , gyáva,  
ságok jutottak az eszembe. A párnák nagy ,  néma vizekre asztak föl- 
forrt fejemmel, aztán valami sziklába ver ő dtek s földobtak;  tessék 
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gondolkozni. Esti gondolataimnál tartottam még mindig; szemben a  
holdas, zsalutlan ablak s ű rítette-hígította az éjt, amíg tizedszer, kicsit  

hosszabban elaludtam.  
A rigók keltettek fel a fán. Ez a padlásszoba egy kisebb diófa derék-

lombjával egymagas, ágai a palatet ő t csapkodják, madarai a szobá-
mat fütyülik teli. Azt hittem, kés ő  van s fölugrottam: giriri-ri-góóó,  

mondta a lomb, s a kád csapja (amint alábújtam s megdörzsöltem  

meztelen nyakam) visszafelelt neki. A víz hangjáról sejtettem  mar,  
hogy nincs is olyan késő  s az udvar fényei cinkosan hunyorogtak: mi  

az, nagyalvó, máris, ilyen korán. Az ebédlö ferde álló-órája, melyben  

az  inga minden lengésnél koppant egyet a fán, tizenegy órát mutatott,  

éjjel vagy nappal; a konyha láncos órája hármat, reggel vagy délután,  

A nap azonban ferdén bújt még a fák alá s felszivódóban az éjszaka  

vizei: hajnalt mondtak mosdott arcb ő römnek, Giriri•ri-góóó, er ő s-
ködött a sárgán tündökl ő  diólomb.  

Hátrafelé igyekeztem a sz ő lő k közé, A fa: fa, de a szölö az levélés  
láthatár. Az út ribizkebokrain már ott maszatolt néhány korán-kelt  

tanyai gyerek. Le kellett térnem az útról, hogy a rajtér ő  gazda szerepét  
elkerüljem. Lopjatok, kicsinyek, mondtam magamban, a reggel  es  a  
demokrácia hosszútű résével. Ő k észrevettek, rámbámultak s ottra-
gadtak a bokroknál. Ez már bosszantott; nem ismernek vagy nem fél-
nek tölem? Még messzebb kerültem, hogy ne is láthassanak. Fönn a  

dombon már dolgoztak. Kis csapat húzódott, férfiak, n ő k, lassú raj-
vonalban, a bal karjukon lógó rafiával. A sz ő lő t kötözték s át-át kiál-
toztak még egymásnak; most lehet, amíg el nem nyomja ő ket a nap.  
A gyerekek nyilván hozzájuk tartoztak; s azért bámultak vissza olyan  
bátran, mert a szüleiket a közelben tudták s amit a szül ő k hírével tesz  
az ember, nem lehet tilos. A szülök viszont a hajnalt nem tartották az  
urak napszakának.  

A sző lö még mindig a tokajiaké, mint negyedéve, amikor utolszor  
itt voltam. Arra a nagy fekete férfira a szélén, még akkorról emlék-
szem. A tokajiak már akkor is a kedvenceim voltak. Tokajból hozták  
le öket autón, ide Esztergom mellé minden tavasszal. Volt valami kis  
konvenciójuk az éhhalál ellen s övék ő szi hazaszálltukkor a termésár  
fele, Egész másfélék voltak, mint az itteni cselédség. Látszott, hogy  
régi szölőmüves vidékrő l valók, ahol beleszületik az ember a bor m ű -
vészetébe. Mint bátor gyarmatosok szálltak le ebbe az elhanyagolt  
sző löbe; munkában es  naplopásban egyképp méltóságosak voltak.  
Reggel maguknak keltek másfél órával korábban s tíz után mint a  
maguk napszámosai, hű söltek el a göcsörtös, likallevel ű  szilvafák  ár-
nyékában, Odaálltam a széls ő  mellé, akinek a jó reggeltjére a t ő ke  
bokrából fölegyenesedve egymás után a többi is rámköszönt, s néztem  
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honfoki tőkék körül a leveg ő  táncolását. Ezek a tokajiak nem is gya-
nitják, mit köszönhetek nekík. Akkor kapálták a sátorköi homokot 
elő ször, amikor a Tanut megindítottam. Láttam kinn a kukoricásban 
a naplopó béreseket s az ő  serény munkájuk nyomát, estétő l, amikorra 
én fölkeltem. Mit csinál a szocializmus? Béreseket, mondtam. S mit 
kellene a szocializmusnak csinálnia? Tokajiakat. A birtok a közössé-
gé, de a termés munkával arányos része a munkásé. Hogy ne hivatal-
nok legyen a termel ő , hanem vállalkozó, beleszorítva a közösség 
rendje. A minő ségszocializmusnak ez volt a magja. Elébb ember  es  
munka nemesebb viszonyát, azután az emberség érdekében nemesebb 
munkát is követeltem magamban. Kertet a gyár helyett, magas életet 
az 

 
igazságos elosztáshoz! Egyet-mást olvastam,  sokat gondolkoztam 

aZOta, de a legfontosabb az egészben a tokajiak példája volt. 
S ez az iszonyú távolság mégis! Hogy beszélni sem tudok tanítóim-

mal. Éltem es  meghalok s nem lehettem tanítójuk. A magyar gondol-
kozó nem férhet többé a néphez. Közben van ez a picsi-pacsi tolvaj-
nyelv, melyen az állatorvos szól hozzájuk s annyi állatorvos a nép es 

 középosztály rideg határain. A nép Eötvös-kollégiuma! Milyen közel 
képzeltem hozzá még nemrég is magamat. S elúszott, évekre megint. 
Nincs meg bennünk a Szent Bernát tüze, azt  hisszük,  a családunkhoz 
vagyunk gyöngédek s magunk vagyunk gyöngék. A tokajinknak iga-
zuk van, hogy elhúznak mellettem néma sorban; minden gyanakvás es 

 némaság jogos a birtokos vejével szemben, minden birtokossal s a va-
gyon minden vejével szemben, eléggé meggyötörték. K ő zébük kell 
szállni, elhagyni a hivatalt, különösen most a Nagy Csalás után, ami-
kor eloszlott a hazug remény, a fölülr ő lsegitésé. Nem fölülrő l, alulról 
kell segíteni, vállalva a sorsközösséget. Családom van, igaz s a gyer-
mekeimnek jövője. De nem kötelezi-e a családot az apa üdv ő ssége? 
Ok legfeljebb tönkremennek ott, de én elkárhozom itt. 

Hanyatt fekszem már a t ő ke keserű  kacsát rágva, mely egy kibom-
lott hajtásával idehajol fölém a sz ő lő szélre. Még sárgás a levél s az át-
derengő  fény a bogyó héjára emlékeztet, azon is igy dereng át a leves 
bél fénye. A sző lő , mondják, belülrő l fénylik; benne van a t ű z, azért 
lett Dionysosnak, a „bennlakó" istennek a háza. Barátom megírta ezt 
már. Ha a pesti telek helyett Kecskeméten veszek földet, nekem is van 
ma szolom .. . 

*** 

Arra lettem figyelmes, hogy valaki verset mond a t ő kék közt. 
A passzus hosszabb volt, de az én zúgó fülem csak ennyit vett ki bel ő le: 
„Bár a lankadt vincellér a sor végén dúdolva jár". T ű nő dtem, honnan 
tudom én ennek a folytatását: „Mégis szükség megkapálni s törni a 
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a rafia járását ,  a tenyeres levelek alatt. — Ez is 	
a 

tudomány, mondt  
szóbaereszkedon. — Nem szabad szorosan kötni, felelte, vagy a l eye m 
hozzákötni. Én, hogy meginduljon a beszéd, a hajtást dicsértem lét 
Látszik meg a szölön a fagy. — Már csonkázni is kellene, mondta' ó 

em 
viden. — Csonkázni? Még nem pirul a hajtás, mondtam én. Ezt 
kertészeti könyvben olvastam, hogy csonkázni akkor kell, amiko pY 
hajtás alul már fásodik. Most bevágtam, csakhogy beszéljek, n oha 

 meg se tudtam ítélni, pirul-e ez itt elő ttem vagy sem. De ő  nem felelt 
Ha én szakember akarok lenni, akkor ő  hallgatni fog. Még kérdeztem egyet s mast, de nem jártam jobban a válaszokkal. Az elébb zajos csa, 
pat szótlan vonult bokorról bokorra, a rafiabog volt minden gondj uk , 
Nem  lehetett  félreérteni: a jelenlétem elnyomta ő ket s evvel az illedel, 
mes, de néma vonulással adták tudtomra, hogy idegen vagyok. 

Kissé elkedvetlenedve húzódtam odébb, s a dombélre gugyorod, 
tam, ahonnét a dorogi bányatelep a legjobban látszik. Szemben a 
völgy túlsó felén: a kálvária s a vele egymagas salakhegy. Lejjebb a 
brikettgyár s a vasúton innen, elmúlt munkásvéd ő  idő k  maradványa: 
a bányásztelep. Közvetlen alattunk egy több hold nagyságú gödör; 
abból viszik a homokot a salakhegyhez, hogy a szén helyét a tárnákkal 
átfúrt hegyekben betömjék. Ha elfogy a homok, a sátorköi sző lő t is 
kivágják, opciója van rá a vállalatnak. Kis kocsikon az alattam levő  
homokbucka is a hegy gyomrába vándorol majd s a tokaji kapások 
helyén földmunkások rakják az iparkocsit, leütve a fejük, ha a mérnök 
úr ott van, éppúgy, mint ezek énel ő ttem. Szép szó: a nép s könny ű  do-
log a népért Pesten küzdeni; bajosabb egy pillanatra elvegyülni benne, 
Nekem sem sikerül, aki bel ő le származom. Vagy épp azért nem sike-
rül, mert belő le származom? 

Itt volt kinn minap az állatorvos. Az asszonyt kell el ő re engedni, 
ő regem, mondta ennek a feketének, akkor könnyebb a kapálás; kivált 
ha nagyokat hajol. Nevettek rajta; tréfáskedv ű  úr, mondták. Én nem 
szívelem ezt a hangot s bánt, hogy ők szívelik. Így a 16 hasát veregetik 
meg, emberrel így nem lehet beszélni. Nagyapám, nagyanyám, né-
ném-bátyám mind ilyenforma ember volt, mint ezek, ha módosabbak 
is, de azokkal nem kellett így beszélni. Gondolatuk volt életr ő l-ha-
lálról, ifjúkori küzdelmeikre emlékeztek s pártokra szakadtan gy ő z-
ködtek. Emberek voltak. Amit az emberi létr ő l fontosat tudok, jórészt 
köztük tanultam meg. De az úrfélét ő l ő k is eltű rték ezt a pacskolást, 
azt tartották, az ilyen buta úr nem ís tudja a jóindulatát máské pp  ki-
mutatni. En azonban nem t ű röm el s fő ként nem használom: nemis a 
leereszkedés bánt benne, inkább a félreértés —, a magyar félreé rtés  hogy a paraszttal igy kell beszélni. 

Félkönyökre ereszkedtem s bámultam a messzi Dorogot s el ő ttem a 
808 



göröngyöket". Hol hallottam, vagy én írtam talán? _De akkor már 
másik hang szavalt „Nem latod, hogy kesereg, nyögve, hogy ö nt ogY 
Elsírt csillaginak könnyivel a babért". De hiszen ez Kalliope, kl 
valja itt Csokonait? — Ez túl finom nekem, mondta közvetlen föl?a, 
tern ; nyilván, aki elő ször szavalt. Hanem ez: „Zeng a zörg ő  prű csökt* 
nap ellenében, A rezzent gyíkocska a gaz között csereg ..." Hohó a 

hi szen ez az én érettségi idézetem; Csokonait kaptam néhai Jánosi gél 
tól tételül s ezt idéztem „Sok száz szöcske ugrál pattanó lábai 
A hévtő l elaszott fű szálak szárain". Izgalmamban, hogy kedves so rai, 
mat kiidézik a fejemb ő l, felültem. 

Egy fehérruhás férfi állt a sz ő lő ben; valami olyasféle egybeszab ott 
 volt rajta, mint amit a gyerekek „mackónak" neveznek. A síző k hor-

danak ilyet nehéz kékb ő l. Ez fehér volt s könnyű . — Kettő -kettő , kiál-
totta a tökék mélyéb ő l most egy harmadik, aki nyilván a bíró volt a z 

 idézet-versenyben. Az elsírt csillaginak könnye szebb volt. Vigyázat, a 
döntő  következik. A fehérmackós férfi el ő ttem a hajtások tetejét vag. 
dosta. Hogyan, már csonkáznak, gondoltam, de nem lepett meg kű . 
lönösképpen. „Látod-e mily kicsiny itt a föld, szavalta most a távo. 
labb álló, félrésze vizekkel Béfoglalva setétzöldes, félrésze világos. S 
mint félérésű  citrom hintálva tulajdon Terhe nyomásától lóg a nagy 
semminek ágán." — A nagy semminek ágán, ez nem rossz, mondta a 
bíró, én magam sem isme rtem. Pethes, ezt nem vered le könnyen, 
A fehérmackós csattintott egyet-kett ő t az ollóval; s a leveleket nézte, 
mintha nem is rajta lenne a sor. Azon kaptam magam, hogy neki 
drukkolok. Mondja utánam, súgtam neki a földön közelebb kúszva 
hozzá: „ha a spanyol a maga parancsoló a betű it . .. a betű it, az olasz 
az ö egybeolvadó gömbölyeg szavait, a német a sok diftongust ... dif-
tongust erre a tejosi taktusra ráer ő ltetheti, boldognak tartja magát, 
Hát te, Árpád nemzete! mikor fogod közönségesen érezni —, hogy a te 
nyelved és egyedül a te nyelved alkalmatos a görög Múzsák hasonlit-
hatatlan harmóniájára". Magam is csodálkoztam, hogy ilyen folyé-
konyan tudom, hisz nem vagyok az idézetek embere. Nem hallottam, 
hogy akit Pethesnek hívtak, utánam mondta volna, de a másik kett ő  
mégis vitába kezdett fölötte. — Ez nem vers, ez p gledícsiasövény.a túlsó, 
aki Pethessel a szebb idézetért versenyzett. — Nem mondtuk ki, hogy 
próza nem lehet, döntött a bíró. — De Csokonai írta ezt egyáltalán, 
nem téveszted te össze? Honnan való ez? ... Féltem, hogy Pethes sem 
tudja, s szégyenben marad. — Az anakreoni dalok jegyzetéb ő l, kiáltot-
tam fölegyenesedve s izgatottan lestem, hogy a bíró idézetemnek ítéli-e 
a győ zelmet. Nagyon szívemhez n ő tt ez a Csokonai hely. 

Most hogy fölegyenesedtem, nagyobb darabot láttam a szölöböl, 
A tökék közt magas sövény volt karókból, a sz ő lő  azokra futott. Min- 

den tíz lépésre egy fa, ide piroslott róluk gömbjeivel a belülr ő l fénylő  
meggy. A másik két hanghoz is megtaláltam az embe rt . A versenybíró 
harminc lépésre Pethestő l a hátán lévő  tartályból eresztette a fákra a 
zöld permetet. Jó harmincas férfi volt, alacsony termet ű , csontos, 
barna arcában kicsiny, csillogó szemek. Rajta is fehér mackó, csak 
összemaszatolt. Az „Elsírt csillagok" embere a tábla túlsó felén egye-
nesedett fel kiáltásomra, s szeme elé tartotta kezét, hogy lássa, ki be-
szél. Az arcát nem vehettem ki, de ő  is fehérben volt s feje fő lő tt, a fia-
tal diófa ágába akasztva, egy kapavas csillogott. Mozgásáról ítélve, 
sovány, városi szabású emberke lehetett. 

— Már megjöttél? fordult hozzám Pethes minden meglepetés nélkül. 
Mi újság Szilason? Szilasbalhás nagyapám faluja, s nagynénéim közül 
kettő  is Petheshez ment feleségül. Ha Szilasról kérdez, nyilván ez is az 
6 gyerekeik közül való, de nem tudtam határozottan felismerni, me-
lyik a Pethesek közül. A Jani, igaz, elszökött nagygazdagyerek létére 
suhanc korában kertészinasnak; úgy hurcolta haza az apja. Okos, 
nyugtalan fiú volt, szorította a falu; az egyetlen, aki még a háborút is 
szerette, a frontra, emlékszem, olasz nyelvtant kért t ő lem. A fogai a 
gúnyos szájában éppolyan fehérek ennek is. De hisz a Jani elmúlt már 
negyven. A szemében van valami a diákfiú, a Gyu ri, szemérmes, zak-
latott mélységéb ő l. De sokkal derültebb. Még a tejes, pihés Pa li  gyerek 
leginkább; amilyen az volt valamikor. — Péter bátyám meghalt, azt tu-
dod, feleltem a kérdésre. Péter bátyám: apám bátyja, akinek kertje, 
szérűje, udvara olyan nagy volt, hogy szorongatott gyerekkorom 
minden boldogsága elfért rajta. Már rég meghalt, kilenc éve raktuk le 
a rózsatövek alá a téglázott verembe, de most, hogy ez a Pethes-fiú 
Szilasról kérdezett, az ő  halála volt minden hírem, mintha azt mond-
tam volna: elsüllyedt gyerekkorom. A Pethes-fiú azonban nem cso-
dálkozott. — Meghalt, szegény? Nem is értesítettek. S nekem úgy rém-
lett, hogy valami egész más Péter bátyára gondol, nem a széles, barna 
emberre, akit én láttam nyel ő csörákjától kikoplaltatottan a szilasi 
kert sugaras ő szirózsái közt elfogyni. 

Megindultunk a domb felé. Most vettem csak észre, hogy a birtok 
szélén vagyunk; hátam mögött él ő  gledicsiasövény. Felsögödön csi- 
náltatott ilyet egyik tanár barátunk. Egy-két év alatt szép magasan 
körülfolyta a telkét, meg a kapuja fölé is fölfuttatta ívre. Már ott 
mondtam a feleségemnek, hogy a farmon mi is ilyet csináltatunk. 
A kerítés is növényb ő l legyen, ne vasból vagy halott fából. — Gledícsia 
van az egész körül? kérdeztem a Versenybírót, aki közben hozzánk 
szegő dött s hátamat átfogva befelé vezetett. Széles, becsületes arca az 
igazgatóéra emlékeztetett, aki még ma is emlegeti néha, milyen szépen 
feleltem az érettségin Csokonait. — Körös-körül. Zöld és tüskés az 
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Munka az volt, felelt Pali kedvencem helyett. - S eleinte koplalás is, 
toldotta meg a Versenybíró, aki az els ő  települő k közé tartozhatott. 
Aki csak ezt a Keats-orrút hallja s idézeteit az Elsírt csillagokról, azt 
hiheti, rózsafavessz ő vel ütöttünk a földre s egy virágénekkel pattan-
tottunk ki mindent bel ő le. Pedig volt idő , amikor nem déli tizenegyig 
tartott a munka, mint most, hanem kés ő  estig, s a vaskályhába három 
kilométerrel hordtuk a jégen a szétvagdosott akáctönköt. Akkor meg  

csak a mostani mű hely volt meg az épületekb ő l s ott hevertünk pok-
rocainkon öten a füstöt-ereszt ő  vaskályha körül.  

Hány hold is a telep? - kérdeztem, ezzel az „is"-sel jelezve, hogy  
nem vagyok idegen, csak feledékeny. Húsz hektár, felelte ő  s én gyors  
számvetéssel, melyet még hajdani számtantanáromnak köszönhetek,  
kisütöttem, hogy harmincnégy hold; amennyit vártam. -Így megm ű -
velve, húsz hektár könnyen eltart tíz embert, mondtam találomra,  
hogy az áruló kérdést elkerüljem. - Télen tizenkett ő t, de nyáron  hú-
szat-harmincat is sokszor, felelte 6. S válaszából megtudtam, hogy  
mégis csak az én tervem szerint történt: a telepnek vannak éves törzs-
lakói s nyári vendégei. - Te itt akarsz meghalni is? kérdeztem a Ver-
senybírót, mintha tudnék err ő l a szándékáról. Így kerültem meg a tu-
datlanságomat eláruló kérdést: az örök ő s telepiek közül való vagy-e  
vagy te is átmeneti? - Mi öten, öreg kapások, itt, felelte a Versenybíró.  
- S te hamarosan hazamégy Szilasra? mondtam Palinak. - Szüret  
után, ha letelt az évem, mosolygott pihés nap-képével. Szürett ő l szü-
retig tart hát az év, gondoltam; a falusiak egy évet t ő ltenek itt, épp  
ahogy terveztem. - Téged meg a menyasszonyod vár, úgy-e? fordul-
tam dobogó szívvel a Keats-orrúhoz. Az Elsírt csillagok embere nem  
szólt; s az orra még talányosabban ült huncutság es  mélabú kő zt. - Az  
ő  kedvéért talán beengedünk még egy asszonyt a telepre, felelte a Ver-
senybíró. A Keats-orrú rámnézett s mindketten elmosolyodtunk.  
Menyasszonyod van  es  itt szeretnél maradni a telepen! Ismerem ezt,  
gondoltam s úgy néztem boldog meghasonlottságára, mintha a tulaj-
don ifjúságom állna elő ttem e hullámos fürtök parókája alatt.  

Leértünk a domb lábába, a gyümölcsös egy málnasorral itt meg-
szakadt. Az úttól távolabb egy epertábla indái szítták a homokból az  

édes-piros húst, betakarni a fog alatt csikorduló magvakat. Ott egy  

másik munkás térdelt; ez is fehérben, de csak nadrágban, trikóban,  

mint az evező sök. -  Megjött mar?  kiáltotta barátaimnak vessz őkosara  
fölül térdre-egyenesedve. -- Meg, jöhetsz  mar,  kiáltott vissza a Ver-
senybíró s mindjárt ki is mentette elő ttem. Ő  a befő ttek mestere, nem  
könnyű  dzsem-fő zés idején az epertábláról behozni. - J ő vök mar,  ki-
áltotta a befő ttek mestere s visszahajolt babrálgatva a kosara fölé.  
A talaj itt hirtelen nyirkosabb lett s a karós bab magas ékei közt árkok  
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egész telep körül, mondta s én éreztem, hogy szavainak mélyebb  me van. A „koros-korul azt mondta: nincs egy rés sem a gledícSi 
'rt., 

 Ez a föld el van választva minden más földtő l, sziget a földek k . n, 
Tüsés, tehát farkasfoggal fogad minden alacsonyt, silányt; z0ld o , 
hat tüskésen is együtt ujjong a bels ő  tér fáival; a kert az, ami e sóv^'? 
nyen a nem-kertit megszúrja. — Az egész telep körül? ismételtem hi  
len megörvendezve. Hát telepnek mondjátok a farmot; no, eZe n  k 

fejem.  É énnekem igazán tudnom kellett volna. C kar volt törni a fe J 	Épp 	g 	 soko,  
nai telep: jól hangzik. S a másik kett ő  egy szóval sem cáfolt meg, (j  
látszott, csakugyan Csokonai telepen vagyunk.  

Közben felértünk a dombra s ott az Elsírt csillagok embere is ben n  
bennünket, aki a tábla túlsó felén igyekezett fel utánunk. Vékony váll a  
fölött ott volt a kapa, mely elébb a diófa villájából szikráz ott,  
A fény nem hagyta el azóta sem, vele jött a vason, ahogy futott .  Ez az  
ember nem hasonlitott semmiféle rokonomhoz, barátomhoz, ha cs ak  
a Csokonai-sorhoz nem, amelyet szavalt. Karcsú volt, ruganyos s két.  
értelmű . Hol szilaj, hol enyelgő  szája fölött határozott, el ő retörő  orr 

 ült. — Szép Keats-orra van, mondtam neki, de ért-e a botanikához? - 
Ki nem ért itt a botanikához, felelte s szája körül most finom gúny fu.  
tott szét, mert bizony én még mindig nem értettem.  

Az utat itt már visszavágott törzs ű , dróton szétfuttatott törpefák  
szegték, egyik-másik ág körtéje szinte beért a homokba. Jól éreztem  
magam e három fehér kapás közt. Pali (mert csakugyan Palinak hív-
ták a Pethes-fiút), tejes képével a nagy váll fölött, olyan volt, mint egy  
fióknap, amely zöldpermetes levelek közt bujkál felh ő k helyett. A kis,  
kemény Versenybíró a gledícsia kett ő sségét hordta —, farkas a rúttal,  
hattyú a szépséggel szemben. — A csillogó kapájú meg a csillagok elsírt  
könnyeit vitte nyájas es  mégis szilaj lényében, nagy orrával elrejtett  
virágok után szimatolva. — Hát visszajöttél a telepre? mondta a Ver-
senybíró a dombélérő l, ahonnan most már körös-körül látszott a gle-
dícsia-sövény. Mint egy zöld várfal futotta körül a homokbuckát,  
melynek a tetején mi egy kis fa-szaletli mellett álltunk s egy fás-mez ő s  
lapályt fogott hozzá el ő ttünk a dombhoz. A lapály közepén nyárfás  
szegélyű  tó s néhány épület odébb. Egy szemvillanással kiismertem  
magam a gledícsián belül: ez a domb volt a gyümölcsös, lenn jobbra, a  
tavacska körül a konyhakertek, odébb egy kis búza, kukorica, amennyi  
az állatoknak kell. Ami az ólak körül villog, az az üvegházak teteje  
lesz. Valaha láttam mar ezt a telepet, a tervét legalább papíron.  Nem mondta-e a Versenybíró is úgy, hogy visszajöttél? -- Jó munka volt ez,  
a sövényen belül, fordultam a Keats-orrúhoz, aki a legjobban vonzott  
s kimutattam a gledícsián túlra, ahol alacsony sárház állt egy tört kar-
fájú hídnál s beporzott krumpliföld szélén egy kislány ő rizte libáit.  -  
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húzódtak, melyekbe a tó vizét öntözték szét, úgy látszik valami 
 

kezettel. — Sokat köszönhetünk a bef ő ttek mesterének, magyara;Zr•  
Versenybíró. Amikor a piac még bizonytalanabb volt, sokszor a  a  kunkon rohadt volna minden, ha 6 meg nem menti a romlandót ^

e• gyész volt, mielő tt idejött s egy textilgyárban méricskélte a fe5tó k  
ugyanahhoz a kelméhez ugyanazt az összetételt. A második n 

 Yár t, 
látogatott meg bennünket s rájött, mennyivel változatosabb meSterS;n 
jól tenni el magunknak a nyarat, mint pontosan titrálni ki dámak na$ egy keveréket. Ma cseresznyét rak az asztalra márciusban... Ne  k  
nem befő ttet, cseresznyét, tette hozzá, amikor hitetlenked ő  arcomat  
látta. Mély megillet ő déssel néztem az eprészre, aki kosarával addi gra  
beért. Elő ször a keze tű nt fel, vörös-szepl ő s, bütykös kéz volt, int 

 

pusztai nagybátyámé, szinte az almát is látom benne, mellyel hajlada  
zó unokanővéreimet Bogárdon az óriás gyümölcsösben megdobálta,_  
Akkor én első sorban melletted szeretnék inaskodni, mondtam lel-
kendezve. Senkit sem tisztelek úgy, mint az ilyen gyümölccsel babráló  
kezet. Különös volt, hogy a kezét is belefoglaltam áradozásomba, de 
senki sem csodálkozott rajta. — Jól van, öcsém, s vörhenyes arca pusz. 
tai nagybátyám szeretetével fénylett ram.  

Pethes Pali és a Keats-orrú most lehajolt az egyik zöldséges ágyba; 
két karfiolfejet nézegettek. Én úgy látom, az enyém halványabb, 
mondta Pali. — Tegyük meg ő t bírónak, 6 nem ért a dologhoz, nem tud  
elfogult lenni — mutatott rám a Keats-orrú. Mondd meg te, melyik fe-
hérebb. — Tévedsz, mondtam én diadalmasan, igenis értem, min vitat-
koztok. A két karfiolt kétféle módszerrel halványítottátok s most tud-
ni szeretnétek, melyiké a zsengébb és tömörebb. Hát a Palié ... Az el ő -
ző  napok egyikén a „Kertészet" egy régi számában olvastam errő l a 
padláson. A karfiol rózsáinak a halványításáról, ez volt a cikk címe s 
az is kétféle módot írt le. Boldog voltam, hogy tudásommal meglep-
hettem ő ket, bár tartottam tő le, hogy tovább faggatnak. De a Keats-
orrú csak ennyit mondott: lám, mit tud az utas. A Versenybíró és az  
eprész pedig nevettek rajta, hogy bosszankodik. Énbel ő lem azonban  
most már kitört a győ zelmes fecseghetnék, mint olyanok el ő tt szoká-
som, akik sokheti bánatos kotlás után valami nagyon jó helyre kent  
dicsérettel vidítanak fel.  

-- Errő l a zöldségeskertr ő l jut eszembe életem legfurcsább emléke,  

hadartam. Milánóban a szálloda éttermében ebédeltem két hölggyel  
(ügy rémlik: két hölgyet mondtam, pedig az egyik a feleségem volt) s 

 

leült oldalt tő lünk a második asztalnál egy úr. A pincérek mosolyogva 
 

köszöntötték s egy nagy tálban mindenféle nyers f ő zeléket hoztak elé:  
paradicsomot, retket, salátát, uborkát, sárgarépát. Ez valami vegetá-
riánus, gondoltam s rokonszenvvel figyeltem, mit csinál. Az olasz fel- 
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húzta kissé a mandzsettáját, két ujjal egy uborkát emelt ki, leharapta a  
végét, aztán két hangosat mekegett. Azt hittem el ő ször, hogy a kőhő -
gés jött ki belő le ilyen nyekkenésszerű en. De most egy nyaláb salátát  
kapott be s megint mekegett. Minden falás után kett ő t. A nő k majd  
megszakadtak, az egyik, aki szemben  tilt  vele, fuldokolni kezdett a le-
vesen, hogy szalvétájába rejthesse a fejét. A pincérek mosolyogva  
nézték az urat s csodálatosmód nem rökönyödtek meg, megszokhat-
ták már. De a legkülönösebb eztán következett: az olasz miután be-
mekegte a zöldséges tálat, hatalmas szelet borjúvesést rakatott maga  

elé. Ez még váratlanabb volt, mint a mekegés. Azóta is sokszor  

eszembe jutott: ugyan ki lehetett ez az ember? ... A többiek jóakaratú  

mosolygással hallgatták fecsegésemet, de a Keats-orrú rámemelte le-
horgasztott tekintetét s kissé gúnyosan azt kérdezte: — Nem te voltál? — 
En?  bámultam rá, de hirtelen megértettem, hogy mire céloz s egyszerre  

nagy fájdalom öntött el, hogy akinek orrához és hullámos hajához el-
ső  pillanattól úgy vonzódtam, az el ő bbi leckéért ő  is mindjárt ebbe a  
sebbe túr bele.  

Ekkor épp egy kátránypapír fedelű  házikó mellett mentünk el,  
melybő l öt-hat ember jött kifelé, volt köztük rövid, térdnadrágos le-
gényke is, de volt egy szakállas is, a mackója sötétkék, mint a villany-
szerelő ké. — Megismered ezt a házat? kérdezte a Versenybíró. Ebben  

húztuk át az első  telet. Most ez a mű hely. Csakugyan, a nyitott ajtón  
még hallottam az üllő  utolsó pendülését s láttam az egyik legénykét,  

amint a gyalut az esztergapad fölött egy fapolcra helyezi. Vége volt  

már itt is a munkaid ő nek, s a tó felé ballagók hozzánk csatlakoztak.  
A legények alighanem nyaraló diákok, találgattam s az er ő sebb be-
kent arcú: éves kovács. De mért van más ruha a szakállason, mint a  
többin?  

Tetszett, hogy mű helye is van a telepnek s házigazdáim maguk sze-
kercézik a fát s hajlitják a vasat, ahogy én is elgondoltam. De a  

Keats-orrú megjegyzése csukva tartatta durcás számat; igyekeztem  
eltitkolni, milyen mélyen metszett belém. A Versenybíró mutatta be a  

szakállast. — Elpártolt a Csokonai-telept ő l, de visszahúzza a szíve. —
Így fogok én is visszaszökni, ragyogott pihés képével a Versenybíróra  

Pali.  Különben szomszéd, folytatta nekem a magyarázatot. A Bégi  

szövetkezet asztalosmestere s ezévi f ő nöke. — A faluszövetkezet aszta-
losa? A volt grófi birtokra települteké, ugye? kérdeztem vakmer ő en,  
hogy megint megmutassam tájékozottságomat. De a t ő bbiek össze-
nevettek. Hogyan, hát nem tudom, mi a különbség a telepes- és falu-  

szövetkezetek közt? S megmagyarázták, hogy telepes szövetkezetek a  

nagybirtokra rátelepített kisfoglalók közösségei, míg a faluszövetke-
zetben azok a régi gazdák tömörülnek újabban, akik nem bírják Id a  
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telepes községek versenyét s józan belátásból olvasztják össze a tel 
hez hasonló szövetkezetbe életképtelen kisbirtokaikat. Bosszank o  tam, hogy nem jöttem rá rögtön erre, hiszen magam írtam ezt  meg 

 Olyasféleképp gondoltam a nevet ő kre, mint azokra a fia. 
tal irokra, akik indulatosan vetik a szememre, hogy milyen kevés sé 

 értem meg eszméiket, melyek eredetileg az én fejemben születtek meg 
A szakállas láthatta zavaromat es  segítségemre sietett. -- Bizony 
még messze vagyunk a dégi telepes birtoktól, ő k már idestova tíz é ve 

 rendezkedtek be; csupa fiatal ember, akkor házasodtak, kész keretek, 
ben szállták meg a földet, vitték a könyvtárat, dalárdát, tudást. I{i, 
képző  csoportjaikban mindenre elő készítették ő ket, nekünk pedig ja, 
vakorabeli, elhanyagolt fickókat kell összeszervezni s alig két éve tart 
az egész. — A szükség es  a szomszédság megteszi, amire a rábeszélés 
tehetetlen, jelentettem én ki, mert itt már benne voltam elméletemben, 
— Igen, igen, morogta a szakállas asztalos, de azért több a nehézség, 
mint az első  tervező k gyanították. S nehéz, barázdás arcáról, melyen 
az irónia számára nem maradt sima felület, meleg szeme hirtelen cin-
kossággal kacsintott rám. 
Ő gyelegve jöttünk s a nyárfás mögül kibukkanó épületet csak a ta-

vacska tükrében vettem észre, melyre egy férfi a halaknak ételt dobott. 
Sokféle épületet láttam már, de ez itt jobban meglepett, mint a Szent 
Péter vagy a Palazzo Vecchio. Emlékszem meglepetésemre, de nem 
tudom megállapítani most sem, hogy a szokatlansága lepett-e meg 
vagy éppen az, hogy túlon-túl ismer ő s volt. Semmi különcködő  nem 
volt az elüls ő  házon (mert tulajdonképp két ház volt egymás mögött s 
az alsóból lépcs ő lugas vitt fel a fels ő be). S mégis lényegben különbö-
zött a Farkasréten vagy a Pasaréten látható mai nyaralóktól. Nem tu-
dom, jól fejtem-e meg utólag e hatást, de úgy hiszem, ház es  kert vi-
szonyában volt valami itt, ami (talán az új építészetr ő l való sejtel-
meimbő l) ismerő snek tűnt fel. A ház a kertben is ott volt már s a ke rt  
tovább virágzott a házban. A talaj lapos teraszain itt is ott is faoszlo- 
pok álltak, virágfalakat tartva. E falak rendje nem volt rögtön átte- 
kinthető , de mégis közös ábrát alkottak mögöttük a házzal. Az also 
épület körül több volt a virágfal, bokros ágyás es  szabad tér, míg föl- 
felé a magasabbra engedett bokrok a fels ő  épület körül kicsiny, de sű - 
rű  cserligetbe mentek át. Az alsó ház emeletes volt, a földszint üvegfala 
szétnyitva, úgyhogy csak az épület két szélén maradt egy-egy zárt rész, 
jobb felő l a konyhának, balról egy nagyobb nappalinak. A kertb ő l az 
ember egyenesen az üveghallba léphetett. A lakószobák el ő tt, az eme- 
leten, terasz futott, az el ő re tekintő  három oldalon körül. A fal jórésze 
ott fenn is üvegb ő l volt s úgy emlékszem, a tet ő  is. A zárt területet fé- 
nyes kő lapok borították. Virág csak az erkély kiálló rúdjain kúszott 

fel. Az épület nem volt „befuttatva", k ő  es  növény közt mindenütt vi-
lágos a határ s az ember mégis növényeivel átitatottnak érezte a ház-
kristályt, üvegfalaival. A hall  es  az erkély oszlopaira s az ablakkere-
tekre nem emlékszem tisztán, de mintha ott cikázott volna rajtuk  mar, 

 a mi skatulya-építészetünk után egy árnyalat, indázó nyugtalanság. 
A hátsó házat már nem láthattam ilyen jól, beszorították a fák. Hat-
szögletes vörös k ő épület volt, emeletmagasságban karcsú ablakok, 
mint kisebb imaházakon, a lapos tet ő n korláttal körülvett szabad tér, 
melyrő l este a csillagokat nézhetik a kisurranó madarak fészkei ma-
gasában ülő  beszélgető k. A két épület kertjével együtt sem volt valami 
nagy. Fél holdnál nem foglalt el több helyet semmiképp, de a tóparti 
nyárfás s cserliget mögött himbáló, rigós diófák közé beszorítottan, 
életöröm es  komor elmélyülés testvériségét bizonyították a szembe-
siető nek. — Aki a napba néz, fekete köröket lát s aki a halálba, fénye-
sebbnek látja a fényt, mondta a Keats-orrú, míg én megillet ő dő tten 
léptem a hallba s onnét barátaim után a bal oldali nappaliba. 

Ott voltak már néhányan, ebédre gyülekez ő k a telep más feléb ő l. 
Kicsiny asztalok mellett vitatkoztak; egy diákféle herbáriumot ra-
gasztgatott, egyik görög verset szavalt a barátjának, ketten a svéd-
ráccsal körülvett sarokban pálcával vívtak. A Versenybíró kinn a 
hallban rendezkedett s barátom, akihez legjobban vonzódtam, láttam, 
fölsietett a szobájába. Utána mentem, hogy megmondjam neki, 
mennyire boldog vagyok ebben a házban. 

Az emeleti folyosón azonnal megtaláltam a szobáját. A kilincset 
kissé habozva nyomtam le s közben rászorítottam a szívem. Ű  a kis 
fürdő -fülkében volt, ahol a ruháit is tarthatta s mosdott  es öltözkö-
dött. Én addig körülnézhettem a szobában. Összesen két bútordarab 
volt benne. Egy pácolt feny ő falóca a fal mellett, semmi rugó, matrac 
sem volt rajta, csak egy lósz ő rpárna a fej felöl s alatta összehajtva a 
pokróctakaró. A másik bútordarab egy kerek asztal, padlóig leér ő , 
gazdag fekete-fehér terít ő  rajt s azon óriási vázában egy messze szét-
csapó gladiolus csokor. Már nem is csodálkoztam az ellentéten. Meg-
értettem, hogy ebben a cellában: a virág a feszület. A derék a fán tör ő -
dik, de a terít ő  a szemé. Az asztalon egy piros b ő rkötésű  kő nyv feküdt. 

 Tudtam, hogy ismerem  es  szeretem ezt a k ő nyvet, bele is lapoztam, de 
szemem el ő tt táncoltak a sorok. — Gyere, mondtam a mosdóból kilép ő  
barátomnak, olvasd te; az én angol kiejtésem olyan rossz, mester nél-
kül tanultam s restellek hangosan olvasni. Szeretném egyszer Keatset 
olyantól hallani, aki úgy mondja ki a szavakat, ahogy ő  mondhatta. — 
Melyiket akarod. -- Ezt s rámutattam a Sleep and poetry egyik oldalá-
ra. „Stop and consider! life is but a day A fragile dew-drop on its pe ri

-lous way From a tree's summit, hallottam. Aztán megint: 0 for ten 
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felkelés óta. Én elhallgattam, mert minden további kérdés, éreztem, 
azt arul^a el, hogy mennyire nem vagyok idevaló. 

végigpillantottam a kanalak táncától villogó, napos asztalon s fel-
tŰ nt, hogy barátom, aki a Sleep and poetryb ő l szavalt az imént, nem  
eszik.  Ott ült Pethes Pali mellett s a szembeüld fiatalemberrel tarsal- 
gott évő dve. Senki sem hederített rá, hogy nem eszik s ő  sem vágott 
olyan képet, mint akinek csikarása van. Rámutattam. — Barátunk, úgy  
látszik, böjtöl ma, figyelmeztettem a Versenybírót, mert a ,Szakállas- 
hoz  nem mertem szólni. — Igen, ennek a háznak szép szokása ez. Saj-
nos, nem mindenütt értik meg. Vannak kapásházak, amelyeket való-
ságos középkori böjtöl ő  düh szállt meg, míg mások minket hibáztat-
nak érte, hogy szerzetesi önsanyargatást vettünk be életmódunkba.  
pedig hat, nézze meg öt, s a többieket, nem világos mindez? s a Sleep  
and poetry emberére mutatott. Az ember szereti az érzékeit, fölhasz-
nálja őket, hogy szagokkal es  ízekkel itassa át magát, de ura marad s  
nem szolgája e világ-kóstoló csápoknak. A legvonzóbb illatok k ő zt is  
könnyű  szívvel koplal, mintha csak azért ült volna le ide, hogy enye-
legjen.  

A Versenybíró „többieket" mondott s most láttam, hogy meg ketten  
ülnek étlen az asztal körül. A leveses tányért közben összeszedte egy  
legényke s két kerek fakorong került az asztalra; amilyenen a fatányé-
rost szokták felszolgálni, csak nagyobbak. Mindenik korong köze-
pén félig szétbontva egy-egy sült csirke s körülötte k ő rben hét-nyolc  
kupac zöldféle, vajbab, borsó, carotte, karfiol, kelvirág, articsóka,  
kétféle saláta, az egyik az az ágas-bogas, amelynek San Remóban hiá-
ba tudakoltam a nevét. Elég kevés hús húsz emberre, gondoltam; ahol  
ennyi köretre telt, telt volna még két csirkére is. De azért nagyon tet-
szettek nekem ezek a tálak s alig vártam, hogy a virághoz hasonló ar-
ticsókába ínyem belemerüljön.  

De most a Szakállas kezdett a böjtr ő l beszélni, mely, úgy látszik,  
vessző paripája volt. — Akármilyen nemes egy szokás azok közt, akik-
nek elő ször volt szükségük rá, az utánzók közt értelmét vesziti. Vagy,  
ami még rosszabb: más értelmet kap. Böjtölnek, hogy hozzánk tar-
tozzanak, vagy szidnak bennünket is, mert azok képmutatók. Mi,  
akik kinn dolgozunk a faluszövetkezetekben, nem vagyunk olyan bi-
zakodók, mint az itteniek. Az emberiség tehetetlen. Néhány százan  
forrást csinálnak a szívükb ő l, a többiek meg beisszák, mint a sivatag,  
Ez sem az már, aminek lenni kellene. Ha tudni akarja, nekem nem tet-
szik, ahogy ezek a böjtöl ő k közönyt affektálva ideülnek az ev ő köz.  
A forrás itt is apadóban s elgondolom: ha mi meghalunk s a Csoko-
nai-telep meg a többi ő sforrás elapad, hol támad új forrás megint!  

Hallgattam az aggodalmaskodó veteránt s lopva az ev ő ket figyel- 
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years, that I may overwhelm Myself in poesy. -- Tiz évre a költészetbA  nem gondoltál meg erre? kérdeztem öt, mert csakugyan nagyon  

pen olvasott. De ö mosolygott es tovább ment: To woo sweet kis '  
from averted faces, hallottam megint. -- Beszélj a menyasszonyod ;:s 

 kértem ő t, amikor megállt. CO egy képet vett ki a könyvb ő l, fa tövébe 1  
lány gugyorog s az ölében macska. - Az idézeteidet es  ezt a lányt

., i jár, , .  s, merem, mondtam néki. — Fest ő iskolába ar, s van egy mappája, abba 
 

acél tengeren féloldalra d ő lt vitorlást festeget s ha nem vitorlást, hát 
 szélmalmot felhő k alatt, vagy nyársfasor végén egy " " ' " gy y 	g 	gy vorostintasuveg, 

nyi alkonyatot. — De amióta szeret,  elviszi  a mappát, szóltam közbe s 
 nem a festő iskolába megy vele, hanem veled a Zugligetbe. -- A DISZ, 
 

nófő  fölé igen, nevetett 6.  
Lenn már kiáltoztak utánunk, kezd ő dött az ebéd. A hirtelen kicsa,  

pott hall-asztalon legalább húsz tányér fölött füstölt a leves g ő zoszla 
pa. Spárgaleves volt, a spárgalében ott opalizált a növény ibolyaszirt ű  
bimbaja. A dzsemkészít ő  mérnök s egy deresed ő  úr szemben épp a 

 spárgán kötekedett. — Vén lekvár-kóstoló, mondta a deres, aki aznap 
 szakács lehetett, halljam, melyik táblából való ez a spárga; a régib ő l  

vagy az újból. Ha értesz az ízekhez, meg kell mondanod. A mérnök,  
aki pusztai nagybátyámra hasonlitott, gondosan forgatta ínye közt a  
spárgaszeletet s mondott valamit. Én a Szakállashoz fordultam, aki  
szomszédom lett. Jóakaratú, nehézkes tekintete volt, azt reméltem,  
kiszedhetek bel ő le valamit e helyrő l, melynek váratlan vendége lettem,  
Mert ha az egész nagyon ismer ő s es  elő revárt volt is, mégsem ismertem 

 ki benne tökéletesen magam. — Ebben a világban is vannak még jelvé-
nyek? kérdeztem t ő le s kék blúzára böktem a zseb fölé, ahol egy kis  
ezüst kapa forma volt a vászonra varrva. — Igen; mosolygott 6, kinn a  
falvakban még nagy a becsületük a kapásoknak. Azt tartják, ha egy 

 régi kapás a vezető , egyet álmodnak s az 6 züllött gazdaságaikból ver-  
senyképes szövetkezet lesz. — Nem kis dolog lehet ezt a jelvényt meg-  
szerezni, hízelegtem önkéntelen, csakhogy tudatlanságommal szem-
ben elnéző  legyen. Bizonyára csak azok kapják meg, akik a telepes-  
birtokok szervezésében érdemet szereznek. — Teringettét, barátom, 
mondta a szakállas es  erő sen rámnézett. Honnan jött maga, hogy 
ilyeneket kérdez? Ezt a jelvényt nem t ű zheti fel senki többet, velünk 
vész el, mint a negyvennyolcas honvédekkel a barna atilla. Láttam, 
hogy ostobaságot mondtam, de zavaromban megtetéztem. -- Mióta, 
dadogtam, mióta is van ez így? Én évek óta külföldön élek, nem va-
gyok mindenrő l értesülve. Ő  egész szakállával felém fordult s nyugodt  
arcára ő szinte megdöbbenés ült. Mintha egy visszatért halott kérdé-
sére kellett volna felelnie. — Mióta? Hát természetes, hogy a kapás- 



tem. Feltű nt, hogy keveset ettek, de azt az ínyükön elomló 1zek i
r mély tisztelettel. Szinte távol tartották maguktól az ételt, inikó z int 

lenyelték, csakhogy megbecsülhessék. Ezek szemet csináltak a n n 
vükbol, gondoltam s örültem, hogy ilyen szerencsés fogalmazást , 

láltam e különben vak  es  mohó érzékszerv tartózkodására. — $ or  ' 
an tialkoholisták közt, kiáltottam fel, amikor valaki zöldessárga f„ 
lyadékot öntött a poharamba? Én azt hittem, ti itt antialkohoii st ' 
vagytok. — Olyan otrombáknak tartasz bennünket? nevetett fel a 
senybíró. A régi kapásházak közt a felkelés el ő tt a könyveken  es  Ilk' 

 vénymagvakon kívül a bor volt az összekötő  kapocs. Már termett 
 bátyáim, borunk, üzente az első  ajándék-palack s a bor aztán évr ő f 

évre megmutatta, mit csaltak ki a földb ő l. Ez volt az évvégi értesítő  
Különben ez is ajándék-bor; Jiri hozta, a cseh kapás. Már el ő bb is ügyi 

 rémlett, hogy a Sleep and poetry embere valami szláv nyelvet tör a 
szembeülő  fiúval. Most világosan hallottam, hogy épp a grecki-szót 
próbálgatják, rosszul mondja ki barátom az r-et s azon nevetnek. 
Csehországban ís van kapás-mozgalom? kiáltottam fel, noha elható. 
roztam, hogy nem árulom el többé magam s megszorítottam mellet. 
tem a szakállas kezét. -- No, igen, kapálgatnak, mondta leereszked ő n s 
kikapta kezemb ő l kezét. Akkor vettem észre, hogy keze hátára egy 
szív van tetoválva. — Ez is valami jel? kérdeztem dadogva a meghök-
kenéstő l.— Nem, ez még hintáslegény koromból van, nevetett föl ő  és a 
vállamra kulcsolta hátulról a karját. 

Jó embermeleg karja volt s ahogy kinéztem alóla a hall nyitott ol-
dalán át a virágzó mályvabokrokra: mintha az az emberközösség ölelt 
volna meg féltesttel, amelynek a kisujjáért hiába nyúlkálok gyerekko• 
rom óta. A deres szakács, aki el ő bb a Versenybírót tette a spárgával 
próbára, most két-három tál gyümölccsel jött ki a konyhából, 
A középsö nagy  talon  sző lő  volt, a kisebbeken alma, füge es  mogyoró, 
Egyenesen hozzám lépett: Permettez-moi, monsieur, megkínálhatom 
zsengéinkkel? mondta mosolyogva. S én csaknem fölkiáltottam az 
örömtő l: apósom Franciaországot járt cukrásza volt, legjobb bará-
tom vő legénységem alatt abban a házban. Gyönyör ű en beszélt fran-
ciául s gáláns modora volt. Egy tizenkét tagú hidat is csináltam a cu-
kortól tönkrement fogcsonkjaira. — Hogyan Kránitz úr, ön itt van? 
Azt hittem díjat nyert a gesztenye-bélés ű  béka-süteménnyel. — Ki ma-
rad Angliában, aki az ön telepén élhet, Németh úr? s elém tett egy 
hosszúszemű  szagost. Feltű nt, hogy azt mondja: az ön telepén, de az 
udvariasság nyelvbotlás lehetett. — Még sosem ettem ilyen korai szó-
lót, mondtam, hogy visszaadjam a bókot. — Augusztus elsején éppen 
nem korán, felelte. -- Augusztus elsején? t ű nő dtem én. Mintha az 
imént a hegyen még június lett volna. Nem a csonkázásról beszéltem  

valakivel? De kipillantottam az udvarra s ott egy elvirágzott hársfa 
állt, melyet az el ő bb még nem láttam. Mégiscsak augusztus lehet. 

Ebéd után átmentünk a fels ő  épületbe. A hall elüls ő  üvegfalát ő sz-
szetolták, a mályvás kert elt űnt elő lünk s a hátsó fal felé özönlöttünk. 
gisebb darabon az is üvegb ő l volt, csak homályos üvegb ő l s ahogy 
szétnyitották, a fels ő  épülethez vivő  útra lépett az ember. E körül nem 
volt virág, borostyánnal befutott faoszlopok szegték s néhány fiatal 
cser lézengett odébb. A fels ő  épület körül ezek a fák kis ligetté s ű rű -
södtek; néhány méternyi komor öv a befogott ház körül. Az alsó épü-
let  után a felső  szótlansága meglepett. Most láttam csak igazán, ahogy 
a lombokból kifejlett. Téglája nem is volt nemes, mint el ő ször hittem. 
Valamivel keményebbre préselt tégla volt csak, s ha réseiben a köt ő -
anyagot gondosan  el  is dolgozták, még mindig olyasformán állt ott 
szabályos alapján a hat fal, mintha vakolatra várna. Derékig az ajtón 
kívül semmi nyílás, s csak emeletmagasságban egy-egy hosszú ablak 
minden falon. A kapu kerete vörös márványlapokkal kirakva, maga a 
kapu súlyos, egy darab tölgyfa. Inkább idomtalan volt, mint szép, v ő -
rös csupaszságában s gyermekes mértanával a köré szorult cserfák 
közt ez az épület. Úgy viszonylott a lentihez, mint barátom feny ő -ágya 
a bokrétás asztal terít őjéhez. Ahogy benyitottunk, megértettem ezt a 
külső t. Az egész épület egyetlen terem volt, semmi szoba, emelet, ful- 
ke,,csak az oldalán,  futott fölfelé egy széles, szögletes oszlopba rejtve, a 
tető re a csigalépcs ő . A terem közepén hatalmas kerek asztal, az egy-
tömb lábon lapja mintha óriás fának lett volna kerek  szegmentuma. 

 Körülötte: huszonöt-harminc támlátlan ülöke. Más bútor nem is volt 
a tizenöt-húsz méter átmér őjű  épületben. Az ő t szabad fal azonban 
zsúfolva könyvvel, fel az ablakok magasságáig. Az ablakokon bees ő  
fénynyalábok egymást keresztezve el ő bb a szemközti falra estek; szét-
verödve ide-oda futkostak a terem fels ő  harmadában, s csak aztán 
hullottak a könyvre, asztalra, lassú fény-permetben. A fels ő  erő s vilá-
gításhoz képest, idelenn csaknem félhomály volt. Meglepett, hogy a 
könyvek aranybetű i mégis oly tisztán láthatóak. 

-- Mennyi könyv — szorítottam meg a Versenybíró karját, aki velem 
lépett be. — Legalább ötvenezer kötet. Nem akarod azt mondani, hogy 
ezt is a Csokonai-telep barackfáiból es  spárgaágyásiból kerestétek 
össze? — Nem, azt nem akarom, mosolygott ő  tanárosan. Körülbelül 
húszezer az ajándék-darab. Tanítványaink es  vendégeink könyvvel 
szokták meghálálni, amit a telept ő l kaptak. Az a kopasz ott, nézd, a 
múlt évben egymaga ötszázat küldött. — S a többi? Harmincezer az 
meg mindig ... Elharaptam az árat, inert  egyáltalán nein tudtam, mibe 
kerülhet ebben a világban egy könyv s peng ő nek hívják-e a pénzt, mint 
különben. -- Csokonai-telepnek er ő sen pozitív a külkereskedelmi 
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hallottam beszélni azon az estén, mikor Budafoknál már vér folyt ér-
tűnk, Duna-Európa új gazdasági szervezésér ő l számolhatok be." 
A retorika halhatatlan, gondoltam, de ahogy tovább beszélt, látnom  

kellett, mégsem szólam ez: a miniszternek csakugyan lámpaláza volt.  

Aránylag keveset értettem meg a beszédéb ő l; de a lényeg körülbelül ez  
volt: Amikor a duna-európai népek hat év el ő tt egy birodalomba  
egyesültek, noha mindnyájan a magyar szocializmus eszméi szerint  

dolgoztak, a szövetkezeti fejl ő dés rendkívül különböz ő  fokán álltak s  
különösen sok munkába került, amíg - az ipari és mezőgazdasági szö-
vetkezetek fölé emelt nagy állami szövetkezet Romániában és Jugosz-
láviában is kiépült. A birodalomba egyesült államok egymás közti  

cseréjét azonban meg az elmúlt évben is államközi kereskedelmi szer-
ző dések szabályozták. Ezen kellett a termelési viszonyokat figyelembe  

vevő , okosabb „rátapolitikát" ű ző  birodalmi szövetkezet felállításával  
a kopasznak segítenie.  

— Van rajta egy pofára való nagykép ű ség, súgta oda a Versenybíró,  
akitő l különben meg egyetlen gúnyos megjegyzést sem hallottam.  

A dolog olyan magától értető dő , minthogy a vízcsepp földre ér. Én egy  

szóval sem mertem elárulni, hogy milyen csodálatos dolognak tartom,  

noha csak félig értettem, amit a kopasz makog s osztottam a Szakállas  

megbotránkozását, aki rá-ráhunyorított Keats-orrú barátunkra, mi-
kor a rátapolitika emlegetésére gúnyos köhögésbe tört Id. Mindennél  
jobban megdöbbentett azonban, hogy az Elnök egy hosszabb hebe-
gés-szünetben, maga is azt mondta: — Szóval a közleked ő  edényekben,  
mihelyt valóban azok, a víz vízszintesen helyezkedik ei. Köszönjük  

neked, barátom, hogy e tételt Duna-Európára is rábizonyítod. Csak  
tovább, bajtárs. De mi magunk nézzünk most már nagyobbakra is.  
A kerekasztal megéljenezte a boldogan és pirosan szabadkozó öreget s  

ketten az asztal két oldalán váltakozva olvasni kezdtek.  

Az egyik a lekvárkészítő  volt, akinek a szepl ő s keze pusztai nagy-
bätyáméra hasonlitott. Nagy meglepetésemre ő  egy görög szöveget  
olvasott; sose hittem, hogy az eper-íz mellett a göröghöz is ért_ Pali  
szövege magyar volt, hamarosan felismertem, hogy az Antigoné az, de  
semmiesetre sem a Csiky fordítása. Szépen dobbantak a sorok, az  
okos tagolás segítette a jambust, úgy ahogy néhány nap elött Hora-
tius-tanulmányomban a magyarba ültetett klasszikus verst ő l meld-
vántam. Amint autodidakta fülem a mérnök görögét megszokta, rá-
jöttem, hogy ő  is Antigonét olvassa; nyilván a fordítást ellen ő rizték_  
Ez a harmadik teljes kétnyelvű  Sophokles tiz év alatt, súgta a Ver-
senybíró. — Ki fordította? súgtam vissza meghökkenten, mert én is  
terveztem egyszer, hogy leforditom. — Apácai-teleprő l küldték, vála-
szolta ő  kitérő leg. Nem tudtam pontosan, azért-e, mert ott közösben 
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mérlege, magyarázta ő  mosolyogva. Mi kell nekünk? F ű szer, cult o 
 vas, néhány bonyolultabb gép, ez a lebernyeg itt s odamutatta ruha^á 

ujját. Nálunk egy ember átlag háromszor annyit termel, mint ame ny, 

nyit fogyaszt. A fölösleg fele a földben van, a fele ezeken a falakon„ 
De ha ennyi pénzetek van, kérdeztem csodálkozva, miért nem veszitek 

 

meg a környez ő  földeket? A telep elég szúk lehet ennyi embern ek.  
A Versenybírót nem lehetett sodrából kihozni, még az iskolából ism eit  
nyugalmával felelt. — Elő ször, mert Duna-Európában nincs földvét el,  
földeladás. Másodszor, me rt  amikor volt, a kapás akkor sem gya ra,  
pithatta új földdel a kezdetben megszálltat. A kapa épp azt jelenti 
hogy az ember nem széltében terjeszkedik, hanem min ő ségben. A ha;  
romszázhét régi kapásbirtok körül egy sem volt ötven hektárnál n a, 
gyobb. No, de siessünk — rántotta meg a ruhámat, mert már mindem 
leült. Most láttam csak, hogy rajtam is fehér mackó van. 

A kerekasztal végére szorultunk. Kerekasztaloknak általában nin es 
 végük, ennek volt. Velem szemben, jó ötméterre persze, egy fiatal lány 

ült, az első , akit a telepen láttam és azzal, hogy maga volt n ő , akaratlan 
is asztalfő t csinált a helyéb ő l. Nem volt több húsz-huszonkét évesnél, a 
keményebb, hidegebb n ők közül, akikkel én nem mint asszonyokkal, 
hanem mint nő vérekkel szoktam szerelembe esni. d is fehérben, melle 
és karja közepéig ér ő  gallér volt rajt, alatta karcsú, egybeszabott ruha, 
váll felé kissé ráncbaszedve. Öntudatos kis nyakát félig szabadon 
hagyta a gesztenyefürt. Jobbkézr ő l a kis kopasz  tilt,  aki ötszáz könyvét 
ajándékozta tavaly. Úgy Látszik, neki kellett el ő ször beszélnie, me rt 

 mindenki ő rá nézett. A szomszédja is feléje fordult. — Halljunk valamit 
a nagyvilágból, barátunk. Egész kedélyesen hangzott s mégis: semmi 
kétség, ez volt az elnöki megnyitó. Az ilyen elnököt már szeretem, 
gondoltam s jobban megnéztem ő t. Egész biztos, hogy az ebédnél nem 
ült velünk: deres volt már, de az arca egy harmincévesé. Majdnem 
gyermekarc még mindig, csak a szája köré s az állára száradt oda a 
makacs akarat. Barna szeme kissé közömbös, de azért jóakaratú bo-
rongással pillantott körül. A kopasz hebegett néhány szót, hogy mi-
lyen nagy megtiszteltetés neki ennél az asztalnál az új duna-európai 
szövetkezet els ő  esztendejérő l beszámolnia. — Ha nem tudnád — lökött 
meg a Versenybíró, ő  a duna-európai köztársaság termelésügyi mi• 
nisztere.  

Csaknem ráförmedtem, olyan ízetlen tréfának hatott, amit mon-
dott; de becsületes tatár arcán nyoma sem volt az ingerkedésnek. - 
Igen? hebegtem s most már a minisztert tartottam udvariaskodó szó-
szátyárnak, aki még ezt a mucsai hallgatóságot is le akarja kenyerezni. 
„Nagy megtiszteltetés, mondta, hogy a kapás mozgalom Clairveaux-
jában, e kerekasztal mellett, melynél füvészetr ő l és latin költäkröl  
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dolkozva a helyén, aki mar  elő bb is feltű nt mókás mondásával. Hogy 
fölállt, sóhajtott egyet. Szegény, leányka, rossz leszen neki a sírban. --
Antigonénak? kérdezte a Versenybíró mosolyogva. — Neki. A minap 
bántotta itt valaki szegény keresztényeket a túlvilágért. Hát ez a gör ő g 
leányzó nem oda indul ilyen lelkesen? A Versenybíró fölnevetett s 
0daíntett a Keats-orrúnak. — Hallod, John, L ő rincnek kérdése van 
hozzád. Azt kérdi, mért hiba a keresztényeknél a túlvilág, ha a görö-
gök is csak odarakták szentjeiket. A Keats-orrú megkerülte az asztalt 
S egy öleléssel hátbaverte a legényt, akin most látszott csak, milyen fe-
nyő fa-termet, ahogy barátom melléje állt. — Mért? Me rt  a kereszté-
nyeknek az volt a több, amit átvittek a túlvilágra, a  görögöknek  meg, 
amit itt hagytak. Antigoné egy árnyékvilágba száll le, Szent Katalin 
pedig az örök dics ő ségbe megyen. — De mindegyik szépet müvel, vagy 
nem? faggatózott a legény. — Szépet. — Szép érzelemb ő l? — Abból. — En 
pedig a minap azt hallottam itt, hogy a vallásos érzelemben nem az a 
fontos, ki mit vél a bibliás asszony elmulasztott tisztulása, vagy a világ 
kezdete fel ő l, hanem az érzelem, hogy az maga milyen. — Igaz. — Hát 
akkor mit ártott a Katalin érzelmének, amikor az uraknak szemükbe 
mondta a maga hitét: az örök dics ő ség. S mit használt Antigonénak az 
árnyékvilág? 

A színes héjú, de mégse magtalan vitatkozásra többen is f ő lfigyeltek 
s kis kör támadt a legény es  görög barátom körül. — Ki ez a legény? 
súgtam oda a Versenybírónak, aki Vergiliusom lett ebben a könyves 
bugyorban. — Egy malomfalvi székely. — Hát vannak még székelyek? 
ujjongtam fel hirtelen, megfeledkezve Katalinról s Antigonéról. — S 
mért ne volnának? Még szaporodnak is. Ő k bizonyították be, hogy a 
gyerek bizalomból születik. A kapás fölkelés idején volt Romániában 
a legkegyetlenebb a fasizmus s a székelyek száma a szorongatásban 
mégis nő ni kezdett. Megjött a bizalmuk az anyanéphez. Ez a hír ügy 
megdobogtatta a szívem, hogy John válaszát kitaláltam inkább, mint 
megértettem. Azt magyarázta, mennyivel nagyobb a vallásos érzés egy 
olyan tettben, melynek önmagán a tetten túl, jutalma csak egy ár-
nyékvilág, mint amellyel örökkétartó mennyei fényfürd ő re vált jegyet 
az ember. — Csakhogy más oldala is van a dolognak, förmedt most 
közbe a Szakállas, aki az asztalnál mellettem ült. Mennyivel tompább 
az a hő stett, amely fölött nem cseng ott az igazsággal teli Világegyetem 
helyeslése. Antigoné fensége a dac egész poklával van aláaknázva. 
Ő  hő s lesz, de a végzet gonosz marad. Katalint máglyájáról igazságos  
angyalok emelik fel tette mennyébe, amely a világé is. — Ugy nézem, jól  
beszél Bernát bácsi, szólt közbe a székely, de barátom nem hagyta  

magát. -- A végzet nem igazságos; az ember nagysága éppen az, hogy  

ezzel a vasigazságtalansággal szemben is vállalni meri a szépet es  he- 
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fordítanak vagy mert olyan nagy költ ő  van köztük, hogy úgyis csak 
fordíthatta. Vagy talán egy filológus es egy költ ő  együttes m unkáat 
ahogy  en  készültem rá barátommal. Ja, 

Az első  oldalt zavartalanul olvasták mind a ketten, de aztán 
 me jegyzések röpködtek fel innen is, onnan is. Úgy látszott,  hogy e g Sophokles sor jobban tudja izgatni ő ket, mint az egész Duna-Eur' gY 

Megmondtam véleményemet a Versenybírónak: -- De  hisz ezzel is-Pa' 
erő sítik, felelte 6 sibillamódon. — Latin iskola, jegyezte meg közben 
gúnyosan Keats-orrú barátom a túifelen. Ekkor azonban váratl an 

 dolog történt. A kocsonya-flegmájú Versenybíró felpaprikázd 
pattant fel. — A magyar költészet igenis a latin növendéke, kiáltott al  
tatár arcából heves meggy ő ző dés lángolt. Az utolsó tiz év nagy köl tő i  
is a latinoktól tanultak verselést. Engem ne tanítsatok ti arra, h ogy a  
görögség volt Zeus, akinek a fejéb ő l ez az egész Minerva-Európa ki, 

 

ugrott. Tudom azt  en  is. De mi, magyarok, nyelvünk sajátságai miatt 
 

a görög verselést okosabb, ha latin csecsen át szívjuk. Nyelvünk saját' 
 

ságai miatt: ezt úgy tagolta, mint egy konok professzor. Heves vita 
 

keletkezett: a Keats-orrú azt mondta, hogy a görög ő sök verse omló.  
sabb, a Versenybíró, hogy a latin jobban megfelel a magyar nyelv  

szenvedélyességének. Az elnök alig bírta tovább nyomni az olvasókat.  

Engem kissé elkeserített, hogy verstani kérdéseken bíbel ő dnek, s  
csíp ő sen fordultam másik szomszédomhoz, egy sovány legényhez. - 
Mit gondolsz, okos dolog, egy ilyen derék parasztlegényt, mint Pali,  
Antigonéval tömni? — Belenyal legalább, felelte az kurtán. Megütötta  

válasz s jobban oda akartam figyelni a legényre, mikor az asztalf ő rő l  
egy nem erő s, de határozott hang kezdett olvasni. Ó tumbos, ó nüm-
feion, ó kataskafés oikézis aeifrouros ... olvasta Antigoné búcsúját a 
fehér galléros lány s mindenki elhallgatott. Nem szavalta, csak egy ár-
nyalattal tette fel hangosabban az indulat ékeit, mint az folyamatos 
olvasásnál szokás, de egész karcsú, hidegen szenvedélyes lénye volt a 
hitele annak, amit olvasott. Az elnök nyilván a vita leállítására adta át 
neki a könyvet. Csakugyan mindenki lehorgasztotta a fejét. Az en há-
tamban meg éppen a kripta hidege futkosott, melybe a fehérgalléros 
Erény most mindjárt leszáll s szememb ő l ömlöttek a könnyek. Az el-
nök szája most olyan lett, mint a szeme. Most, ahogy a Búcsúzkodó 
lányt nézte, vettem csak észre, hogy a lányát nézi. 

A programnak, úgy látszik, vége volt, mert többen felálltak, s két• 
három tanakodó bokorba dugta a fejét. Néhányan a közelg ő  Berzse-
nyi-ünneprő l beszéltek, hogy legy ő zik-e az „apácaiak"-at a humanista 
dekatlonban. Az egyiknek az volt a véleménye, hogy nem szabad visz-
szavenni az ünnepet, a Versenybíró viszont túlzottnak tartotta ezt a 
zárkózottságot. Egyedül balkéz-szomszédom ült még mindig elgon- 



     

• 

   

lyest. - De honnét tudod te, hogy a világ végeredményben nem 
ságos? Ha te, a világból kiszakadt, ismered az igazságot, mért nr merhetné valahogy a világ is, melyb ő l csontod, körmöd  es  velő d lei' Katalin gyermeki bizalma Istenben nekem rokonszenvesebb ,tt 
Antigoné meghasonlott fensége. 	 ' dint 

Gyönyörködve néztem a Szakállast arca piros haragjában, Zge már előbb, az asztalnál is észrevehettem volna, hogy Bernátnak 
ják. Gondolni való, hogy barátom sem hagyta magát. De én mar ne 

 tudtam figyelni, hírhedt közlékenységem erő t vett rajtam s minde  n1 
figyelmemmel az els ő  mondatot gyúrtam, hogy amikor megszólaj okil 

 ostobának ne lássam. -- Ha a túlvilág cselekedetünkben van, amint ezt 
Bernát mondja s Dante utazása is sejteti, nincs olyan nagy különbség a 
két álláspont közt, szólaltam meg az elfogódottságtól remegve. Nem 
lehet azt mondani, hogy Antigoné nem aratott diadalt. S ha a keresz. 
tény hő s diadaltudata frissebb  es  gyermekibb, az övé érettebb es  való. 
ságosabb: nem érdemlik meg, hogy egymás ellen állitsuk ő ket. Mivel 
senki sem mondott ellent, nekibátorodtam s egyben a hála es  megha-
tottság is kilöttyent bel ő lem. -- Talán szemtelenség is, hogy éppen én, a 
jövevény, mondom ezt itt Csokonai-telepen, mely nem érvekkel, ha-
nem életével bizonyítja az én régi sejtelmemet, hogy görögség és ke-
reszténység mélyén van valami közös európai: az a jó értelemben vett 
túlvilág, melyet mindketten az anyagi világ fölött a mennyben vagy a 
kalokaiagathiába kerestek. Az életnek is van logikája es  az üdvösség-
nek is van s Európa úgy emelte legmagasabbra az üdvösség logikáját, 
hogy az életé is folyton a fülében volt ... Ez a telep is nem emlékeztet-e 
egyszerre a pithagoreus körre s Szent Benedek els ő  subalcusi kolosto-
rára? Van egy európai vallás; egy dogmáktól független állapot, mely e 
telepen s bizonyára a testvértelepeken is, végre méltó kolostorokat te-
remtett magának .. . 

Torkom kiröpült dugója fecseg ő vé tett s már magam sem tudom, 
mit zagyváltam össze. Az emberek, akik eleinte türelmesen hallgattak, 
széledni kezdtek. Egyesek a kertbe mentek, mások az ajtó melletti 
lépcső házban kanyarogtak fel a tet ő re. - Régi szerz ő kbő l idézel, bö- 
kött meg a Versenybíró s 6 is megindult. A lépcs ő házból Antigoné 
hangját hallottam: A Berzsenyi ünnepre próbáljuk a kart. Mar szeret-
tem volna a kiürülő  teremben a beszédet abbahagyni; de a Berzsenyi 
ünnep terve, melyrő l minap álmodoztunk a Gugger-hegyen, új szóárat 
hajtott fel szívemrő l. Csak akkor álltam meg, amikor utolsó hallga-
tom, az Elnök is összehajtotta az asztal túlsó felén az apácaiak So-
phoklesét s kifelé készült. Megrettentem, hogy ha ő  is kimegy, az épü-
let hat éle menten szétválik, mint rosszul ragasztott hasábjaim a reál-
iskolában s én e paradicsom kerítésén kívül ébredek fel. Megfogtam az 

r 	r 	r 	r 	r 	.. 	.. .. 
Elnök mag as nyakú ingblúza also szegélyét s könyörögve mondtam: 

Ne menj el, Mester, amíg err ő l, amit itt láttam, fel nem világosítot-
te l .  Neked meg merem vallani tudatlanságomat. Amit itt látok, isme-
ros nekem s mint némely elmebeteg házát es övéit, mégsem tudom, 
hová helyezzelek benneteket. Mire vagy kíváncsi? kérdezte a Mester 
S  én  nem értettem a hangja szenet: rideg-e vagy csak határozott. 

Megbántam az alázatosságot s úgy kezdtem beszélni vele, mint  el-
foglalt könyvtárosokkal, akikkel lehet ő ség szerint kurta  es  tárgyilagos 
az ember. Egy tanulmányt szeretnék írni folyóiratomba (Tanut nem 
mertem említeni, hátha megszű nt közben) a Csokonai-telep alapetá-
sáról. Ahhoz gyűjtök adalékokat. - Ilyen elcsépelt dologról? mondta a 
Mester s szemében hideget villant a gúny. - Igen, ha talán az el ő zmé-
nyeirő l beszélnél? - El ő zménye a Nagy Csalás volt, mikor a farkas 
báránynak öltözött s úgy bégetett a rádióban. - Kir ő l beszélsz? - Ar-
ról, aki tökéletlenebb tudott lenni életében, mint amilyen tökéletes az 
idom nevében. Eltűnő dve álltam e talány elő tt, melyet mintha a Dan-
te-fordításból ismertem volna. De egyszer csak megnyílt értelmem 
elő tt a különc mondat es  ujjongva felkiáltottam. - Akkor jöttetek ki, 
öten erre a kerítetlen es  szántatlan földre, mint a clairveauxiak? - 
Elébb öten, aztán többen s hogy híre futott sikerünknek, a boldogta-
lan társadalom jobbjai mind többen. A felkelés el ő tt  mar  kétszázhúsz 
férfi-telepen élt kapás; hetvenhármon n ő k, es tizenhat volt vegyes. S 
mekkora területet szálltak meg ezek? - Nem nagyobbat, mint a falu, 
melybe nagyapádékhoz vitt le karácsonykor a kocsi zörg ő s lő cse. - S 
hányan lehettek? - Tízezren talán, köztük kétezer n ő . - S a felkelést, 
kérdeztem habozva, ezek vívták meg? ... A Mester szeme újra gúnyo-
sat villant. -- Nem ezek, hanem ezekért. Akkor már legalább százezer 
élt a falvakban es városokban, aki legalább egy nyarat töltött a tele-
pen; parasztok, munkások, diákok, hivatalnokok. A betiltás herére 
ezek mind megmozdultak. -- S mért tiltották be? - Törvényes alap nem 
volt, minden kapásbirtoknak volt egy tulajdonosa a telekkönyv szá-
mára. Magánbirtokon gazdálkodtunk s bo rt es  házi nyomdáinkban 
kiszedett könyveket küldtünk egymásnak. De ürügyért ezek nem úsz-
ták át az Óperenciát. Mint titkos szervezetet oszlattak bennünket fel s 
volt néhány sértett, spion es  áruló, aki vallott nekik. De a százezer föl-
kelt a tízezer mellett s csontjaik odajutottak, ahova egy kortársuk 
megjósolta. 

Ezt a jóslatot mintha olvastam volna én is, bár nem tudtam  mar  hol 
s dobolt bennem az öröm, hogy megfogant. - Megveted ő ket te is, 
kérdeztem kezéhez kapva. - A homlokuk nem ér fel a megvetésemig s 
most félre nem érthet ő  volt, hogy ridegen mért végig, mintha azt 
mondta volna, más az, akit én megvetek. E pillantástól csontomba fa- 
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De nem mindenrő l. Visszalökte a tallért, de a hatost megtartot- 
ta  14ő snek: gyenge, embernek: sok, gazfickónak: ostoba, Szörnyeteg. 
taA tető  alól valaki lekiáltott: apám, várunk rád. - Családja volt.  
Vannak dilemmák, amelyeket nagyobb gyávaság megoldani, mint  
meg  nem oldani, suttogtam könyörg ő n s a magasba pillantottam,  
Antigoné hangja felé. - Lári-fári, te is tudod, kiáltotta 6, hogy nemez a  
baj. A baj, hogy nincs meg bennünk a Szent Bernát tüze! - Ne olyan  
hangosan - könyörögtem. - Azt hazudjuk, a családunkhoz vagyunk 
gyöngédek s magunk vagyunk gyöngék, kiáltotta a Mester meg han-
gosabban az én gondolataimat. - Antigoné hangja újra belebúgott a  
hatfalú terembe. - Apám! - Lányom! nyögtem fel  en.  - Nem a te lá-
nyod, az enyém, félút királyfija, kiáltott rám s közelebb jött, úgyhogy  

most  mar  a föld felé csúsztam tekintete el ő tt a könyvállvány mellett.- 
A0m! búgta megint a hat fal. - Megyek már, csak ebbe a nyomorult-
ba tiprom bele, amikhez kevés volt, ordította 6. - Mester! hörögtem en  
s egy iszonyú rúgást éreztem az oldalamban.  

***  

Az öklöm a föld  es  a szívem közé szorult s en  egy hirtelen rúgással  
átfordultam. Hanyatt feküdtem most már s valami sárgán-dereng ő  
himbált a szemem el ő tt. A sárgának girbe-görbe volt a széle, s ő tétebb  
csatornák futottak ide-oda rajta, mint valami holdbeli ő ntő ző mű .  
Mozdultam volna, hogy elhajtsam, mert éreztem, hogszemöldö-
kömönömön es  az orrom hegyén nyugszik, de nem bírtam mozdulni. Valami  
kis fuvallatocska táncolt át vékony lábbal a verítékes homlokomon s a  

fényes sárga, melynek most már a szárát is láttam, az orrom hegyér ő l  
es  a szemöldökömr ő l a bal szememre csúszott. A jobb szemem kissé  
magasabban sző lő leveleket látott, köztük egy pirosodó vessz ő t. Most  
már tudtam, hogy a bal szemem fölött a fényes-sárga, mely közben  

egész fekete lett, szintén sz ő lő levél. Ide-oda inogtak a fonákjukon eres  
levelek s ahogy át-átfordult sötétebb színükb ő l is egy darabka, a réz-
gálic permetet is megfigyelhettem rajtuk. A pirosodó vesszön egy ka-
ticabogár úszott, az 6 vörös hátán feketék a permetcseppek. Amióta  
hanyatt feküdtem, megkönnyebbültem. Homlokomon a veriték pá-
rolgásnak indult s ettő l még édesebbnek éreztem a leveg ő t. A rezgő  le-
velek közt egy jegenye fényben reszket ő  csúcsa villant meg, a nyugta-
lankodó levelek körül egy foltnyi kékség. Egy pillanatra, mintha Sá-
torkön lettem volna a kertben. De aztán eszembe jutott John, aki  

Keatset olvasott nekem a gladiolus csokor alatt a feny ő fás szobában.  
If I do hide myself, it sure shall be In the very fane, the light of Poesy. . 

Vagy nem ezt olvasta, nem az Alom es költészetb ő l valamit? Szeret-
tem volna vele lenni megint s elhessegettem a feltevést, hogy Sátork ő n  
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gyott az elő bbi káröröm. Más tárgyat keresve pillantottam szét aha 
szögű  teremben. - Mondd, kérlek, melyik épület készült el ő bb; úg, et' 
nyaraló? - Nem, felelte. Még a m ű helyben vacogtuk át a telet, 111- ;;1 4 

 után tavaszon ezt megépítettük. Elő bb a templomot es aztán a 114 z;? 
igy illik, mondta szemrehányó nyomatékkal. - S hol aludtatok az uta'  
télen? - Itt a padlón, az asztal körül, az állványok alatt, melyeket fa 
gyott tönkökb ő l fű részeltünk, ácsoltunk rá e falakra. Ahhoz, hogy az 

 embernek hétköznapjai lehessenek, meg kell teremtenie az ünnepé t.  Akkoriban mi állandóan az ünnepben laktunk. Sosem tér vissza e z az 
 idő . - Nem féltetek ide kizárni magatokat? S ha egészen elfelejtett ek 

volna benneteket? - Nem értük jöttünk ki, hanem magunkért. Nett  
bírtuk a felel ő sséget értük es  velük. Eleinte ő rülteknek mondtak, aztá n  
nem beszéltek rólunk, aztán megindultak utánunk csapatostól,  Ha 
egy pár ember igazán ki tud válni a többi közül, csapásukon el ő bb-
utóbb mindig megindulnak a jobbak. - S aki nem tud egészen kiválni,  
kérdeztem jeges felindulásban. Aki látja, mit kellene tenni, de a szíve  
élő  karókhoz van n ő ve? - Annak a feje felér a sarkunkig, mondta 6 s a  
szeme pillanatról pillanatra kegyetlenebb lett, úgyhogy a fal mellé be-
szorulva en oldalt fordítottam a fejem, mint kisgyerek, aki nem akar  
tudomást venni a dorgálásról s a könyvcímeket kezdtem bet ű zni.  

Néhány ismeretlen név után ismer ő st találtam; egy fiatalemberét,  
akinek az apja barátom s el ő ző  nap Írtam néhány jó szót neki a fia ver-
seirő l. Hogyan, ez ennírt  irt  már? legalább tíz kötet arany bet űjén  
szalajtva végig mutatóujjam. Aztán egy próféta neve emlékeztetett  
egyik kortársamra. Aztán ez a szó villant fel egy kövér könyvháton:  
A szörnyetElírtákrták elő lem a szörnyeteget? kiáltottam fel. De jobban  
odanéztem s a magam nevét láttam a cím fölött. Én írtam volna meg  
mégis? tünekedtem s két ujjammal a könyvet kissé kihúzva a Mesterre  
emeltem elfordított fejem. - Ennek is jutott hely a polcotokon? kér-
deztem tettet ő n. Valamikor beszélt nekem, akinek a neve itt áll, egy  
ilyen című  könyvrő l; de nem hallottam aztán, hogy megírta. - Meg.  
De a másik kettő t már nem, mondta 6, ha lehet, az eddiginél is kemé-
nyebben. Mindjárt megértettem, melyik kett ő re céloz. A másik két  
könyv a Hő s volt s a Szent; egy lélek pokla után: a purgatórium és a  
paradicsom. E három könyv tervével jártam akkor már hónapok ötaa 

 

szívemben. - Kett ő t? Tizenkettő t is, mondtam azért dacosan s rámu-
tattam a szomszéd könyvekre. - Tizenkét szörnyeteget. Mert maga is  
az volt. Amit e telepen látsz, mind benne volt s nem tudott h ő s lenni  
érte.  

A szeme jég volt  es  tű z. Odatapasztott vele a könyvállványhoz.  
A lépcső ház tetején az ablakban, mely az elébb még nem volt ott, egy  
fehér gallér villant meg. - Te tudod, mennyir ő l mondott le, tiltakoz- 



rbpá,t - mely olyan volt a régi kultúrák után, mint állat a növények 
özt ;  kényes rostjai közt, ha az éberség kihuny benn, minden píllanat-

ban elállhatott a szív, megállhatott a lehelet. A nagyság meleg pulzus- , 	 máig; 	
.. úteset tartották fenn ő t Achillestő l máig; lelke örökös szimat, szándék 

és nyugtalanság; a halált alkotásokkal torkolja le, s a közelít ő  tél elke- 
riiihetetlen jégbilincseinek halhatatlan ritmusokkal felel. A költemény 
bosSZU volt, s az en futásomból, ahogy figyeltem, sompolygás lett, 
majd egészen megálltam s a fülelés lábujjhegyre állított. Amikor az 
uto lsó sor is elcsendült a fák közt (melyek a rét szélér ő l visszahúzód- 
tak, hogy minél nagyobb szabad tér telhessék meg az ünnepélyes 
hanggal), hátulról egy kéz rántotta meg a blúzomat. A cseh diák volt, 
aki mint vendég, külön állott az ünnepl ő ktő l s a magyarázgató Ver-
senybírót faggatta. Hozzájuk szeg ő dtem s az apácaiak közül kiváló 
férfit már velük hallgattam végig. Nagybajuszos, fekete ember volt, 
hangja sziklaöböl, zöld inge mögött inkább egy tornász, mint egy köl-
tő  melle járt le-föl a nyugvópontokat követve. A Versenybíró, csoko-
nai létére is hozzá húzott inkább, mert meglökött: A latin iskola. S 
csakugyan: a ritmuson en is észrevettem rögtön a különbséget, a gör őg 
forma nyugvópontjai után itt hatalmas súllyal indult az új tag, ahogy 
vízben újra s újra egész súlyával löki ki magát a test. Jirit, a csehet, ez a 
szenvedély, láttam, nyugtalanította. Barbárabb, mint a másik, súgta a 
dikcióra, mert a szöveget nem érthette teljesen. Az apácai költemény a 
magyarságról szólt, mely vadmadárból az Árpádok alatt Duna-Euró-
pa kotlósa lett, s amikor úgy látszott, hogy a szárnya alól kin ő tt népek 
szétszaggatják - még egyszer fölébük emelkedett, s lelkéb ő l csinált 
szárnyat össze- és melegen tartani. A Versenybíró lefordított egy-két 
mondatot. Jiri mosolygott. -- Igen, de nemcsak mi tartozunk hálával 
nektek. Az egész Nyugat és az egész Bizánc közt a kapásfelkelés dön-
tötte el a csatát. A megvetett „mongolok" mutatták fel a világnak Eu-
rópa szívét. 

A költő  abbahagyta, s a két férfisor pillanatok alatt fölbomlott; 
csak a nő k maradtak csapatban, s énekelve húzódtak hátrább a me-
zőn. Azt hittem, verseny volt, mondtam csalódottan a Bírónak. --Az.-
S mért nem hallom, ki nyert? -- Mert még nincs vége. - De hiszen ezek 
súlygolyókat cipelnek el ő . - Sosem hallottál a humanista dekatlonról, 
felelte ő , mint akit értelmetlen gyermek nyaggat. En is ingerült lettem 
kissé. Hogy hallottam-e? Hiszen az en ötletem volt. Milyen szeren-
csétlen ember vagyok, hogy a magam ötleteit a mások életében kell 
megcsodálnom. De amíg csíp ő s válaszon törtem a fejem, zúgó korong 
süvített el a fülem mögött: félrerepült diszkosz. A Versenybíró köze-
lebb húzott a versenyz ő khöz. Tizenhárom ötven, hallottam a mérő -
szalag végén guggoló ember kiáltását, aki egy súlydobást mért le. - 
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vagyok. Valami ünnep lesz, ott találkozunk. A pirosodó ágra pi ai  
tottam. Hogy készül ő dnek javanyárban az ő sz színei. Földb ő l vés an 
be, vessző bő l levélbe, míg a levél is piros lesz s száraz, mint  tavassZő . 
a tő . Nem túl sárgák még ezek,  a levelek? Valaki azt mondta, C 41 

 augusztus elseje van. A nap felhő be bajhatott, mert a piros vessz ő  h4 telen barna lett. Err ő l eszembe jutott az ünnep neve: Berzsenyi és föl 
akartam könyökölni, hogy lássam, hol vagyok. 

De hirtelen rohanást hallottam a t ő kék közt, ,s valaki átugrott fa 
lő ttem, a tökék közül ki a gyepre; utána többen es többen. Arcom elé 
kaptam a könyököm, nehogy eltapossanak. Egész csapat rohant át 
fölöttem. De, amikorra fölkönyököltem, mar  nem láttam ő ket, he, 
lyettük egy csapat n ő  jött lassan-lassan szembe a réten, széles rajb an 

 Most már egészen fölültem s egy tő kének támaszkodva néztem ő ket . 
 A mező  nagy volt, egyenletes és gyepes. Akkora lehetett, mint a  fut. 

 ballpálya Felsögödön. En  a hosszabbik oldalon ültem, a középt ő l ol. 
dalt, s hogy jobban kiegyenesedtem, az átellenb ő l fölnyomuló n ő ktő l 
balra is, jobbra is egy-egy férficsapatot láttam a közép felé lépni. Amis 
kor  mar  csak egy kis udvar maradt a három csapat közt, megálltak; a 
nők sorából a középen kivált egy, és kissé énekl ő sen szavalni kezdett, 
A mondókája alig volt hosszabb egy imádságnál. Messze álltam a 
mondótól, s csak néhány fölkiáltását kaphattam ki, ilyesféléket 
mondhatott: Nincs helye többé az örömnek a viasz szemhéjak mögött, 
Nem engeszteli ki azt semmiféle ünnep, akit kétségbeesetten talált az 
utolsó óra. Jaj, emberiség, ki legjobbjaid csontját ő rölöd ételedbe. S 
jaj, ezerszer neked, rituális gyilkos a népek közt, magyar, ki a Berzse-
nyek vérével locsolod kenyered. Mindezt rímtelen, alig lebeg ő  versben 
mondta; a Berzsenyi-ünnepet, ügy látszik, a b ű ntudat felkiáltása 
szokta bevezetni. 

Ezután a baloldali férfikarból állt ki egy. Hogy jobban hallhassam, 
a szélső  tökék közt lebukva, balra futottam, s a gyepen a csokonaiak 
fehér ruháját hordó csapat mögé lopakodtam. Ahogy lebukva, fut-
tomban két töke közt kipillantottam, felismertem a beszél ő t: az volt, 
aki reggel kacsozás közben az Elsírt csillagok-at idézte Csokonaitól s 
fenyő ágyas szobájában Keatset olvasta angolul. Ahogy most a másik 
csapattal szembeállott, egy torkaként a húszfej ű  csapatnak, lesimult 
arcáról a mókás irónía, nemcsak az orra, de büszke szája s látomással 
tele szeme is a rajzra emlékeztetett, melyet -- mint egyetlen hitele s  ark-
angyal arcot -- annyíszor elnéztem Keats-könyvemben. Még a haja is 
vállig érő , ,  hullámos volt most, vagy legalább is  en  így emlékeztem  rá, 
ahogy a tökék közt s a gyepen át lebukva tovább szaladtain. Ekkor 
azonban  mar  csak a hangját hallottam, melyt ő l minden valaha volt 
jószándék s nemes törtetés kiújult bennem. A Nyugatot dicsérte, Eu- 

830 



Úgy látom, mondtam gúnyosan, az atlétáitok nem dobják túl a ré 
ket. - Nem, de görögül jobban tudnak. A mi nyomunkon egész Egy' 

 pa barbárságnak tartja ma mar az egyes rekordokat. Emberség verse 
nyez emberséggel, közösség közösséggel. - S a hegyen a két Cooka 

 nai-idezo, ok nem mint egyének versenyeztek s egyben: az idézésb eli)  
kérdeztem még ingerülten, de már csodálkozva. - Dehogynem. A kapd 

 

élet csupa verseny. Ha két ember kimegy fát vágni, mindig két fát vág  
ki es a favágásból is verseny lesz: a döntésnek, gallyazásnak, tönkki • 

 ásásnak, feldarabolásnak .megvannak,  a sebesség es minő ség pontjai, 
A kert ágyásaiban, a gyümölcsfák ágán versenyeredmény virít és 
csüng, mint az Est kirakatában vasárnap délután, s egy elmés mond at 

 jó pontot ugraszt ki a hallgatók fejében a jelző táblán. De azért a l eg. 
ügyesebb fakidöntő  vagy szakács is csak akkor tarthat igazi elisra e. 
résre számot, ha az emberség más pontjain is sok jó pontja van. - E z 

 még mindig individualizmus, böktem ki az ostoba szót. - TévedS z, 
A versenynek nem az a célja nálunk, hogy egy isten legyen s a többi 
bámuló, hanem hogy a csoportok bels ő  szerkezete - az egyének rendje 
a csoportban - a csoportok versenyében helytálljon. - S e csoportok 
megint csak egyének, úgy-e, nagyobb csoportokban s így fölfelé? - 
kérdeztem én, mert abban, amit a Bíró egyéniségr ő l es  közösségräl 
mondott, a magam álmát ismertem fel. Igen, a versenyz ő knek ez a 
hierarchiája a közösségben: ez Európa. - Ez volt Görögország, ez a 
civitásokra épült római Impérium, s ez a középkor keresztény köztár-
sasága. S ennek az ellentéte: Kelet  es  Bizánc, kiáltottam én föl boldo-
gan. Elébb még ingerült voltam, hogy gondolataimnak ily bamba bá-
mulójává tett e furcsa helyzet, de most akár hülyeként is éltem volnaitt  
tovább, csakhogy ami idáig társtalan verg ő dött agyamban, a világban  
láthassam végre.  

A súlydobásnak es diszkoszvetésnek vége volt, s a három csapat  
megint a tér közepén alkotott sz űkebb udvart. Most nem a két el ő -
mondó állt egymással szemben, hanem a két férfikar szavalt válta-
kozva. Gyakorlatlan fülem nem értett meg minden szót, szoknom  
kellett a zúgó hanghoz, amíg valamit kivettem. - Hogy illik ehhez az  
ünnephez ez az ő szi kórus? - kérdeztem vezet őmet, mert a sok szokat-
lan dolog közt is számon tartottam, hogy augusztus elseje van - mint  
derekamra kötött kötelet szorítottam ezt a dátumot. A Versenybíróa  
gyümölcsösre mutatott a n ő k kara mögött. S csakugyan,  a diófák 
orom-ágain megszaggatott barna levelek himbáltak gyérül ő n, s a to-
longó felhő k rozsdás gyepre vetették árnyékukat. A csokonaiak kara a  
gyümölcs telő  belérő l, az élet szüretjérő l énekelt; az apácaiak: az els ő  
hófelhő rő l. A férfiak hosszú szózata közt, a n ő k torkából csak egy-egy  
kíáltásra tellett: de ebben a szoprán-kiáltásban mézgás márciusi rügy  

pattogzott; hosszúlábú szelek futkostak, s terhes asszony figyelte az 
első  magzatmozgást. A férfiak ő szi párbaja mögött az ő  szopránjuk 

volt  a  tavaszra gondoló id ő . - Gondolhattam volna, mosolyogtam fák 

és é
nek késön észrevett, fekete hatteru pírjában, Berzsenyi ünnepe 

ésszel van. De mondd, ez a páros kar is verseny es ha igen, hogy illesz-

tik ösSze a változó részeket? - Ez a szavalókar, mint a költ ő , mindig az  
évszaké s mindenik tudja, hogy háromszor válthatja fel a szembenál-
lot.  _ S hogy tudják a csokonaiak, hogy azok a rothadást választották,  
míg nekik az érés maradt? - A következ ő  évi kórus tervét ma este be- 
Szélik meg, amint a mait tavaly. Ő szbő l ő szbe így öltő dik az ének. - S a  
nő k mindig csak kísérő k? Vannak n ő i versenyek is, amikor a harma-
dik oldalt egy vendég férfikar szállja meg basszusával.  

Változatosság kedvéért most a nálam otthonosabb Jiti kérdezett  
valamit, a felbomló udvarra mutatva, melyre most deszkákat es  sző -
nyegeket cipeltek ki a vívók es birkózók részére. - Úgy-e, kérdezte a  
cSeh, minden évszaknak megvannak a maga atlétikaágai s a márciusi  
Pető fi-, vagy a májusi Csokonai-ünnepen nem birkóznak, amint ezen  
nem futnak  es  nem vetnek gerelyt? - Igen, jól értetted, mondta ő  a más  
nép fiának kijáró nyájassággal, s az ünnepek beosztását kezdte neki  
hosszasan magyarázni. Én Palit láttam odébb birkózni s a Keats-ol-
vasót az apácai költ ő vel vívni, s szerettem volna megszökni t ő lük. De  
elmenő ben még megkérdeztem vezet ő met: Vörösmartyé a nyár ünne-
pe, úgy-e. -- Igen,  július végén tartjuk. - S Ady? Az ötödik ünnep,  
úgy-e, az övé? - kérdeztem habozva, hogy úgy ítélnek-e róla ezek is,  
mint én. - A nagy téli ünnep, mondta ő , melyen a legtöbb mozsár-
ban megtörtet s a legdiadalmasabban föltámadtat ünnepelték Athén-
ben is.  

Vidáman e hírtő l otthagytam öket, s a mérk ő ző k közé vegyültem.  
Bírót láttam a két vállra fektetett mellett guggolni, s egy sz ő nyegen a  
tömeg közepén Pali birkózott valamelyik apácaival. Állj helyt Bolhá-
sért, biztatta a székely, mert szorult a gyerek, két forduló közt. Odébb  
egy vékony aggastyán ugrált a t ő r mögött az apácaiak kék blúzában.  
Hol láttam ezt a fiatal kék szemet az ő sz haj alatt, tűnődtem egy pil-
lanatig. De  mar  barátomat a Keats-orrút pillantottam meg, amint el-
lenfele elé dobbant az arca, mely a macskás lány fényképe fölött, mint 
a jó penge, hajlékony volt, most éppolyan éles is. Majdnem szerelme-
sen sündörögtem hozzá, mikor a gy ő ztest a bíró megállította. -  
A kardodban dal van, mondtam,  es  dalod éber es  hajlékony, mint ví- 
vásod. Sosem hittem, hogy amit Európában sze re ttem, egyszer még 
meg is ölelhessem. ^5 elnéz ő en mosolygott  ram,  mint akinek gyermek 
tesz nevetséges, de megható vallomást, s hátrahúzott a tér túlsó oldala 
felé.  
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geinket kezdte már kifárasztani, lángok csaptak ki, s a táncosok apró 
lépeses hideglel ő ssé váltak a kitörő  láztól. Valaki az élen ég ő  fáklyát 
ragadt a kezébe, s mi egyre gyorsabb hurokban rohantunk el egymás 
mellett. A kék szem ű  aggastyán, akit elő bb a tő röző k közt láttam, 
kétszer is odakiáltott. El ő szörre: Emlékszel meg a Kapy utcára? Má-
sodszorra: Nem bantam meg semmit. Felismertem most mar: vissza 
akartam kiáltani: de az örvényben nem került többször elem. Nem 
egészen tudtam, mi történik velem, két kéz vitt es en ott úsztam az ő sz-
ben , életem lazában s azt hittem, itt er, e táncban a halál.  De  egyszerre 
csak megálltunk, s en ,  szédülő  fejjel odarogytam a földre. Polla ta 
deina ... Sok nagyszere van a földön. Köztük az ember a legnagyobb. 
Hallottam a nő k magas énekét, magam sem emlékszem mar, görögül 
vagy magyarul-e, mintha csak maga a karének énekelt volna nyelv 
nélkül bennem. 

Amikor szédülő  szemem valahogy széttapogatott az itt is, o tt  is Id-
gyúló fáklyáktól hullámzó sötétben: az ének már véget ért, s szemben 
velem egy sebbel-lobbal felállított színpad utolsó deszkáit vonták fel. 
Egész kezdetleges volt ez a színpad: faállvány, hátul egy palota osz-
lopsora, a három oldala teljesen szabad. Az elüls ő  sarkokra ferdén 
beszúrt két fáklya minden világítás. A palotából egy ember jött ki fe-
hér köpenyben, álarc nélkül; kés ő bb oldalról, a fáklyák sötét tövébő l 
fekete köpenyes alakok az egész arcot elföd ő  álarcban, azt is mond-
hatni, arc nélkül. A fehér alak monológja elég soká tarto tt . A leneák 
istene nem vonul be többé a városokba, hogy amint a bort megtörik, a 
hő s is megtöressék a tragédia borprésében, de az eltávozott isten 
utódjaként itt maradt a költ ő , aki végzetétő l csak úgy szabadulhat rö-
vid idő re, ha sorsát mintázó h ő söket dob maga helyett a borsajtóba. 
Ehhez segítségre van szüksége, a sötétb ő l elő rohanó arcnélküli ala-
kokra. Berzsenyi ünnepén nekik azt a szerepet kell válialniok, hogy 
egy magányos nagy szívet, mint a végzet szolgái, meggyötörjenek. 
A merev alakok elő bb dadogva, aztán határozottabban, mint éneke-
sek a karmester által kiosztott hangot, elkaptak egy mondatot a költ ő  
beszédéb ő l s szereppé formázgatva, továbbfejlesztették. A végén a 
költő  visszalépett a palotába, a köpenyesek elhajították a köpenyt es 

 álarcot, a színpad elő tt meggyúlt egy reflektor, s hét-nyolc római volt 
látható a palota el ő tt. Valamennyiüket az apácaiak közt láttam elébb, 
a darabot, úgy látszik, a másik telep mutatta be. 

— Nem szeretem ezt a szubjektivizmust, szólalt meg a s ő tétben egy 
álló tömb fölöttem. A hangjáról ismertem fel, megint a Versenybíró 
került mellém, -- Az Isten helyett az  en;  a világ helyett a lélek: nem ve-
szedelmes egyszerű sítés ez? Láttam, arra céloz, hogy az alakok szinte a 
költő  állapotából gomolyognak el ő , s a tragédia az ő  személyes bána- 
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Akkor láttam, hogy míg en  érzelegtem, egyedül maradtunk. A 
 114 rom csapat, mely elébb szögben udvart vett körül, most egymás 

lett széles arcban áll föl, középen a lányok, jobbra mi, balra az a  el' 
caiak. A  lányok már énekeltek is: „Szívem zsenge szerelmeit / El a 
törli tehát a repül ő  idő  ..." Mintha ezüst szök ő kút szökött volna fm 
leszúrt nádpálca nyomán a rozsdás téren „A zúgó Balaton déli  vid e1 ' 

• kein / Látják hullani könnyemet / A csendes patakok, s ,Délia ,csilla, ga...
, 
 Ott álltam en is a csokonaiak közt, jobb kezem fel ő l barátom', 

bal kezem felő l Kranitz, a cukrász, odébb a dzsemkészít ő , ki nagyba, 
tyámra emlékeztet. Mellemben éreztem a n ő i hang havasat, ho gy a 

 szopránra tenorral feleljek. S csakugyan ránk került a sor: „Mint az  
aranykornak boldog századja ... virágzó képe szelíd tündér / Fiatalsá g 

 visszanevetsz rám" fújta mellettem Kranitz, mintha a dal első  hajadon 
 pírjában adta volna vissza neki feleségét, a rákban elhaltat. Az  en  rossz  

hangom is, mely különben fásan tévelyeg, a szívemr ő l felfutó Vérhul-
lámtól kapott színt  es  lendületet. „Légy bölcs, légy te vitéz, kardod 
villáma hasítson. A földtengelyekig s a föld nagy tengerein túl, Horn. 
lokodon híred csillagkoronája ragyogjon. Tetteidet fél föld leborulva 
csudálja, imádja, Halmozd kincseidet, dúld, pusztítsd Bengala partját. 
Ússza körül gályád a földet, százszor, ezerszer: Oly szent tiszta öröm 
nem reszketi szívedet által, Mint mikor a boldog fiatalság rózsavirá-
nyira Andalodó lelked legel ő ször kezde hevülni ..." Az apäcaiak da-
rabja a Közelítő  tél volt. Nem tudom, kiírta alá a kottát, de a világ tele 
lett  tő le, mintha a természet óriás melle meg egy nagyot akart volna 
sóhajtani az éneken át, miel ő tt összeesik: „Óh, a szárnyas id ő  hirtelen 
elrepül / S minden míve tű nő  szárnya körül lebeg;" hallottuk a csodá-
latos sorban a tű nő  szárny csapását. 

A két csapatból most kis zenekar verödött össze, sok fuvola, brácsa 
es  kevés hegedű , s akik nem játszottak, nő k  es  férfiak négy sorban 
táncolni kezdtek. Nem férfi táncolt n ő vel, hanem sor sorral — hol fér-
fiak es  nők lépdeltek szembe, hol férfiak férfi sorral s n ő  nő vel. Közben 
a négy sor össze-összeállt s libasorban tekeregtünk, vagy körben fu-
tottunk, mint a román hóránál szokás. Én a rádió tánclemezeire gon-
doltam, melyre feleségemmel szoktunk forogni, körülöttünk a két 
kislány. Látod, mindig mondtam, hogy kell lennie egy lemeznek, 
amelyre még az  en  maradék gémberedettségem is fölenged, akartam 
mondani feleségemnek, mert a táncról ő  jutott eszembe, egyetlen tán-
cosom. De ő  nem volt mellettem, s ez meg jobban belehajtott az egy-
más fele lengő  sorok mélázó ritmusába. Szemben két lány lebegett fe-
lém, s mint ismerő snek intettek; de a növ ő  sötétben nem vehettem ki 
az arcukat. Honnan ísmernek engem ezek a lányok? A szembetáncoló 
sorok azonban oldalt fordultak, s a kissé monoton zenéb ő l, mely ide- 



a,  hanem akinek az ünnepét üljük? Vagy nem foghatjuk-e fel úgy,  

hogy maga Berzsenyi az, aki itt mint Teodorik a végzet t ő rjében szo-
rong. Nem is Berzsenyi, hanem az a világvalóság, melyet itt Berzsenyi  

neve alatt ünnepelünk. A világvalóság szót ókortudós barátomtól ta-
nultam, aki imént a táncban odakiáltott hozzám, s rendkívül büszke  

voltam, hogy helyesen használtam. A versenybíró vagy az árnyék in-
kább, melybő l az ő  hangja beszélt, egy ideig némán állt. - Nem is vagy  

olyan ostoba, mondta aztán, s a hever ő  es  ácsorgó néző k közt kisvár-
tatva továbbsétált.  

Én egy ideig figyeltem még a darabot s vártam, mikor csap szét e  

literátorok közt, vakon, épp a legjobbat roppantva össze a felb ő szült  
lángész, de a színpad egyre szoruló s szorongató márványosságáról  

lassan a magamé jutott eszembe, s ahogy ültem, térdemre horgasztot-
tam a homlokom. A gyümölcsösb ő l már semmit sem lehetett látni; a  

gyepen leszúrt fáklyák fényében itt is, ott is két-három lány lézengett  

összeborulva, s a csillagok hunyorgatták fentr ő l hideg szemüket. Mi  
keresnivalóm volt e játszók es  néző k közt nekem, aki elébb még fuzé-
rükben rohantam a magasra tartott t ű z után? Egyszer eloszlik el ő ttem  
ez az egész kép, mint az álom s a mester mered rám, aki a könyvtárban  

szemével a földre nyomott. Mért is nem lehettem társ társak k ő zt, mint  
ezek? Vagy ha magányos, megsiratni valón az, mint Berzsenyi s Teo-
dorik? Antigoné! sóhajtottam föl, mert egy fiatalko ri  versemben lel-
kem magasabb felének neveztem ő t. De hol van az én lelkem maga-
sabb fele?  

Ebben a pillanatban egy fáklya hajolt tüzes végével az arcom felé s  

aztán megint föl a magasba. - Te mit sírsz itt? mondta az a hang, mely  

Antigoné búcsúját olvasta a kerekasztal mellett. - Az apád miatt, fe-
leltem neki. Nem ismer könyörületet. Láttad, hogy szegzett kiáltásá-
val a földre a könyveim alatt. -- Láttam es  hallottam kiáltásodat, felelte  
6. De most nincs itt s a fű  es  a csillagok harmatán ülsz, a tragédia tisz-
tuló bánatában. - Ah, mit nekem Teodorik es  Berzsenyi, ha magam  
méltatlan vagyok rájuk, kiáltottam szenvedélyesen, s felugrottam,  
hogy elrohanjak. De a lány elkapta a kezem. - Ne rohanj el a fáklya  
alól, kiáltott rám egy angyal indulatával, majd, hogy látta megrette-
nésem, elnéző n. - Mondd, mivel segíthetek rajtad, szegény? - Békíts  
meg apáddal s vigyél föl a tet ő re, ahol az ünnepi kardalt tanultátok,  
míg apád engem lelkiismeretemnél fogva a földre nyomott. - Gyere  
hát, mondta 0, s jobb kezével magasba tartva a fáklyát, a ballal hátul-
ról, mint leány az apját, átfogott.  

Megindultunk a torony iránt a mez ő n. Eleinte kövekre gugyorgó  
néző ket kellett kerülgetnünk s egy kupac vívósisakba botlottunk bele.  

A szélén ott állt Pali s a székely, s egy öngyújtóval babráltak. -  
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tának a füstje csak. S mivel el ő ző leg többször állt az apácaiak b, 
 kifogását én is jogosnak találtam, s a magam észrevételével is Siet ll6, 

megtoldani. - Nem kezdetleges ez? kérdeztem. Díszlettelen Szin tel 
lehajigált maszkok es  köpenyek? A színpadi technika, úgy láto m  pad, 
fejlődött sokat. - Színpadtechnika, ismételte ő  kimondhatatl anae^ 
dorral. Csak nem voltál a Nagy Csalás idején színigazgató?  Kű lönb^' 
nyugodj meg, Pesten ezt a darabot is óriási dobozokban fogják efrt  
ni, melyeknek elüls ő  oldalára idő nként függönyt gördítenek.  EZ 

d, 
oszlopsor a szenátus terme lesz, s hat római helyett hatvanan tolo ng  
ják körül a bevonulót. Mi azonban a költészetet álljuk itt körül s ne nia  
panoptikumot. A színpadnak, melyen a szó nagy, megbocsátjuk, ha  
jobban hasonlit egy költő  homályosan mély látomásához, mint egy  
leltár szerint kiállitott szenátushoz. - S ez a bevonuló, aki óriásként  és 
szegletesen áll a rómaiak közt, kicsoda? - Nem hallod? Mi, gótok,  
kardja leszünk a muvelodésnek, melyet ti romaiak csináltok. - Te a  
dorik? szóltam elámulva. Mi köze Teodoriknak Berzsenyihez? Vagy a  
dráma es  az ünnep nem függ valamiképpen össze? - De igen, s ha van  
érzéked, rá is jössz, hogyan.  

Furcsállón figyeltem, Teodorik csupa jószándékkal vonul be Ró•  
mába. Noha maga a bet űvetéshez is alig ért, mint konstantinápolyi  
túsz, beleízlelt a kultúrába s boldog, hogy e romboló népekt ő l átszá-
guldott Birodalomnak legalább a szívében kerítést csinálhat bámula-
tából a kultúrának, melyet gótjai nélküle eltaposnának. A rómaiak két  
sarcoló barbár király után nagy tisztelettel fogadják. A literátor Boe•  
tius üdvözli virágos es  hízelgő  beszéddel s Cassiodoros fogalmazza  
pompázó szózatait. Róma vízvezetékei gondozót kapnak, s ő rök  áll• 
ják el a márvány emlékeket fosztogató cs ő cselék útját. Róma boldog, s  
a nagy barbár örül minisztere kiáltványainak, melyek egy-egy köz-
igazgatási utasítást a római történelem óriás tálán tálalnak be. De az a 
Róma, amely alattvalója lett, nem az többé, melynek az emlékm ű vei-
vel az 6 monumentális lelke szóba állt. A katolikusoknak áriánus ma-
rad,  a rómaiaknak gót, az irodalmároknak analfabéta. Talpnyalói a  
háta mögött Bizánccal leveleznek, gótjai h ű tlennek tartják. S ő t egyre  
nagyobb, nyugtalanítóbb magäny zärja be ... A darabnak nem voltak  
szünetei, de id ő nként kiürült a színpad, a reflektor elaludt s a két fák-
lya lobogó körében megint megjelent a fehér költ ő  s a fekete köpe-
nyek, es  a költő  most már Teodorik s a rómaiak nélkül, a magányos 
lélek egyre izgatóbb lökéseit, összeomlásait vívódta végig az álarcos, 
gyötrő  erő k közt. 

- Azt hiszem, értem már, mi köze Berzsenyihez Teodoriknak, 
mondtam a második közjátékban. De mért mondtad én-közep ű nek az 
apácai költő  beéllítását, ha a költ ő , akibő l a dráma felgomolyog, nem  
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A csillagok nagyobb szikrát hánytak, mondta földim. - Ez a k ő ltát 
 követi, felelte a malomfalvi, s fejével a színpadra bökött. Túl a gyula  

néző k árnyain egy férfi s egy lány sétáltak, egymás derekát karol va 
 hátulról egy másik lány dobálta ő ket zöld dióval. De azok csak akk o ' 

vették észre a dobálót, amikor fáklyánk fénye is arcukba csapott. Felt  

ismertem barátomat, aki Keatsb ő l szavalt. - Hova mégy, n ő vériga 
 kérdezte a nagyobbik lány, akit átölelve tartott. - Ezt a szegényt j vl 

szem apánkhoz es a tet ő re, felelte kísérőm. - Megismertem ő t, mo, 
solygott a lány, s integettünk is  neki  a táncban. Most nekem is ú gy 

 rémlett, hogy ismerem valahonnan ot, s különös féltékenység fogott el 
miatta, mert még mindig derekán láttam barátom kezét. - Ez az, aki 
macskával tilt  a fa tövében, mondtam a férfinak s csak apa nézhet oly 
féltéssel lánya kedvesére, mint en néztem erre, aki el ő bb meg kedven. 
cem volt, mert még mindig nem vette le derekáról a kezét. - Ez, neve. 
tett a fiú s arca lágy volt most, mint a Csokonai-sor, melyet délel ő tt 
idézett fönn a tökék közt. Most a vadócra néztem, aki kettejük válla 
közt préselte át fejét s gúnyosan azt mondta, mint egy kisded, hogy 
pa-pa. Ot is ismertem valahonnan. - A húgaid ezek? - kérdeztem a 
fáklyás lányt, amikor továbbmentünk. - Igen, szólt 6, s ott áll apám. 

Én elébb Bernátot, a szakállast vettem észre a torony tövében, de ott 
volt mögötte a Mester is. - Nem szeretem az ünnepeiteket, dohogta a 
szakállas, túl puhák nekem, csupa fuvola, vers  es  ugrabugra. Az volt a 
szép idő , amikor egymás melegével fű töttünk be, a mű hely padlóján 
heverve s nagy fagyott tönköket cipeltünk az ácsmunkához. Hidd el, 
szívesebben vagyok a fekete parasztok közt, akiket ököl-szavakkal 
kell a jó rendbe terelni, mint itt. De a Mester válla fölött bennünket 
nézett már, s nem felelt. - Elhoztam neked apám ezt a szegényt, állt 
félelmem elé a lány. Légy elnéz ő  hozzá, hisz a legnagyobbra volt benne 
szándék. - Lehet-e elnéz ő  aziránt, akiben a legnagyobbra volt szán-
dék? - mordult közbe Bernát. De a Mester most szelídebb arccal for-
dult felém. - Nem láttalak, uram, az ünnepen, mondtam neki szepeg-
ve, de a tekinteted mindig a hátamban volt. - Mit kívánsz t ő lem, 
gyenge, felelt 6, megszánva kissé. - Vigy föl a tet ő re, mely alatt elébb a 
földre nyomtál. - Gyere hát, mondta 6, s elindultunk hárman, elöl a 
lány, közben  en,  s utánam a Mester a bejárat felé. = 

A kapun bedugott fáklya csak egy nagy, magányos asztalt mutatott 
a terembő l s egy sávnyi táncoló könyvet a polcokon. Az oszlop csiga-
lépcsőjében kavarogtunk fölfelé; a fáklya füstjét heves szélroham 
csapta le rám, úgyhogy köhögnöm, tüsszögnöm kellett a koromtól. - 
Csak bátran, mondta mögöttem a Mester. S en  beszélgetni kezdtem 
vele, hogy mutassam bátorságomat. - Szép lányaid vannak uram. - 
Három, felelte 6. - Igen, mint nekem. De többet nem tudtam monda- 
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ért a füst megint eltömte légcsövemet. Úgy tetszett, hogy már na- 
n.nagyon rég forgunk e csigalépcs ő ben, a fáklya rövidebb a lány 

ben, mint akkor volt, mikor forogni kezdtünk. - Hogy lehet ilyen 
keze gasrkét emelet, t ű nő dtem, de nem mertem szólni, nehogy lanka- 

dásra  értsek csodálkozásom. 
Végre világos lett a fáklya fényén túl a lépcs ő  torka, s kiléptűnk a 

hatSZÖgu tető re. Az éjszaka, miközben fölfelé másztunk, engedett s az 

ég repedt szélén dereng ő  szürkeség szivárgott be. Dobd el a fáklyát, 
mondta a lányának a Mester, s en ijedten láttam, mint repül a túz, 
m inden emberi erő t meghazudtoló Ívben a korláton át. Onkéntelen a 
ke leti párkányhoz futottam, ahol lerepült, de csak a vör ő s napkorong 
peremét láttam, ahol elő bb még szürkület volt. Nagyot szippantottam rr r 	.r 	r 	r 	 r 	r 	r 

tető  levegőjébő l s szétnéztem a telepen. Ott alit az üvegfalu ház s o tt a 
üreSen a dérharmatos tér, melyen a táncoló tüzet követtem. A kis zöld 
sziget körül, mint zöld irónnal vont vonás, kígyózott a gledícsiasövény 
is, mely a telepet kerítette. De:  - Hogy lehet ez? - ragadtam meg hirte-
len a Mester kezét. - A gledícsián túl tegnap elhagyott volt a föld, s egy 
rongyos lányka ő rizte a dű lt hídnál libáit. Most gyümölcs ő söket látok, 
futtatott sz ő lő vel s zöldpartú csatornák csillognak a szikesen. - Ez 
azért van, szólt a Mester, mert a Sziget elöntötte a Tengert. Ismertem 
ezt a terminológiát, s megértettem, hogy Szigeten a Telepet érti. - Bol-
dogok vagytok ti, akiket fölvesz a Sziget, sóhajtottam föl oly ő szintén, 
hogy a szánalomtól vállamra tette a kezét. - Fölvesz téged is. - De ne-
kem három lányom van s feleségem. Olyanok ő k négyen, mint a négy 
tagom, csak a tehetetlen törzsemet vonszolhatom ide, ha elválok to- 
Bük. - Ha igazán olyanok, nem szakadhatnak  el  ő k sem. - S tő led nem 
szakadtak el, kérdeztem, csüggedt fejemet hirtelen felütve. Neked is 
volt családod. Követtek? - Nem mindjárt, szólt 6 s a  szünet  mutatta, 
hogy visszajáró fájdalom könnyét leli. - Elébb ez; s itt az ő regebb 
leányra mutatott, s most már a húgai is  egyre gyakrabban vannak itt. 
A középső nek idevaló a jegyese, láttad hiszen. - Es 6? A feleséged? Öt 
nem láttam. A Mester elállt az utamból, s ott, ahol elébb a lányát lát-
tam, a korlátok körül futó padon egy asszony ült fölgugyorodva; az 
ölében egy macska. Az asszony ő sz volt már, piros arca ráncosabb, 
mint ahogy  en  ismertem, de mosolyogva rám emelt szemét nem té-
veszthettem el. - Kitti, kiáltottam a macskára, melynek Gödöll ő rő l 
lánykorából tudtam még a nevét. S Kitti, a nevét hallva, fölütötte le-
szorított fejét az öléb ő l. - De hiszen ez az én ... dadogtam, a Mester 
arca felé fordítva az enyém, s most már tudtam, honnan ismertem a 
két lányt a táncnál, s mért kiáltottam az öregebb után úgy, hogy „lá-
nyom", amikor ez az ember a földre nyomott. Ki ez az ember, aki itt ű i 
abban, amit  en  megálmodtam? Lánya a lányom es  felesége a felesé- 
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gem? S a Mester, mint aki gondolatomban olvas, egyre közelebb tolta 
arcomhoz az övét, úgyhogy már a nyakam is hátracsuklott fölém ha- 

- jolt arca elő l. — Hát te, te vagy én? — dadogtam jeges rémülettel, mely 
tüzes ujjongás is lehet, s hosszút sikoltottam. 

A sző lő levél megint beleért az arcomba, s ahogy hirtelen felültem, a 
karóba vertem a karom. — Laci, Laci! — halottam messzir ő l s utána 
panaszosan. — Fiam, mért nem felelsz, ha hilak. -- Itt szunyókál a sz ő lő  
végében, szólal meg végre egy másik hang, melynek illemtudásából 
nem nehéz a dolgozó megvetését a nap alatt szunyókáló iránt kihalla-
ni. Fölállok: a tokaji az, akivel a csonkázásról próbáltam beszélni, ott 
áll a sző lő k közt, karján a háncs, s a kastély felé néz, ahonnét nagyma-
ma biceg erre egy kurta bottal, tálcán a reggelim. Szemben Dorog: 
egymás mellett a salakhegy s a sokállomású kálvária. — Jövök már, 
nagymama, kiáltom, hogy ne gyötörje a lábát s átugrok futtomban a 
ribiszkesoron. 

Az öregasszony odarakja a tejet a diófa alá tákolt asztalra s maga is 
letelepszik, nyögve egyet, az ül ő kévé szabott tönkre, szemben velem. 
A tej mellett ott a posta: egy levél s az újság. A feleségem a házról ir, 
mert házat építünk, lapostetej ű  házat a Törökvészen. Abból a pénz-
bő l, amit a Nép Eötvös Kollégiumára akartam áldozni. Az újságban 
vastag betű k a telepítésr ő l. Eszembe jut beszélgetésem a kormánybiz-
tossal. Szóval az egész telepítés arra jó, hogy a pénzintézetek dupla 
áron sózzák az államra a rájuk rothadó földet, hallom friss felháboro-
dásomat. Ma  mar  nem friss ez a megbontránkozás, de annál s ű rű bb és 
keserűbb a leülepedő  alja. Földönteni, az egész életet földönteni, önt el 

 a düh, ellököm magamtól a tejet és fölugrok, hogy e gyors indulatro-
hamot lemozogjam. — Mi az, fiam; nem jó a tej? — kérdezi nagymama, 
félig sértő dötten, félig megszeppenten. — Ránézek az öreg asszonyra, 
aki indulatom és a diófa alatti világ közt értelmetlenül keresi az okság 
láncát. — Dehogy nagymama, jó, nagyon jó, — nyugtatom meg, s visz-
szaülve nagyot húzok a tejb ő l, mely valóban jó. 

(1935. július) 
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Farkas Gyula könyvet írt az Asszimiláció koráról, s Szekfű  Gyulá-
nak alkalom lett ez a könyv, hogy az utolsó ev megdöbbent ő  látvá-
nyát, a magyar középosztály faji szétesését elkiáltsa. Ez a kiáltás akkor  

is foglalkoztatna, ha nem szólítana néven. Min mérhet ő  meg jobban  
napjaink magyar baja, minthogy, amit húsz év elő tt Szabó Dezső  pró-
fétált, azon ma Szekfü Gyulának kell kétségbeesnie? Arnit egy év óta  

minden szorongó tud, s ijedt „itt van"-nal jelez, az most már mindenki  

számára megjött: aki legkevésbé hitt benne, az kényszerít, hogy be-
széljünk róla. S még jó, hogy beszélhetünk.*  

Hogy veszett el magyar a magyarban? — veti föl Adyval, aki az  
„asszimiláció problémájá"-ról beszélni kezd. Mert ha igaz, amit lát-
nunk adatott, ez történt: a magyarság elveszett abban, ami annak  

mondta magát, s most, amikor a történelem keresni kezdi: alig halljuk  
a szavát. Hogy történik meg az ilyesmi? Ha nem volnánk magyarok,  

csak elmélked ő  néző k vagy bölcselkedő  utókor, akkor is érdekes vol-
na ez a kérdés. igy hogy azok vagyunk, dühösen rángatjuk és kapar-
juk, mintha gyökereibe dugták volna az orvosságot. Hol romlott el  

minden? — kérdezte mar  a Három nemzedék, s azóta ez a kérdés ott dúl  
minden történelmi elmélkedésünkben. A bíráskodók a felel ő seket, a  
megbélyegzendőket keresik; a bizakodók a tiszta talajt, a szilárd pél-
dát, amelyrő l újból elrugaszkodhatunk. Szekfű  valahol 67 után vonta  
meg ép és rothadt magyarság közt a határt. S ezt azóta mindenki elfo-
gadta, ha nem is olyan ortodox szilárdsággal mint Farkas Gyula, aki a  

nemzeti klasszicizmus és a századvég közt a szellemi szakadékot csak  
az asszimilációval tudja megmagyarázni.  

Két-három év elég nagy id ő , ha okunk van rá, hogy e kérdésnek a  
magunk végzetét megillető  hévvel vájjunk a tövére. A Nyugat elődei-
rő l írva, meg én is csak a millenniumi kort vádoltam, hogy legdere-
kabbjait megölte, anélkül, hogy meghallgatta volna. Berzsenyi-köny- 

* Szekfíí Gyula a 	g^ar Szemnle irtárciusi számában Ravasz László, Ba- 
bits Mihály, Horváth János és Bethlen István mellett engem is fölszólított,  
hogy asszimiláció és disszimiláció kérdésér ő l véleményt mondjak. A névsor  
kissé önkényes, de a cikk megíródott, s lett ez a könyvecske.  
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vem mar az egész Bessenyeivel indult fejl ő désben ott érzi a hibát, m ely 
 a fényes teljesítmények alatt  es  mellett nemzedékrő l nemzedékre nő tt  

mígcsak a szellem hibája a történelmen is ki nem ütött. A baj nem h at;  
vanhéttel kezdő dött, ott van az az egész kísérletben, mellyel am a,  
gyarság, mint annyi más kelet-európai nép - a német példa nyomán , 
önálló irodalmat es  nemzetiséget akart magának teremteni. A nagy  
irodalmak, a görög, ófrancia, olasz, angol, spanyol, lettek mint az  
ő serdő , anélkül hogy abba az akaratnak különös belejátszása lett vol.  
na; a németet, de még inkább a mienket, csinálták, hogy legyen, s az  
idegent felválthassa. Egy ilyen irodalom, amilyen csoda eredményé.  
ben, olyan veszély fogyatkozásaiban. Különösen, ha csakugyan meg.  
kapja, amit vakmerő en követel: mű veltjei egész lelkét s a nemzeti sors  
nagy perceiben az irányítást. Keser ű  igazság, de le kell nyelnünk, hogy  
a magyar szellem fényesnek tanított korszakaiban is súlyos fejl ő dés-
zavarokkal küzdött, s hatvanhétre a magyar szellem annyira fel ő rölte  
magát, hogy az asszimliánsok csak bekol  oz e az  uresse  e. 
--Tu-d5MThogy itt égy artacsnyi név robbán az arcomba. Kazinczy,  
Berzsenyi, Csokonai, Katona, Kölcsey, Vörösmarty, Széchenyi, Pe-
tő fi, Arany: fejlő dészavar? S mégis ügy van, ahogy állítottuk. A szel-
lem: nem mű  es  név, inkább fluidum. A mű , nyugszik önmagában; a  
szellem az, ami kiolvad bel ő le s a jobbakban továbbfolyik. Hölderlin  
művei az egész tizenkilencedik századon át megvoltak, de mily kés ő n  
ömlöttek a németség szellemébe. Két tényre hívom fel a figyelmet. 01-
vassunk el akármit a magyar tizenhatodik-tizenhetedik századból; egy  
olyanféle marosvásárhelyi bírófi krónikáját, amilyen a Mikó kiadta  
Nagy Szabó Ferencé. Nem a régiség vonz benne, hanem az az er ő s,  
ízes szellemi szokásjog, amely érzem, nem ezé az emberé, hanem egész  
világáé. Olvassuk el ezek után az olvashatatlant: azt, amit a tizenki-
lencedik század középszer ű ségei hagytak maguk után nyomul. Lehet-
séges az atmoszférányi nyomás-csökkenést észre nem venni? Pedig ott  
sorsnak: tő rök es  vallon; nyelvnek: a latin; színháznak: a templom és  
a zsoltár; költőnek senki, mert hiszen Balassát s Zrínyit nem ismerték;  
míg itt a nemzeti szellem hányféle oltára s hány nagy példa versben  es  
prózában.  

De ha ez nem győz meg, gondoljunk végig Bessenyei óta a legna-
gyobbakon: kik csukódtak be önnön m űveikbe s kik folytak a köz-
szellemmel tovább. Bess íyei megbukik s egy Báróczi lesz a példa,  
Aztán Cs onai s az egész debreceni iskola süllyed le a Hortobágyba,  
Berz ényi elrothad Niklán s továbbmegy Kazinczy es Kölcsey. Lema-
rad Ka na ,s továbbmegy Kisfaludy. Szécjriyiben megjön  a régvárt 
magva erze'su four; a juliusi forradalom meglöki egy kicsit a Hitel  
ügyét s továbbmegy Kossuth. Szá y megint leragad s továbbmegy  

Eötvös. Negyvennyolc, legalább visszanézve rá: a Pet ő fié. Aztán Jó- 
- Jókai egy félszázadon át. S elvész: K ' eny, Vajd -a, Zi i y, P-

ter  fy, ső t mint látni fogjuk: A ny is. A közelmúltból is vólna példa. Iet  
volt egy Adys továbbment':.. De  ne folytassuk. Aki a közszellemben  
- bár többnyire rossz tulajdonságaival - továbbszállt, sokszor különb  
volt annál, akit otthagytak m űve csonthéjában: Pet ő fi, Jókai például.  

De ki tagadhatná, hogy aki lemaradt, szabályszer ű en az volt a ma-
gyarabb. Bessenyei, Berzsenyi, Katona, Szalay, Kemény, Vajda, Ady:  
az egész balladai magyarság; Csokonai körül az elíziumi; Kármán, 

 Zilahy, Péterfy: a petruchiói. Nem kell ott valami fejl ő dési zavarnak  
lennie, ahol a nemzeti irodalomból a  nemzeti jelleg legmélyebb  hor-
do e nek ki, s nagyobbak vagy kisebbek: de felületesebbek  
tovább? Mi tő r en itt . magyar termeszet en van Z'tlan  
Miedés, ólmos történelmi tunyaság? Vagy az egész irodalomcsi-
nálás indult olyan felszínesen, a szellem volt olyan internacionális-híg,  
hogy a nagyobb „faj"-súlyú lelkek kiülepedtek bel ő le?  

4,,I2TC.O.t4/34,4, g- 4,tuktA4` 	' 	te.,'  A -)-6.)‘/^; ? 

A Bessenyeivel megindult szellemi fejl ő dés tele van katasztrófákkal.  
A történelem valósággal felszabdalta; a kívülr ő l belerobbanó európai  
események íróit szét-szétszórták, természetes hajlamait túlcsigázták,  
majd megsemmisítették. 1794 a Martinovics-összeesk űvés, 1830 a jú-
liusi,1848 a februári forradalom éve, 1867, 1919, 1938: mind kívülr ő l  
ráerő ltetett fordulópontok, melyekkel szemben a magyar szellemnek  
nem volt meg a kellő  belső  önkormányzata. A lábas kicsiny volt, hogy  
külső  tű z s jég föl ne forralja s be ne fagyassza. De míg e katasztrófák  
(amelyek persze nem is voltak egészen külsök: míg ő k a szellem belső  
hű ségét gyengítették, a bels ő  állhatatlanság egyre félelmetesebbé nö-
velte a külső  lökéseket) pusztításaik közben váratlan szellemi er ő ket is  
oldottak fel (1795: egy Bezsenyit,1849: Keményt,  1919: Szabó  Dezső ta  `^.;• -
és Szekfű  Gyulát), e másfélszáz ev tele volt szórva a katasztrófák egy  
rejtettebb, de szellemibb s épp ezért veszedelmesebb nemével: kártev ő  
nagy emberekkel. Nagy irodalmak búvárai el sem képzelhetik, mit tud  
pusztítani kis népek irodalmában egy er ő s egyéniség, akinek a tehet-
sége a hiányosan egyensúlyozó kultúra mélyebb érdekeivel ellentétes.  
Ami másutt vérben es  levegő ben van, azt itt az ösztönnek kell eltalál-
nia, s egy rossz ösztön sokszor nem is az egyéni munkásságot, hanem  
az irodalmi fejl ő dést hibbantja meg.  

A mi hibbantóink közt az els ő  s legnagyobb kétségkívül Ka.nczy  
Ferenc volt. Amilyen apró növés 6 maga, akkora pusztulás  maadt 
k" " " r ' . Levelezése a le ha almasah ortörténe ox^iotte. Pedig  nagyagyi o Le 	g t 	 ti  
emlékünk, egy könyvtárnyi memoárt s egy kiesett irodalmi kort pótol;  
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prózája árnyalt es  ápolt; mint ember kicsinyességeiben is szeret eti  méltó. S ha megkérdjük, mégis, hogy maradhatott annyi mély, na  e 
 magyar kezdésbő l Kisfaludy Károly korára mindössze annyicska  

amennyit az Aurora kötetecskéiben látunk, az ő  nevével kell fel 1,  nünk: Kazinczy elpusztította. Bessenyei „a magyar néz ő " a magyar.  ság tudata akart lenni. Hogy látszik innen a világ, hogy kell benne  
megállnunk, mit kell akarnunk, s mit kell megtanulnunk: a mag yar  gondolkodásnak nem is az alapkérdéseit, hanem a kategóriát  ő  alaki, 
totta ki. Semmi sem természetesebb egy útját keres ő  népnél, mint az  
ilyenféle gondolkozó író. Az 1790-es évjárat különbjei: egy Batsán yi , 

 Kármán maguk is ilyen Bessenyei-félék voltak. A kassai Magyar Mu,  

zeum éppúgy, mint az Uránia: el ő ször ép vázat akart a szellemnek, s  
csak majd a faágak végén virágokat. A tanulmánynak — Kemé ny  
négy-öt esztendejét ő l eltekintve — a legújabb id ő kig soha olyan nagy  
szerepe nem volt az irodalomban, mint 1780 es  1795 közt. S mi maradt  
mindebbő l a tizenkilencedik századra? Báróczi Claprenede fordítása  
Kazinczy gondozásában, drága 10 kötetben, s a parasztszolgálónak  
gúnyolt Bessenyei kiadatlan a lomtárban. A tragikus Batsányi, aki  
öreg korára a hazájából jöv ő  megtisztelésre egy méltó választ tud adni,  
azt, hogy nem válaszol, sok évtizedes linzi rothadásában inkább Ka-
zinczy, mint az udvar szám űzöttje. S a csodálatos Uránia, az írói biz-
tonság szigete egy tapogatózó agyú es  Ízlésű  korban; kapott-e egy szót  
is hajdani bosszús elő fizetőjétő l?  

De hagyjuk a gondolkozókat, az ő  koruk elgurult a Hajnóczy le-
hullt fejével. A magyar költészet Kazinczy visszatérte táján (a tizenki-
lencedik század elején) két páratlan diadallal kezd ő dik, amilyet más  
kelet-európai irodalomban ilyen hamar alig találni: Csokonaival és  
Berzsenyivel. A debreceni írók az akkori Magyarország legnagyobb  es  
legmagyarabb városában feltalálták az ötvényt, amely könnyedén es  
mégis diadalmasan ötvöz egybe, nemcsak parasztdalt es rokokó haj-
longást, de Európát es magyarságot is. Azóta sem sikerült ez ilyen  jól 
egyetlen magyar költ ő nek sem (a debreceni hagyomány örökösének:  
Tóth Árpádnak a leginkább), bár a legjobbak keresték a titkát. Ami-
lyen kecsesen-biztos ai ő  ugrásuk, olyan vakmerő  a Berzsenyié.  
A magyar alkat mélyib ő l leng föl az éteri görög héjázásba. De éppen  
mert vakmerő  s rendkívüli: világító. Ha Csokonaiék a nap alatt ültet-
tek nyájas, magyar kertet, ő  a lehető ségek éjébe villámlott bele, magát  
elégetve. S nézzük meg, mi maradt e két kísérletb ő l? Debrecent  %. y 
zinczy kirekesztette Európából, úgyhogy Csokonai mégarid kö- 
zepén is példája volt a nem épp tehetségtelen, de durva ritmizálónak, a  
niklai dühösköd ő  pedig — nem is annyira Kölcsey, mint a Kazinczy- 

fele esztétika sebesültje — lett, amit Széchenyi nem hagyo tt elvenni be-
löle: néhány jól dörg ő  idézet.  4 ;  

Folytassuk a veszteséglistát? Hogy jutott oda Verse a felvilá-
gosodás egyik legszebb elméje, hogy az irodalmi kóiponttá lett Pest-
budán halálát csak a tizenhét éves Toldy vegye észre, meghatódván  
magán, hogy ilyen irtózást érdeml ő  gonosz ember pusztulásán még  
szánakozni is tud. De jobban járt-e a gy ő ztes nyelvész, Révai? Az ö  
hányatott, dühös, apostol életének volt-e szemmelláthatóbb eredmé-
nye, minthogy Kazinczy pöreiben rá hivatkozott. Lángesz ű  kő nyveit  
senki sem olvasta, életén az egy Horvát fogott tüzet; mint  a Kazinczy-
tól pártfogásba vett ikes igék atyja, s az új helyesírás egyházatyája  
úszott csak tovább a neológia diadalán.  

S ha megnézzük, mit adott a m űveibe zárt korképen s bájon túl Ka-
zinczy közserkentésül es  programul a szívósságával kiirtottért; itt  
vannak a híres felsikoltások, melyek tucatjával csinálták a literátoro-
kat, anélkül, hogy a megölt írókat pótolhatták volna; itt van a magyar  
irodalom elé szabott elv, hogy csak — másolni, másolni, a világért ne-
hogy eredetit (mintha nagy m ű  keletkezett volna már másból, mint a  
maga alakját kereső  szenvedélybő l), s itt az új nyelv vagy inkább  új 
stílus, mert az, amit a magyar nyelvvel a nyelvújítás végbevitt, nem a  
szükség műve volt, hanem az ízlés pusztítása. Egy irodalomban,  
amelynek nem lehetett s legnagyobbjaiban nem is volt nagyobb fel-
adata mint sorsunkat gondolatokban megfogni, Kazinczy nem tű rte  
meg a gondolkozást. Ahol nyelv  es  szellem a zsenialitás által leragadt  
vívmányok megértését s kihasználását követelte, ő  az ókori vagy ne-
met  irodalom elcsent visszfényén ujjong s gy ű löli, ami magából el.  
Körülötte Batsányiak, Kármánok, Verseghyek, utána Szemerék,  
Helmeczyek. A fiatal Kölcsey a legjobb példa, hogy egy m űvelt, ne-
mes, de nem elég er ő s lelket hogy megzavartak es  elbágyasztottak a  
széphalmi vizek. A z '' j ma yar n elv az 6 hatására szakadt el v = gké  
a regi magyar  a e^vtol. Z7 vassuk  :  essen ei arim-nese so orrai g 	gY 	Y 	 Y 	neset, 

 

eve ' , - erzs n i p záját; a szó új feladatok elé került, de ott járnak  
benne a régi zamatok. Kazinczy egy félreértett emelkedettség es  finom-
ság nevében ezek ellen küzd, több sikerrel követ ő iben mint önmagá-
ban. Ki nem olvas szívesebben egy tizenhatodik századi imádságos  
könyvet, mint egy Helmeczyt? De ha a legjobbat szedjük el ő : mennyi-
vel magvasabb egy Kármán, mint Kölcsey vagy Eötvös.  N ►e ' 'tás 
volt ez s azután nyelvújítás. A darabosság elleni hareaban nem  
hogy elporhanyósította a magyar nyelvet, de  el  is oldotta. Még a leg-
elfogadhatóbbnak látszó elvei sem állanak helyt sem az igazi magyar  
nyelvérzék, sem a nyelv-összehasonlítás elött. Hiába csonkázta  pél-
dául szavainkat, ma is leveg ő t s nem leget szívunk, ső t a csendességnek  
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is meglesz mindig a joga a csend mellett. A magyar, mint a finn vagy a 
 szláv: hosszú szavakra hajló nyelv. Katona vagy Ady pátosza nej, 

csak elbírja, de lélegzetet is vesz bennük; s az irtózás t ő lük a magyar 
 tömörséget bontja. Ha azt mondom: ördög a kényeskedhetnékjébe: 

 vétettem Kazinczy ellen, a finnugor démonok azonban ragokként 
összekapaszkodva rám nevetnek. Különösen ártalmas volt Kazincz y 

 téveszméje az irodalmi  es  póri nyelv természetér ő l. Ez tömte el a 
 nyelvfrissülés forrásait s nyitotta meg a különcségek es  álemelkedett-

ség hamis egeit, melyekbe a táblabírói szónokok is oly hamar feltalál-
tak. Az a furcsa nyelv, amelyben Széchenyi mint kényszerzubbonyban 
forgott, s Kossuth mint talárban szavalt, hatféle más nyelv elnyomá-
sával Kazinczy készítménye. 

Mi volt utána a Kisfaludy Károly szerepe? Újabban nem jó szél jár 
rä: a század végén még a legnagyobb klasszikusaink közé számított, 
ma kicsinyléssel emlegetjük. öt azonban senki sem méltathatja érde-
me szerint addig, amíg a Kazinczy körül támadt pusztulást es  üressé-
get fel nem mérte. Miután a Bessenyeivel megindult törekvések egy-
mást Kazinczy jóvoltából tökéletesen felemésztették; egy beugró ex-
katonára es  piktorra hárult, hogy a magyar irodalmat másodszor 
megalapítsa. Amit a mi tizenkilencedik századunk csinált es  szerzett, 
az majd mind ővele kezdő dik. Dráma, népdal, szórakoztató próza, 
ballada, gúnyvers, patetikus lira: jól-rosszul (de úgy, ahogy elfogad-
ták), 6 találta el a m ű fajok hangját. Minden volt, csak kivételes tehet-
ség nem. De ép volt az érzéke es  kedélye. Ha els ő  drámaírói kísérlete 
után, a Kazinczy tanítványok fitymálására, hogy 6 meg csak nem is 
író, meg is hökkent, s a Mester könyveibe esve, fogadkozik, hogy hoz-
zálát eltanulni a madárnyelvet — több dolga s könnyebb természete 
volt, semhogy e fogadalmat megtarthatta volna. A fennkölt nemben, 
ahol különben sincs otthon, ráragad némi modorosság, de amikor 
mókázik, érvel, leír: franciásan tiszta s magyarosan egészséges. Ablak 
nyílik vele a bedohosodott magyar irodalomban. Nincs még egy író, 
akit több joggal lehetne Pet ő fi apjának mondani, mint ö. Hogy ez a 
második alapító figyelemre sem méltatta a Bánk bán-példányt, melyet 
Katona a maga kézvonásával küldött el neki, azon nincs mit csodál-
kozni. Az új kezdet sokkal felületesebb volt, semhogy egy mélyr ő l jövő  
szó nyugtalaníthassa. 

***  
A magyar irodalordba 	örzsökös magyarok közt szinte az első  

órától dolgoznakdött-magyar ;s -- E1s - író i kát a magyaros, deákos 
es  franciás iskolákélyett okosabb az anya- es  fiakirály után: teréziá- 
nus es jozefinista irokra osztanunk. A két gárda csaknem egy id ő ben 

indul. Bécsb ő l, a trónörökös Sonnenfelse s a hazai szabadk őműves-
páholyok tájáról az egyik; pusztulásra indult rendházakból, bosszús 
kuriákról a másik. Mozefinisták voltak a külföldiesked ő k, a teréziá-
nusok a hazafiak. S niily jellemz ő • jo éfinísfák-közt még kivételesen 
sincs más, mint magyar; meg a hazafi teréziánusok közt: Dugonics, 
Gvadányi, Rajnis". A—magyarok a forradalmár császár hívei; az ide-
genek a németesítéssel takarózó rendi ellenzék szószólói. Amikor a 
kalandor Martinovics a jozefinista írókört elveszejti: az elnyomás 
éveiben ezeknek az asszimilánsoknak a hazafisága lesz az új ferenckori 
hazafiság éleszt ő je. Berzsenyi Gvadányit magasztalja a Magyarokhoz 
első  konceptusában, a nagyhatású Horvát István pedig annak a Ré-
vainak a tanítványa, akinek az apjáról Torontál annyit jegyzett meg, 
hogy gő gös tót suszter volt. Ez a mi tizenkilencedik századi hazafisá-
gunk izén észre is vehet ő . Abban a patriotizmusban, amely Bessenyei, 
Kármán, Batsányi lelkét vitte volna tovább, egy Széchenyi, Szalay, 
Kemény, Vajda bizonyára otthonosabbak lesznek. 

De ha ezek az els ő  jött-magyarok kissé csellengtek s egy kicsit a kel-
leténél lármásabbak is voltak, az-asszimilációból nemzeti-veszély_csak 
akkor lett, amikor a német Pestbudán,  az új irodalmi kőzpontban 
híg-magyarsá  •  = 'ött-ma • arsá  •  felbontliatatlan-frigyet kotő tt. Ré-
vai szerint „valami zsidó, örmény, rác es  német pénzfosztó, vérszopó 
uzsora es  fösvénység lehet a magyar világon, annak lángja mind itt 
vagyon Pesten". „,1,_.,k11 vesznem a_zsidó földön" — irja egy másik le-
velében egy bizonyos Paitnerre panaszkodva, akib ő l o fő direktort 
csinált s most färba rúgja („ilyen a német ember"). Hát bizony elég 
idegen volt itt, s a magyar irodalom, mely kezdetben éppúgy ágyrajárt 
belé, mint a szerb, a tót, s ő t az ukrán, ahogy jobban megmelegedett, 
mind többet vett föl lakásadóiból. Abban a bizottságban, amelyet Pest 
megye a Marczibányi-díj odaítélésére küld ki: egy Prónay es  egy 
Szentkirályi mellett hat: Jankovich, Glosius, Georch, Stettner, Kova-
chich, Schedius hemzseg. Berzsenyi es  Fazekas helyett szavaztak, akik 
helyben voltak. Egyáltalán nincs igaza annak, aki ezt az elsä pestbudai 
asszimilációt lebecsüli. Ama ar irodalom ne en év alat t 
magyartalanodott itt, mint utána sz even át. Kazinczy madárnyel- 

ev nek e ó =magva a a eg uzgo terjeszt ő i; hogyne—hiszen 
ezt a törzsökösöknek éppúgy tanulniok kellett, mint nekik. A húszas 
évek legnagyobb nyelvbotrányai Toldy—Schedel es  Helmeczy—Bier-
bauer nevéhez fű zödnek. A budai postatiszt fia, aki húszéves fő vel 
Kazinczyt leckéztette, a Haramiákat fordította le úgy, hogy meg e sok 

* Tudom, hogy Dugonics es  Gvadányi mar  magya rnak születtek. Annál 
meglepő bb  es  jellemző bb neofita nevük. 
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értek egyet azokkal, akik Széchenyi Istvánt hibátlan példaképnek S  

megtanulható leckének tartják; de hogy óriási tünemény, Berzsenyi-
Vel, Keménnyel, Adyval fajtánknak legnagyobb pszichológiai látvá- 
nyossága.. azt minden mára kacsintó kikészítés nélkül is állom. eben- 
ne  számos olyan ellentmondás volt, amely kudarcát akkor is megokol-
ta volna, ha az környezetébe beírva nincs. Ezek közül az ellentmon- 
dások r közül Kemény már följegyzett egyet. A forradalmár hanghor- 
d0zásával tört be az elokészitetlen magyar közéletbe, s maga ijedt meg  

legjobban, amikor ezt a hangot nemcsak hallatta, de hallotta is.  

Ugyanilyen ellentét volt önkorbácsoló anglomániája s vallásos alap--  
természete között. Az ő  kétarcú utilitarisztikus-teologikus „hitele":  
valami egészen nagyszerű , de egészen kelet-európai szörny, egy Kara-
mazov a fogalmak világában. Minket itt lényének es  tanításának egy  
harmadik összeférhetetlensége érdekel. Egy ember, aki alkatában  
csupa magyar múlt, egy skót kastély százados kísértetekkel, ahelyett,  
hogy a jelenbe emelné e múltat, csak ellene fújó dühén át párologja.  
Míg a többi ellentmondás: részben az egyén, részben a kelet-európai  
ember lélektanához tartozik; ennek els ő sorban kortörténeti oka van.  
Képzeljünk el egy Széchenyit, aki harminc évvel kés őbb, 1855 kő rő l  
tér vissza világjárásából: vajon nem Szalay László es  az erdélyi em-
lékiratok lettek volna-e kedves olvasmányai. De amikor a cseheknek  
mar  egy Palackyjuk van: a szétnéz ő  Széchenyi magyar történelem he-
lyett csak Zalánt talál es  Horvát Istvánt. A híg-magyarság tudomásá-
ban Kazinczyval indul a magfar  világ, äzontúl .csak köd ő s  idi-
c ósé  s a szí  a e erek vannak. Ebbő l visszahozni s a jövő  fele  
rugdosni az agyve o et: multe énességében is arra a komor történel-
mi realizmusra vall, mely a nägy magyarokat minden „finitizmus"-nál  
jobban jellemezte. De ha a tudatlanság a múlt ellenségivé tette Szé-
chenyit, a benne ő rködő  múlt viszont ellenségévé lett a jöv ő nek, me-
lyet sokkal kevésbé idézett fel, mint hitte. Széchenyit kora sohasem  
értette, ha érti, nem hagyja olyan könnyén cserben. Szalayemlíti, hogy  
a Hitel mekkora részvétlenséget talált 1830 tavaszán. Párizs s a vezér  

után pillantó új konjunktúra kapta fel; forradalmár-f ő úr: ez volt, aid  
kellett, s akit hamarosan elhajítottak. Széchenyi éppolyan wayalt  

az ő  „reform"-jában, mint Berzsenyi Niklán, Kemény a magyarság  

tényleges kormányánál, vagy Ady Endre a Nyugat írói k őzött. Az ő  
párbaja gyöztesen nevetö kortársaival, éppúgy mint írói nyelve, a régi  

magyarság vergő dése az új híg szellem csapdáiban.  
S mint késő bb Arany, nem teszi-e Vörösmarty is az elsüppedt ember  

benyomását az elismert lángész trónusában. Aki m űveit nem a róla  
költött tanulmányok e\pékéve , anim józan egyszer ű séggel olvassa,  
megütödik ekkora etlenségen; E nagy költ ő  fejében kétféle te- 
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nyelvi csodát látott korban is magába kellett szállnia. Helmeczy pedi, 
aki mint Berzsenyi kiadója, még a niklai versekbe is beleneologizáit 

 

legförtelmesebb magyar nyelvjárást tenyésztette ki Árpád óta. S ne 
higgyük, hogy ez a Helmeczy valami közkatonácska volt: Szécheny i 

 Jelenkorának ő  a szerkesztője. S kik Bajza mellett Vörösmarty legjo 
bar i? ^.d l gy.,.Stcttsakliämár a zsidó fők-  s• fölt b  
nek Saphirral. A színi bíráló BalzátlHenszelmann Imre szorongatja  
francia elfogultsága miatt. Szigligeti mellett a legnagyobb színi siker 

 

IHugó Károlyé. Eperjes is megindult Pest felé, s ha az egyik nagy fo• 
 

lyóirat szerkeszt ője achot Imre, a másikelFrankenburg Adolf. Pet ő ,  
fenek egy jKerényi- hristmann a barátja, s az egész negyvenévi fej16.  

dést végigpillantva, inkább természetes, mint csodálatos, hogy ez a 
 

Pető fi is Petrovits.  
De legyünk igazságosak: ez az els ő  asszimiláció mégiscsak más,  

mint a kiegyezés utáni. Itt els ő sorban a szellem húz. A magyar iroda-
lom elsőnek ugrott ki a Duna-medencében; egy arasszal fölötte lobo-
gott a többinek; mindig nagyobb léghuzamban, mindig több r ő zsét  
követelve. Egy irodalomba kóstolt sváb fiú hogy is kaphatott volna  

hasonló szerepet a távoli német mozgalomban, mint abban, amelyik  

itt toborzott az ő  városában, s épp a szorgalomnak es  szervező  erő nek  
volt leginkább híjával. Lehet, hogy a polgárérvényesülés is megmoz-
dult benne; hisz ezek a Pestre bejáró ír ő k: egy Szemere, Fáy, Kölcsey  
nagy magyar házak fiai voltak, akikhez másképp mint a szent ügy ör-
vén alig férhetett hozzá. De ha volt is emberi indoka (s minek nincs), a  

nagy összeköt ő  mégiscsak az ügy volt: a felemelend ő  magyarság - s  
nem a préda vagy a zsold, melyet a rossz lelkiismeretű  állam fizet ki-
szolgálóinak. Egy Schedel, akármilyen visszataszító els ő  ifjonti sür-
gölő déseiben, s akármilyen konokul ő rizte holtáig faja érzéketlenségét  

a magyar irodalom iránt, mégiscsak szép alakja a magyar tudomány-
nak — irodalmunk küls ő  életírójának különb az utána jöv ő  „törzsökö-
sök"-nél s mint magyar sem tompább náluk. Azonkívül ezek az elsó  

asszimilálók abban, amiben vétettek, teljesen öntudatlanok voltak.  

A Handbuch összeállítója gyaníthatta-e, hogy egész m ű ködésével egy  
felületes magyarságot kodifikál, amikor ő  Kazinczy zsámolyán tanult  
s a kincsrő l, ami a körül elsüllyedt, fogalma sem volt. 1 830-ig az ízlés,  
1830 után a népszabadság: mindig szép, tiszteletre méltó oltárok vol-
tak azok, amelyeknél ő k a felszínes magyarsággal a frigyet megkötöt-
ték, s hevük es  önfeláldozásuk sokban hozzájárult, hogy e hordalék-
talajú kornak olyan nagy írói támadhattak, mint Eötvös es  Pető fi.  

Az készült itt, e fénykornak kikiáltott évtizedekben, amit másutt  

lg-magyarságnak neveztünk el. Aki nem érzi ezt: pillantson a legma-
gyarabb-atktSf ínra, halai voltak e víznek vagy fuldoklói. Nem egészen  
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kereseles volt:  idő nként a remekmű  s többnyire tucatáru. Mintha a2 
poszoknak es a drámáknak ebbe a Kisfaludynál is  hígabb öntojébe, 

mint Homeros alakjaiba az isten, id ő nként egy igen nagy, zokogó m a, 
gyar költő  szállna, aki hibátlanul mondja végig a legnehezebbet, 
után többnyire a kicsinyben is akadozik. Kutat látunk itt, amely egy, 
szerre mély es sekély — id ő nként meleg artézi vizet bugyog s többnyire 
ami a környezetéb ő l beleszivárog. A nyelv is a Berzsenyié es a Hel; 
meczyé -- egy egész eposzt ő röl le üresen (ugyan olvassuk már el azt a 
Két szomszédvárat) s különösen kés ő  lírájában tele föltódult mély. 
séggel. Ifjan, a mese-eposzokban, Csongorban: el őjáték Jókaihoz, 
idő sen: egy-egy Adyval versenyz ő  strófa, felh ő s álmok, amelyekb ő l 
egy megtört férfi panasza dördül el — s mindez körülöntve, gyökig es 

 ritmusig megrontva egy környezettő l, melyben Vörösmarty dics ő sége 
es boldogtalansága együtt nő tt. Hogy az asszimilánsok a magyar köl-
tészetnek bel ő le raknak tet ő t, a magyar alkat pedig Móricz Zsig-
monddal valami elrontottat szimatol benne: annak itt van az oka. Elég 
gyenge ahhoz, hogy a kor fölkapja s elég súlyos, hogy lassan mégis ki-
ülepedjék belő le. 

A harmadik, akin a magyar kedély elkedvetlenülését megfigyelhet- 
-- ---I- 'ük: BajzaRóla a köztudat annyit jegyzett meg,ogy kemény h kémen kritikus 

volt``és- gy költő : németködű  kedély es tisztító agy. De ha lehúzzuk 
róla a Kölcsey-fátylat, mely minden írásán elomlik, anélkül, hogy le-
vonható ne volna; az a kismagyar természet áll el ő ttünk, melynek 
nyersebb típusa kés őbb Gyulai Pálban buggyan elénk. A viszonya is 
olyasféle Vörösmartyhoz, mint Gyulaié Aranyhoz: tiszta, szellös so-
rok, melyek egy-egy versben, mint a Fóti dal elő tt járó Borének, az 
Apotheozis, vagy a forradalom utáni fohász: Vörösmarty mélységei-
hez sem méltatlanok. Mint tanulmányíró, Kölcsey értekez ő  talárjából 
egykettő re kigesztikulálja magát, s annak a pörökben tobzódó jurá-
tusesztétikának lesz ő se, amelyet Gyulaiban is annyira medd ő nek és 
annyira magyarosnak érzünk. Nos, ez a „német" Bajza, akit egy pilla-
natra sem lehet egy Toldyval összetéveszteni, éppúgy nincs a maga 
elemében, mint Széchenyi vagy Vörösmarty. Azontúl, hogy a Nemzeti 
Színház élérő l elgerinceskedi magát, el is nehezedik: nem talál méltó 
munkát, sokat bosszankodik. Az elmagyartalanodástól senki sem félt 
úgy, mint 6; 1846-ban, a pesti magyar el ő retörés dagályán, az els ő  
asszimiláció szép mézesheteiben, rémlátásnak is sok, amit az Akadé. 
mián a nemzetiségr ő l mond. „Mennyit ártott nemzetiségünknek a né-
met nyelv, beszélik történeteink, s láthatjuk mai nap, mid ő n egész le-
vegőnk meg van telve németséggel." „Ezen német nyelv honossá tette 
magát még szegényebb nemesi házainkban is,  es  mintegy vérünkbe 
olvadt annyira, hogy sok nevezetesebb íróink, szónokaink nagyobb 
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réSze, ha bizalmasabban akar egymással szólni, német nyelven be-
szél." „Es korántse biztassuk magunkat, hogy egypár évtized ótai fel-
ébredésünk s ügynevezett újjászületésünk megvéd az enyészett ő l. 
A külfölddel, kivált a nekünk legveszélyesebb némettel, utaink, g ő z-
hajóink által naponként nagyobb összeköttetésbe jövünk. A g ő zhajó-
társaság által egy egész megkövesült német gyarmat települt közénk, 
mely mereven inkább törik, hogysem nemzetiségünkhöz simuljon. 
éppen ilyen gyarmatosítás történik, ha nem vigyázunk a vaspályai 
társulatok által. A gyárak szaporodása, a kereskedés emelkedése s ál-
talában az egész ipar mindannyi idegen elem csatornái lesznek közöt-
tünk, melynek özöne csalhatatlanul elborítand." „Sokan nem fognak 
engem  megérteni, feleslegesnek tartandják szavaimat es  késő  figyel-
meztetésnek, midő n a buzgalom a magyar nyelv iránt oly észrevehet ő . 
Ez engem nem fog meglepni, mert fájdalom, nem kevesen vannak 
köztünk, kiknek érzelme es  gondolkozása nemzetiség tekintetében 
gyökerestül meg van romolva." „Altaluk megértetni oly hiú remény 
volna, mint vaktól színek megkülönböztetését várni." „Figyelmeztet ő  
szavaimnak nem is t ő lük reménylek sikert, hanem azoktól, akik szü-
letés, neveltetés, ajak által valódi magyarok levén, testvéreimnek né-
zek, kiket látnom, velök jobbot szorítanom, oly jólesik, találkozzam 
velük bárhol e hazának a földjén. Ezekhez emelem szavaimat, hogy 
ébren legyenek, mert az utókor bírószéke el ő tt lesznek felelő sek egy 
népfaj elenyésztéért, melynek halálát a történeti Músa csak gyalázat-
tal es  rémképül fogja feljegyezni a magukról b űnő sen megfeledkező  
nemzetek számára." Íme az „úgynevezett" újjászületés borús kisma-
gyarja, amint „születés, neveltetés es  ajak" magyar töredékéhez for-
dul; nyelvével is bizonyítva a veszélyt, melyet szíve „gyászharangszó-
zat"-ként retteg. 

De aki ebben az elnehezedésében es rosszkedv ű ségében is csak az 
ázsiai természetet okolja, mely körül hiába forr fel a kor, ö legfeljebb 
kiforr belő le, nézzen arra a kis csoportra, melynél alkalmasabbat, 
hogy egy „reformkor" agya legyen, sem azel ő tt, sem azután nem ho-
zott össze a magánosokban, vagy sehogy sem gondolkozó haza. Az 
ügynevezet a ralista ra  ondolok. Ez a kő r mar  elég keveset snitt 
ahhoz Kazin zyból, s mé j a kelleténél nem többet a francia eszmék-
bő l, hogy sem irodalmár, sem forradalmár ne váljék bel ő le. Születé-
sük, mely az új sz Eif tő l nem zárháta  el  őket, neveltetésük befejezé-
sére kötelezte ő ket. Ami nagy ritkaság: egyszerre lettek művelt embe-
rek s demokraták. Míg Vörösmartyékat a júliusi fordulat szinte kétfe-
lé szelte, úgyhogy eposzaik es  irodalmárpöreik elhányva kétségbeeset-
ten kellett az id ő  után loholniok; ezeket az id ő  készen találta, s ő t azt a 
tartő zkodást is megengedhették maguknak vele szemben, mely re  csak 
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a fő lényes otthonosság képesít. S mégis mi volt a hatásuk a forrad al 
 mig? Nem lebegnek-e valami elíziumszerű  szigeten elveik köd éb 

 rejtve. älay Lási , a kör nagyja es  feje, a legkoraérettebb mag yae 
 tehetség, m • 	inkognitó megy végig a Muzarionról írt kritika 

a frankfur tl^CO
jaés .. \Vetse e közé g  ..,ze , eső  ,. két évtizeden. A másik magyar alk at . a 

'eniény Zsi ord meg éppen csak a forradalom után jut — nem sz ő ,  
hoz — egy aró hogyis ne szólhatott volna), hanem hanghoz. A kör há. 

 

rom nagy tehetsége közül egyed ű i Eötvös ; aki ,  ebben a két évtized, 
ben bont vitorlát, hogy a forrada után épp o ne találjon minden 

 államférfiúi 
 

sürgése ellenre többé önmagára. Nem különös ez?  
A magyarnak „visszadiss ^miláló", anyján át zsidó-német vérrel ke-
vert aulikus sarj, akit Szalay hódít meg a magyar irodalomnak, ahogy  
kiugrik, már az élen van, harmincéves korára országos vitákat nyert, s  
bámulatos remekműveket tud alkotni, míg a gyökeresebb, s mint ma-
ga elismeri, alaposabb serkent ő  (pedig szerkeszt ő  is volt) még csak  
szóba sem tud ereszkedni a korával. Slay  elsz '  
vös ma arázza el eg  eelyiitt. „Egész hevével osztozott ö is a lelkese-
ésben, mellyel az örökké igaz elvek, mikért a francia forradalom  

küzdött, ifjúi szíveinket eltöltötték; de alaposabb tanulmányai meg-
győ zték ő t, hogy az, mi a francia forradalomban nagyszer ű , nem a  
Bastille  es  a Tuilleriák ostromában s a nép vad kitöréseiben, hanem  
Franciaország politikai  es  társadalmi átalakulásában kereshet ő , s  
hogy ezt nem azáltal érhetjük el, ha Franciaországot forradalmában  
utánozzuk, hanem csak úgy, ha azon nagy férfiak példáját követjük,  
akik a forradalom zaja között, mellyel a múltnak a maradványai le-
rontattak, csöndes munkásságukkal Franciaország s az egész újabb  

társadalom alapjait vetették meg. S így e nagy esemény (júliusi forra-
dalom), mely lelkesítve hatott valamennyiünkre, nála csak a buzgósá-
got növelé, mellyel tanulmányaiba mélyedett es  azt, hogy míg tanul-
mányai eddig inkább általánosak valának, azok most kizárólag a po-
litikában s fő képp a törvénytudományban központosultak." A Szé-
chenyi ellenérzése - a lángész ellentmondásokban pattogó t ű zijátéka-
helyett egy komoly ifjú tanulmányiban befogva. Mint elméleti politi-
kus, Eötvös is bennmaradt fél lábbal barátja konok körében, azontúl  
azonban (a legmagasabb rétegekben — igaz) a szelek ballonja volt, aki  
bírálataiban — éppúgy mint fennkölt elmélkedéseiben -- egyre szente-
sített.  

Néhány hónapja olvastam ei egyhuzamban Eötvös munkáit, s még  
eleven bennem az elragadtatás. Nem most lepett meg el ő ször, de a jó  
meglepetések ilyen szakadatlan sorát mégsem vártam t ő le. Amihez az 

 á könnyű  keze  es  szép elméje hozzáért: az me all az id ő ben. A kifogá-
sok is inkább a kifogásolókra ütnek vissza. alu jegyzője els ő sorban  
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jó és érdekes regény s csak aztán „írány" es  „társadalmi". 	a ar- 
or5zag 1514-ben: történeti regénynek is kit ű nő , ha a történe i regény-
tő l nem füstös falat, hanem igazságot es elhitet ő  erő t kívánunk. Egy  
annyira történet-süket évtizedben, egy embert ő l, aki természete sze-
rint oly kevéssé történeti, szinte csoda, s csak tehetsége mindenre kész  
Sokoldalúságával magyarázható. Nyelvét is meg lehet szeretni: ké-
nyelmes mondata arányos test ű  gondolatoknak ad szabad mozgást.  
Az eszmékkel éppolyan szerencséje van, mint a m ű fajokkal. Ki mon-
dott ei bevált próféciákat (a mai diktátorok is felt űnnek itt) olyan  
nyugodt imbolygással, mint 6 a XIX. század uralkodó eszméiben? Aki  
a prózaírótól fölényt, mesterségtudást, gondolatot  es  műveltséget kö-
vetel, kit állithat mellé egész tizenkilencedik századunkban, vagy ha  
úgy tetszik, egész irodalmunkban is. És mégis! Nemrég egy nagy  
írónkkal beszéltem róla. Amikor kölcsönösen agyondicsértük, egyszer  
csak megáll, hallgat egy darabot s azt mondja: abarátai maguk kő zt 

T k hívták. Háti en:  ez a Pe  i, ez tagadhatatlan. 
 

A  gondo ozás végső  hitele nem a gon oo a an van, valahol mé-
lyebbbn: a közérzetben. A gondolat zsoldos; az számít, hogy ki a gaz-
dája. Az embernek az egész korhelyzetet kell a szervezetében feldol-
goznia s az ebb ő l kialakuló érzése az, ami igaz vagy hamis, s amin eld ő l  
egy szellem igazsága vagy hamissága. A legigazibb gondolatok: téve-
dések, s a legnagyobb szellemi tágasság: vakság, ha a,közérzeralatta  
rosszul kever. Jól gondolkozni: olyasvalami, mint jól megfogózni.  
Eötvös itt Pepi. Az esze hibätlan, de a piigetéyel4Q4r64k. Ez a  
sodródó közérzet viszi ő t Szalay es Kemeny fölé, s ez dobja le, amikor  
más szél támad. Attól, amit az írek es  a zsidók védelmében mond  
negyvennyolcas nemzetgy ű lési beszédeiig, mindig megvan az az érzé-
stink, hogy ez ugyan gyönyörű  es önmagában következetes is, de nem  
igaz. Kossuth  es  Széchenyi közt a Kelet népe pörében ő  áll fel bírónak:  
a tárgyalás menete pontos — Kossuth kifogástalan érveléssel nyer —  
éppen csak a valódi pör anyagához nem ért le a bíró szeme.  
A Falu jegyzőjében sem a „túlzás" a hiba — a leírt igazságnak termé-
szete, hogy túlozzon — hanem, hogy akinek az egész igazság tódul a  
szívére, az nem így es  nem ezt mondja. Rétor az, aki egy ügyhöz, amely  
nem kitéphetetlenül az övé, kit ű nő  mondatokat ad. Eötvöst a negyve-
nes évek elviszik negyvennyolcig. A honvédelmi bizottmányban még  
megvédi Kossuth radikális álláspontját, azután összecsomagol, el-
megy azzal, hogy ő  nem forradalmär s a XIX. század uralkodó eszméi-
ben a fonákjáról gondolja végig, amit a színér ő l egyszer  mar  végigsza-
valt. Ha odáig a koreszmékkel fenyegette az állantot, most az állam-
mal szorongatja a koreszméket. „Valamint a szabadság es  egyenlő ség  
elve hatalmas emelty ű ül szolgált mozgalmainknál s tökéletesen meg- 
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felelt céljának: azt, ami fennáll, lerontani, ugyanazt állíthatjuk a nenn. 
zetiségrő l. Hirdetni egy elvet, annyi volt, mint fegyvert irányozni az 
állam ellen s mélyebb sebeket semmi más fegyverrel sem lehetett volna 
rajta ejteni; de aki hiszi, hogy ez az elv gyógyítani is fogja a sebeket, 
csalatkozik." A szemünk el ő tt igazolódó mondat; de a vezeklés, amely 
itt  filozófus köpenyt ölt, közérzetnek éppoly hamis, mint el ő bb a re-
formeré. „Minden bennünket fenyeget ő  veszély fő okát éppen a szoros 
központosításban kell keresnünk" — halljuk nagyszer ű  jóslatok közt a 
volt centralistától. De nem egyensúly-e ez is csak egy könyvben, me-
lyet a bűnbánat betet őzéséül császárhű  apjának ajánl. S ha legalább a 
realizmus, melyet e könyv írója kijátszik, ezentúl állandó volna. De 
nem: a nagyszerű  kő nyv ittmarad s Eötvös megint patetikusabb vi-
zekre sodródik, szép például, hogy a szellem milyen hazátlan lehet, ha 
nincs egy közösségbe igazán begyökerezve. 

Így jutunk el Pető fihez. Aki az asszimilációban mást mert látni, 
mint nemzeti nyereséget, vele tömték be a száját. Az idegenszármazá-
súak nem jó magyarok? Ki volt jobb magyar Pet ő finél? S valóban ki 
merné Pető fit a magyarságból kitagadni? Szekfű  szerint az ;,egész 
magyar történeti érzés megtagadása nélkül" még csak asszimiláltnak 
sem szabad ő t tekintenünk. De miért fél ennyire ett ő l a szótól? Azért, 
mert  azt ma, elég hibásan, csak rosszallólag használják? Az asszimi-
láns nemcsak kap, hanem hoz is. Nemcsak 6 asszimilálódik, hanem a 
befogadó nép is megszerez, asszimilál valamit, ami odáig nem volt 
meg benne. S talán csak rosszat lehet hozni? Amit mi magyar jellegnek 
érzünk, készen jött Schytiából? Még egy kis ember is hozhat jót, hát a 
lángész. Ha valaki lelkiismeretes összehasonlítás után azt sütné ki, 
hogy Pető fi közelebb áll a szlávok nagy költ ő ihez, Puskinhoz, Micz-
kieviczhez, Tarras Sevcsenkóhoz, Hviezdoszlavhoz, mint Berzsenyi-
hez, vagy Adyhoz, meg kellene döbbennünk rajt s kivágni szívünkb ő l 
a Pető fi-gerizdet? Nem helyesebb azt mondani, hogyha így van: akkor 
ez a Pet ő fi nagy vívmánya, szerzeménye (merem mondani : gyógysze-
re) a magyar fajiságnak, mely egyáltalában nem finitista, nem gondo-
lat-tunya, mint állitják, de hogy némi erkölcsi kényelmesség még a 
legjobbjai közt is általános, s a tisztaságnak arra a meredek sólyom-
mozdulatára, amely Pet ő fiben a legszebb, egyetlen példa sincs irodal-
mában: az kétségtelen. Magyartalanodtunk azzal, hogy ezt a sólyom-
szárnycsapást, Pet ő fi példájára, azóta ólmos magyar természetek is 
próbálgatták: Arany a Toldiban, Vajda és Ady egész lírájukban. S ha 
Pető fit nem is éreztük olyannak, akit ő l magyarságot lehet tanulni, 
emberségünknek találhattunk-e nagyobb iskolát? Ki biztatott szeb-
ben, hogy az önmagáról megfeledkez ő  feladatvállalás: írói befektetés 
is? Ki adta a nagy leckét, hogy m ű veink akkor lesznek elegend ő  tá- 
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volságban egymástól (azaz akkor szállhatjuk meg velük az er őnkhő z 
mért legnagyobb szellemi birodalmat), ha az élet ugrik m ű tő l mű ig 
nagyot, az pedig (nem küls ő  kalandokra gondolok) akkor ugrik, ha az 
erkölcs beugrasztja. 

Más kérdés, hogy Pet ő fi leért-e igazán ahhoz a magyarsághoz, 
melynek a lassü lJ lyedését.egy-hír4elen-tánradttrottaimtmagyarság 
alatt nyomon követjük. Nem — 6 err ő l a magyar Atlantisról nem tu-
dott. Magyar nyeLv és-ritmus keserves szül ő fájásait sosem érezte. Hiá-
ba volt népkölt ő , hasonlítsuk össze népiességéé  

'- rd " ,. éval, E "vel: ez azonnal kiderü . Huszonhat eves 
korában halt meg s az ágai voltak a gyökerei. Igen kevés talajra volt 
szüksége s igen sok égre, fürödni, kinyújtózni. Ezért volt elég neki a 
hordalék alatta. Költészetének a motívumai mind ott tolonganak eb-
ben a sekély, de forróvá fülledt szellemben: a nemesszív ű  haramia, a 
borivó zseni, a tunya Pató Pál, még az alföldi táj is mind hallható volt 
versben, tárcában, a színház deszkáján s nem utolsó sorban Eötvös 
regényeiben. Pető fi emelte föl, s lényegítette át ő ket természete kék 
éggel átjárt csapzásában. A magyar tájnak, melyet keresztül-kasul járt 
s születését ő l haláláig el nem hagyott: ő  a költője mindörökké. De 
hogy magyar alkati kincseinknek olyan töml ője fakadt ki benne, mint 
Berzsenyiben, Adyban, Móriczban, vagy akárcsak egy Gyulaiban is: 
ki állithatná. 

Akármily paradoxonként hat: 1820 és 48 közt egyszer már elvesze tt 
 a magyar a magyarban. De ez az „elveszés" nem volt szégyenletes. Egy 

magyarnyelvű  s fő ként bel ő le táplálkozó nemzetköziség támadt a he-
lyén, mely a magyar nevet Hunyadi óta el ő ször egész Európa elölt 
tiszteltté tette. A magyarság neve a szabadság cégére lett, Pest az ébre-
dező  kelet Párizsa. A pesti purgerok márciusi viselkedése, a húszezer 
zsidó onvé s-Haynau zsidóelleiies kifakadása éppúgy er re  vall, mint 
sem eínbinszky, Damjanich, ,Laudon, 'Guyon neve az egyetlen 
Görgeyé mellett. A szabadságharc költségét vérben és áldozatban 
kétségkívül a magyar föld viselte, de a nagy b ű völő , aki lehajolt hozzá 
és seregeket szónokolt ki bel ő le, a híg-magyarság nyelvén szól hozzá, s 
egy mozdulatában sem emlékeztet tizenhatodik és tizenhetedik száza-
dunk realista államférfiaira. A magyar ügy fő llobbant, maga köré 
vont egy csomó lelkes lelket, a magyar ízek azonban mélyebben alud-
tak, mint amikor Debrecen botanizált, s Nikla görög verslábakat 
mért. 
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S amit március tizenöt nem dobott föl, ím felhozza Világos. Az 
1849-61 közé es ő  évtized a magyarság szép kísérlete, hogy alkata  es 

 szelleme közt az összhangot újból megteremtse. A veszteség irtózatos: 
a nagyobb fél sírban vagy szám ű zetésben, a kisebbik rend ő ri felügye-
let alatt, dermedt fájdalomban. Pet ő fi nincs, Vörösmarty, Széchenyi, 
Bajza csak sikolyaikban es villámaikban vannak, Kossuth odakinn 
bizonyítja be, hogy nagy gondolkozó is tud lenni — e kés ő  érés azonban 
idehaza nem hozhat gyümölcsöket. Az emigráció tagjai közül ki kül-
földön marad, ki visszatér, értékes ember azonban alig talál vissza 
igazán az itthagyottba. A nagy parádés egyéniségek szinte egyt ő l egyig 
eltűntek — Pest tarka mint el ő bb, az angol utazó legalább ilyennek lát-
ja, a zsibbadt szellemnek azonban elölrő l kell kezdenie benne a szer-
vezkedést. Mindaz, ami a két forradalom, a júliusi es  a februári közt a 
magyar szellemet mozgatta, elt űnt. Vidéki kollégiumok es  paplakok: 
Körő s, Debrecen, Patak, Kolozsvár s Hamva szólalnak fel a beállott 
csendben, s kezdik a beléjük menekültek nézeteit es  természetét meg-
vallani. Ezek a többnyire protestáns, színmagyar menhelyek, a Nagy-
idai cigányok a bizonyság rá, a szabadságharcnak inkább csak a szé-
gyenét, ső t komikumát érzik, mint a dicső ségét s a keserű ség ad bá-
torságot nekik, hogy mindarra, ami negyvennyolcig történt, a maguk 
szerény, értéktisztel ő  módján nemet mondjanak. Az 6 nemzeti klasz-
szicizmusuk a magyar jelleg forradalma a f ő város forradalma után. 

Ennek a „reakciós" forradalomnak igazi vezére, s legnagyobb, 
majdhogy azt nem mondom, egyetlen — szelleme: Kemény Zsigmond. 
Minél figyelmesebben olvassuk el az ő  Forradalom utáni röpiratait, a 
Pesti Naplóban megjelent irodalmi cikkeit, Széchenyi es  Wesselényi-
tanulmányát, annál jobban összezsugorodik munkatársainak gondo-
latteremtő  ereje. Mert a szellem els ő sorban gondolat s a gondolatnak 
mindig meg lehet találni a forrásházát, lévén eredeti gondolatból vagy 
nagyon sok egy agyban, vagy egyáltalán kevés. Nyomozd eredetéig a 
nemzeti klasszicizmus akármelyik szempontját, állásfoglalását: a Ke-
mény Zsigmond nagyszer ű  agyvelejéhez jutsz. Egész szellemtörténe-
tünknek nincs még egy ilyen fordulathozó egyénisége. Bessenyei, Ber-
zsenyi a semmib ő l ugrottak ki, Adyt egy fél század készítette: Kemény 
úgy állt el ő  a forradalom után, mint a húsba öntött nemzeti tanulság, 
aki a maga útjára szorítja nemzedékét. Erdélyb ő l jött, a termékeny 
késések országából, amely minden magyar föld közül a legszívósab-
ban ő rizte középkorát, s Bethlen Miklós es  Wesselényi Miklós, Teleki 
Mihály  es  Kemény Zsigmond közt mintha nem évszázadokat, csak 
évtizedeket aludt volna. Nem „nemes lélek", ahogy azt Kölcsey es  Pe-
tő fi közt mindenki, még egy Széchenyi is kötelez ő nek hitte. Ahogy ő  a 
„katonai kormány (Haynau) eréllyel párosult bölcsességér ő l" szól  

vagy Kossuthot bű nbakul odadobja: az elébb va ll  Bocskay es  Bethlen 
Gábor századára, mint a magáéra. De ugyanekkor milyen elemzése 
annak, ami történt! Embereket bírál, s egy magatartást teremt; mu-
lasztásokat fejt föl, s nemzeti programot ad. Azt, amit itt a Kazinczy és 
Pető fi közt eltelt id ő rő l mondottunk, ő  tudta egyedül s amennyire egy 
nemzet közkincsével szemben a kegyelet engedte — éreztette is. Nyelv-
hígítás, elrugaszkodás a múlttól, történelem nélküli világkép, vezetve 
sodródó politikusok, készületlenség még a legm űveltebbekben s a 
népszerű tlenség félelme a legjózanabbakban is — mindez megvan az ő  
bírálatában. „Alig van nemzet, melynek státusférfiai aránylag t ő bb 
bátorságot ne tanúsítottak volna" — a negyvenes évek politikusaira. 
„A Forradalmi Csarnokban tartá gy ű léseit es  itt mint egy lelki Prita-
neumban táplálkozott reggelt ő l estig a legbizarrabb francia könyvek-
bő l kiszedett es  a teke- vagy kávéasztalokról elszónokolt tervekkel" —  
a márciusi ifjakra. S mindez semmi összefüggésben a nép vágyaival és 
jellemével. „Ezen óriási tér (az Alföld) nyugodt es józan hangulatát 
minő  tündérvessz ő  varázsolta oly hamar vissza? A nép az 1848-i tör-
vények alatt a föld felszabadításán kívül mást nem is értett." Jellemz ő , 
mihez fű zi irodalmi tanulmányait. Az Újabb nemzeti  könyvtár  akkor 
kezdi meg a XVII. századi emlékiratírók kiadását. Kemény gyógy-
szert iát bennük a kor nyelvi  es  faji felületessége ellen. Kevesebb ön-
teltséggel magunk felöl, több részrehajlatlansággal ő seink iránt: ezt 
várja Csereiéktő l, akik szerinte népszer ű  regényíróinkkal az „olvasta-
tási versenyt" is kiállhatják. „Szeilemök ugyanis az irodalommal 
folytonosan érintkezésben nem lev ő  közönségnél honosabb mint els ő  
tekintetre gondolnók; mert a nép lassan cserélte fel világnézetét, s az 
eszmék, melyek a társadalom tet ő zetét érintik, ritkán hatnak le az 
alapjáig." Az, ami 1820 es 49 közt jött, tehát csak a tet ő zetet érte; az 
alap, a népi magyarságban továbbél ő  régi magyarság: változatlan. 
A Kisfaludy  es  Pető fi felszínes népiességét itt váltja fel, legalább elmé-
letben, a mély-magyarság hitvallása, melyet igazán nem a nemzeti 
klasszicizmus, hanem Ady, Móricz es  Bartók tárnak majd fő l. Pető fi-
nek, de fő ként Aranynak az el ő térbe nyomása, a pet ő fiesked ő k letéte-
le is itt történik meg; Gyulai híressé vált bírálataiban csak a Kemény 
elveit alkalmazta, s az ő  ítéleteit foglalta részletes okmányba. De Ke-
mény ugyanakkor sokkal modernebb Gyulainál es  semmi hajlam 
sincs benne, hogy a balladáknál elrekedjen. Aki dicséri az osztrák 
kormány iskoláit, örül, hogy a magyar ifjúságot a megyeházból a 
„comptoirok"-ba szorítják, az íróktól is els ő sorban modern, nagy re-
gényt követel. Eszménye egy olyan író, aki a mély-magyarság érceit a 
lélektani regény formáiba tudja önteni, mondjuk: az Erdély Móricz 
Zsigmondja. S bármennyi értelmetlenséget mondtak el még jó írók is a 
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Kemény olvashatatlanságáról: ő  maga nem volt méltatlan ehhez az 
 

eszményhez. Igaz, hogy ahol a maga eleméb ő l, mint a Férj és n ő ben  helyenként a Rajongókban, kiesik, ott botrányosan rossz tud lenni;  d 
két mű vében, a Zord id ő ben s meg ennél is inkább az Anya és leányé;  
ban, az erdélyi ballada zeng fel a regény formájában. Annak, aki meg  
akarja tudni: mi a „mély-magyarság", alig tudok jobbat ajánlani 
minthogy őt és Eötvöst együtt olvassa el. '  

Mi az oka, hogy Kemény megbukott? Halottabb halhatatlanság  
kevés írónak jutott ki mint neki, aki egymagában egy különb közszel-
lem volt. Gyulai emlékbeszéde úgy mutatja be, mint aki a kiegyezés  
után a fő város utcáin nemcsak elborult s fedetlen fő vel kószál, de elfe-
ledtem is. M űvei is csak húsz évvel halála után jelennek meg egy or-
szágban, ahol olyan nagyok a szobrok és s ű rű  a díszkiadás. Péterfy  
tanulmányán kívül szinte semmi komoly nyoma, egész Móricz Zsig-
mondig, annak, hogy volt. Kétségkívül csonthéjas gyümölcs volt;  
nemcsak szokásaiban, mű vészetében is különc. Ahogy a nagy erdélyi  
ő sök rámáiból kilépett, volt valami anakronizmus az 6 g ő gös szellemi  
magányában. A szellem országát nem lehet ügy kormányozni, mint a  
földi országokat szokták a legnagyobbak: maguknak felel ő s megve-
téssel. „Tetteink rugói ritkán kerülnek nyilvánosság elé ... , az elmon-
dott okok többnyire ostensibilisek" — tagad meg minden kitárulko-
zást. Nem félelem ez a lirától, mint a vallani-vágyó, szemérmes  
Aranynál, aki végül is „lírai-sóhajokban tördeli szét lelkét", hanem a  
magábazárt szenvedély arisztokratikus lírátlansága. Hathat-e egy  
ilyen ember a tizenkilencedik század derekán? Akik másolják, eljut-
nak-e lelke tű zmagváig, amely nélkül az egész Kemény Zsigmond-i  
magatartás csak riasztó konzervatív póz. S nem csapja-e be ő t magát is  
épp ez a túlzott realizmus, a magának vagy magától eltiltott érzelme-
ket a történelem realitásából is kirekesztvén? Ha Kossuth szerint „a  
szabadság akkora olvasztó erő vel bír, hogy annak, aki a szabadságot  
ígéri, a többi népfajok a szabadságért nemzetiségüket fogják odaadni"  
(ami 1840-49 közt némileg meg is történt); nem éppen ilyen irreális  
túlzott józanságában a Kemény kiindulópontja is, aki az osztrák bi-
rodalomban valami nálunk is erő sebb természeti kényszert lát, mely-
bő l még kigondolnunk sem szabad. Egy csepp Pet ő fibő l: ezt kívánná  
az ember. De nem volt-e meg az a vércsepp a többiekben — a népiesek-
ben? Talán meg — de hiányzott más. Ha a nemzeti klasszicizmus ba-
rátságos magyar zsákutca lett, s ezt minden vonzalmunk sem szépít-
heti el, annak az okát nem Ketnényben kell keresnünk, hanem mun-
katársaiban: a nemzeti költ ő t megmintázó Aranyban, az irodalom  
kormányzójává megtett Gyulaiban, s az ellen-Kossuthtá kimagasztalt  
Deákban, hogy a kisebbekrő l ne is beszéljünk.  

Az Arany-emlékévben írt tanulmányomban arra az eredményre  
jöttem: hogy Arany mű vei kisebbek mint tehetsége, a hang megvan, de  
a  szó üresebb a hangnál. Különösképp ezt a költ ő t csak akkor erezzük  
otthon, azaz tehetségéhez méltónak, amikor egy Shakespeare-t va ; 

Aristophane 't.  Ezt a felfogást Gulyás 'a a on•an mint tet-  
s  e ő st, e helyt nem állót utasította vissza. Annái nagyobb elégtétellel  

olvasom úttörő  Kalevala-tanulmányában az én felfogásomat teljesen  
fedő  mondatot, mely a fogalmazás gondja alól is felment. „A magyar  
klasszicizmus tragikuma — s talán itt van a végs ő  gyökere Arany János  
örök csüggetegségének, s a titkos mételynek, az örök kételynek— hogy  
egy formai befejezettség tökélyével elibe vágott egy lényegbeli befeje-
zettségnek." Tudtommal Móricz Zsigmondnak is ez a véleménye: tö-
kéletes forma, de a tartalom ... Valóban: a tartalom. De nem abban az  
értelemben, ahogy Arany egykori támadói hánytorgatták: nagy mes-
terkedő , de csiszolgatásaival, rovogatásaival sem feledteti, hogy nem  
igazi költő . Milyen félreértés! Hol van például ezeknek a boldogtalan  
balladáknak a hitelük — magukban tán? Nem; a hangulatban, a költ ő i  
lélekben, mely azzal, hogy jelen van, megmenti, aki odafönn gyerme-
keknek mesél. Arany leghíresebb verseit. kipróbáltam,_a nyolcéves  
gyermek már érti; ámi: ne lm av il épp a költ ő  ellen, de vajon a Hamlet és  
ae ő k for itoja arra született-e, hogy gyermekeimmel olvassam  
közösben, s ne magamnak — legmélyebb óráimban. Arany érezte ezt, s  
a forradalom után, amikor Keménnyel ő  is a maga elemébe ért, meg is  
próbált utat nyitni a (1,o4iftökélyén át ennek a teljesebb Aranynak.  
A félbemaradt o1on stók ilyen kürt ő  volt. „De a munka nagynak  
volt kezdve, a rhodor is nálunk szokatlan." S amikor abbahagyja, a  
„varjú sem károg utána". Kiadatlan versei, többnyire tréfás, széljegy-
zetforma firkák, azért oly izgatók, mert err ő l az igazibb Aranyról  
szólnak. Még az Ő szikék alatt is ott van ez a másik; néha kiereszti, már  
megy is a vers, s aztán visszarántja: „Még ez egyszer, még utolszor  
Hadd zendüljön meg dalom, Mért sebeim rejtegetni? Szégyen-é a fáj-
dalom? Tán könnyebbül a nyilt érzés, Ha sóhajban rést talál! Oh,  ez  
örök bensö vérzés, Óh e folytonos halál! Egyedül a társaságban, Sze-
rek közt egyedül..." Egy másik Prometheust emlegeti: „Csak most  

világosak el ő ttem a mesék, A szüntelen fogyó s kiújuló vesék.... Ott ül  
az alkotó Caucasus bércein egy örök élet ű  halott ..." Mi történt ezzel a  
költővel, ha nem az, hogy ő  is elveszett magában? A dics ő ség mért  
„égető  mint Nessus vére", ha nem a legborzasztóbb furdalás kínozza:  

a föl nem használt alkotó er ő ké?  
Arany János sokat ült már modellt. Akik a magyar lángészt min- 

tázták, maicLmind-.őhozzá fordultak. S egy szerpontból igazuk van: 
é̂ gy  irodalomban, ahol a faji jelleg  meg van félemlítve ő  a legmegfé- 
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lemlítettebb lángész. Az a társtalanságnál súlyosabb összefug gé
Ste-  lenség, mely Berzsenyibő l „odújában aluvó sárkányt", Vörösmarty. 

ból „Vén cigányt", Adyból az „Ódák egy szomorú emberhez" (azaz  önmagához) dacos kiáltóját csinálta, Aranyt a hipochondria lápjáb a 
 mentette. E lomha óriásnak mindig biztatás kellett. Amit csak ő niaga  

helyeselt, azt nem merte vállalni. Az els ő  lépést Pet ő fi tette meg h e- lyette a János vitézben — s a lomha Toldi utánamozdult. De a siker több félelmet adott a bukástól, mint bátorságot önmagához. Minth a  neki csak kölcsönadni volna szabad magát: arra hogy a nemzetn ek  
eposza, a szabadságharcnak katonanótája, az íróknak folyóiratuk,  
Shakespeare-nek fordítója legyen, s egész magából csak botránkozta- 
tó torzszülés jöhetne ki. S me rt  mindi  _  azt csi 	-  •i  ' 	•  i  itte  
szükség volt (holott ő r  , hihetetlen éri&  
keny rmndén vísszautasítás iránt, ami e nem szeretett  es  nem is igen  
ismert, de szolgált es  rettegett nyilvánosságból érte. Amit  öregen  
mond: „Nem akarok több izgalmat, Mert  betegnek izgalom, Ha ol-
vassák i tt  is, ott is, S bírálgatják új dalom": már ifjúságára is áll .  
E félelménél fogva nyernek roppant hatalmat fölötte a barátok, akik,  
mint Keménynek, neki is csak a kérgét látják, s még nagyobbat az el-
lenségek, akiknek köztetszésbe fúló pisszegése egy bels ő  váddal talál-
kozik. „Szenvedek én egyben-másban Vén hurutban, fulladásban  
Rokkant ideggyengeségben Félvakságban, siketségben S impertinens  
dicső ségben."  

Magyar betegség ez. A feltétele épp az, hogy a magyar szellem fej-
lő désébő l kimaradt a magyar nép es  múlt alaptermészete s aki e felé  
nyilall, épp ahol a legmélyebb, mindig csodabogár: akár vällalja, akár  
szégyelli ezt a különcséget. Aranynak sem Pet ő fi, sem Gyulai (legke-
vésbé persze a Szászok es  Csengeryek) nem lehettek igazi orvosai. Az  
egyetlen hozzávaló doktor: Kemény lett volna, ha ugyan két nagy  
magyar tehetség - akárcsak két kút - egymással barátkozni tudna.  
Kemény odaállította Aranyt, ahol rendszerében szükség volt rá, de  
felnő ttek nevelésire sem ideje, sem gondja nem lehetett. Pedig meny-
nyivel közelebb áll Arany igazi tehetségéhez a Kemény költ ő i világa,  
mint a magáé. Gondoljunk el egy Arany-eposzt Bolond Istók s a kései  
balladák hangján (a székely balladát is csak 1860 körül fedezték föl,  
amikor Arany már befejezett költ ő  volt) Báthory Boldizsár s a székely  
felkelés korából. Ehelyett jött a Buda halála, a középs ő  Toldi : az életet  
csonttokba záró tökéletesség, mely példának is csak az óvatosság s az  
álösszhang példáját adhatta - Arany boldogtalansága helyett a sike-
resen megcsonkultak akadémikus der űjével.  

De Arany legalább egyenrangú volt, s ha olvashattuk a feln ő ttek  
gyermek-költ őjeként, a mély-magyarság s egy problematikus egyéni- 

ség kottafejei is ott voltak benne. Sajno  •  yu 3. első  tolmács,  
nagyobb volt gyermekköltő nek, mint kriti usnak. Vonzó, morc, a  
népszerífséget kihívó, lelke határait karakánul véd ő  kismagyar, akit  
azonban inkább nagybátyjának kíván az ember, mint szellemi vezéré-
nek. Egy mű fajban sem alkott els ő rangút (szép regénye, az Egy ud-
varház utolsó gazdája, szűkebbre sikerült, semhogy nagy lehetne),  
stílusa azonban (amely, ha valakinél, nála csakugyan az ember) re-
mekíróink első  sorába ülteti. Félszázad nyelvrontás után - melyben  
csak a lángész tudott folytonos robbanásaival er ő teljes lenni - az ő  
nyelve tiszta, csordított, tömör magyar beszéd, nem egy agyvel ő , ha-
nem egy kultúra használatára. Mint íróval s különösen mint k ő ltővel  
igazságtalanok voltak a „hóhér akasztói". Gyulai költészete: tiszta víz  
- kemény sziklából. Ez a tisztaság bírálatának is érdeme. Vitában fel-
szikrázó toll, s meg nem vesztegethet ő  természet. Mindez azonban alig  
változtat azon, hogy a nemzeti klasszicizmus szereposztásában olyan  
szerepet vállalt, amelyet nem tudott kitölteni. Mintha nem is született  
kritikus, hanem csak kritikusított író volna, akit a közérdek, vagy ta-
lán éppen Kemény biztatásai ültettek fel. Az igazi k ritikus olyanféle,  
mint Péterfy; léleknek meg gazdagabb, mint írónak, úgyhogy h ő sei-
ben a maga alvó lehet ő ségeit követi s éli meg. Gyulai azonban már  
ő nmaga is úgy készült, hogy egy fél Gyulait kilöttyentett. Terméke-
nyítő  folyók iszappal jönnek, 6 azonban inkább elapadt, semmint egy  

homokszemet lásson magában Heve is védekez ő  hév. Mindig bás-
tyákról nyilaz, s a világért ki nem jönne természete er ődítményeibő l a  
nyílt mező re. Amit, Pető fi, Arany és Kemény hatása ala tt  megszállt, s  
az első  hat-hét évben csinált, ha nem is erede ti , de hasznos volt. Önálló  
szereplése annál kártékonyabb.  0, aki ifjan is koravén, évtizedeken át  
készített rosszulmozgó ízületekb ő l az „elit"-nek közvéleményt. A ma-
gyar irodalom egymásután vetette fel meglep ő  alakjait (Jókai, Vajda,  
Zilahy, Mikszáth), es  Gyi. lai_bár-eegy,rekényelmesebben de- -válto ah 

k lcsággal-rnondta-szenrilkb r b tyámos dohág. Rossz-
indul  bzatekra vérbő szítő  lehetett (miután Vajdáról elmond-
ta, hogy harminc év el ő tt mint lángész lépett föl, s máig sem mondott le  
errő l az igényérő l; így folytatja: „Bulla Jánosnak több ízlése es elbe-
szélő  tehetsége van, mint Vajdának, bár meg kell vallanunk, hogy a  
Tündéröv sem sikerült beszély"); de menthet ő  volna, ha szempontjai-
val legalább komolyan közébük nyúl a magyar irodalom er ő inek. Az ő  
szempontjai azonban mindig küls ő legesek, a rideg ésszer ű ség ítél avér  
es  képzelet dolgain, s ahogy kedvenceir ő l, pl. a Bánk bánról irt tanul-
mányai logikai szerecsenmosások, ügy támadásai sem többek mint  
logikai vagy erkölcsi bunkózások. Az elmének, amely kérgesre akart  
hű lni, csak öt kellett követni. Az a sok tekintetben vonzó, de minden- 
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képpen kártékony magatartás, amelyb ő l egy Vargha Gyulában  é mi is kaptunk ízelít ő t: Gyulaiban tiszteli klasszikusát. Nem oly an  nagy író, mint Kazinczy, de csaknem olyan nagy pusztító. A nem zeti  
klasszicizmusnak, miután a Salamon-féle komolyabb talentum ok  történelembe húzódtak, a Csengery-féle ál-enciklopédisták ped ig a  
közgazdaságtanban es  a közoktatásban kötöttek ki, ő  az irodaid  
várnagya s porkolábja.  

Nem volt több szerencséje eményné 	politkában sem. Hogy  
mért nem  igyekezett  maga a po litika els ő  embere lenni, s miért tolta  
oda Deák Ferencet: azt nem nehéz kitalálni. Deák Ferencet még az el- 
Ienseg ieis is szeret—tékTara7bardtai is csak tisztelni tudták. Deák azok  
közé a régi magyarok közé tartozott, akiket az írásaikból nem lehet  
többé feltámasztani, mert lényüknek csak egyik szólama a gondolat, a  
tő bbi szólam örökre elveszett, kihű lt arcukkal, legyinteni nem tudó  
kezükkel. Valóban alávetette magát az 6 táblabírói varázsának meg  
Kemény is, ahogy nyugtalan, nagy tehetségeken nem egyszer gyakorol  
felső bbséget egy egyenletes kedély? Vagy csak alkalmas bálványnak  
tekintette ő t, akit a ledönteni kívánt Kossuth ellen sikerrel állíthat fel,  
mint a magyar természet egyik örök érvény ű  szoborképét? Választék  
minden bizonnyal nem volt, s Deák a maga súlyával a nemzet  súly-
pontja tudott lenni. Beszédeit olvasva, azonban mégis megdöbbenünk  
a nemzeten, amely egy Széchenyi lázongása, s egy Kossuth lázítása  
után ezt a bölcsességet választja eszményképül. Azoknál gazdagság,  
műveltség, szabadság, nemzetiség, itt: alkotmány, szerz ő dés, folyto-
nosság. Ami Széchenyinek a valóság, Kossuthnak az eszmék, az Deák-
nak a jog. De míg a valóság nevel, s az eszme legalább nyugtalanít; az  
egyoldalú jogi szemlélet merevít. Deákban egy áldottan nem jogäsz  
harminc év után megint a verb ő czyzmus ül vissza nádori székébe, s a  
nemzet mindent elföd ő  nagy gondjává az lesz, hogy milyen szerz ő dést  
kő ssön a királyával. Annak a világháborúig pusztító téveszmének,  
mely minden bajt es  megváltást közjoginak lát, lehetett-e más oka,  
minthogy ez iránt volt egyedül érzékünk. De hol kezd ő dik, vagy in-
kább hol restauráltatik mindez? Hol van több szó a pragmatika szank-
cióról, mint a nemzetiségek törekvéseir ő l? Több bizalom a királlyal  
kötött szerző désben, mint gazdasági es  mű velő dési mozgalmainkban?  
Több hivatkozás régi országgyű lésekre, mint Európa valódi állapotá-
ra, ha nem éppen Deáknál? Hogy Keményt ő l ez a jogi struccoskodás  
idegen volt: nem kell mondanunk. 0, aki az abszolutizmus áldásának  
azt tartotta, hogy az ifjúságot a megyeházb ő l a gazdasági életbe kény-
szeríti: nyilván többre becsült e e észs'ges közszellem ű  nemzetet  
egy hibátlan alk De igy sok tekintetben  ugyanolyan ntmanvnál. gy an e - y  
^sittoje volt az ő  eszmeinek a politikában, mint Gyulai az iroda- 

lomban. Az a mélyebb magyarság, mel yel ő  egy új ko rt  akart nyitni:  
két régi hibát ültetett trónszékébe egy Tágbecsmérl ő , urambátyámos  

tunyaságot az akadémián, s egy rb. "czys jogász vakságot az ország- 
házan. 	 — r 

Mialatt Kemény befagyott a tulajdon hatásába, egy másik szeren-
csésebb tehetség olyan hatalmat ért el a szíveken, amilyent sem el ő tte,  
sem utána senki sem. A szabadságharc után az irodalom nemzeti ügy  
lett, vették a magyar könyvet, ahogy hordták a magyar ruhát. Az iro-
dalom persze nem bírja el az ilyen pártfogolást. Az ő  egyetlen pártfo-
gója a mű velt olvasó (akár mecénás, akár tömeg); a társaságok: b űn-
tanyák, a jutalmak: megtévesztések, a hazafias felbuzdulások: pipacs-
vető k, ha irodalmat akarnak pártfogolni. Kemény már az ő tvenes  
évek elején panaszkodik, hogy a hazafiasság minden szemét-könyv-
nek vevő t szerez, mialatt a szemérmes irodalom a gazban elkallódik.  
Ahogy mi is láttunk országos névre kapott háborús, erdélyi, osztály-
öntudatos, jobboldali írókat, akiknek a támogatandót keres ő  felbuz-
dulás nélkül a második sorban is szerényen kellett volna meglapulniok  
— a szabadságharc után is minden verselni-tudó honvéd a halott Petöfi  
adószedője s a Felkarolandó Irodalom az az ifjakat tápláló Prytan-
naeum, ami 48-ban Kemény szerint a Pilvax volt. Ahogy éled a fövá-
ros, ahogy bátorodnak a negyvenes évek patriótái, ahogy szaporod-
nak a divatlapok, úgy n ő nek a Lisznyai-Damók, s talán egy Radáko-
vics-Vas Gereben méri a szerény magasságot, amelyre ez a Világos  
utáni Pilvax Jókai nélkül fölverg ő dött volna. Akik csak elöfizet ő k  
voltak, Jókai csinált belő lük olvasókat, s az odaragadt olvasókból  
megint  elő fizető ket. A Pákh Alberttel közösben szerkeszte tt  Vasár-
napi Újság néhány év alatt hétezer címre járt; — csillagászati szám, ha  
meggondoljuk, hogy írók írták.  

Mi volt Jókai titka? A ráérő  magyar nemességnek sok haszontalan  
es  bű bájos tulajdonsága közt nem utolsó az, hogy kit űnő  elbeszélő .  
A régi, dunántúli kisnemes élet maradvány-foltjain, o z irtókős  
pusztákon, gyümölcsösök mögé elsáncolt tornácokon meg mi is el-
vezhettük ezt a mindent színné es  csattanóvá másító szófény űzést,  
mely annyira különbözik a kulák nép darabos emlékezgetéseit ő l, s a  
mesélő  szegénység gúnyos mélabújától. Ez a fajta mesél ő  kedv csiga-
tésztás húslevesek s a pontot tevö fő tt kukorica mell ő l fakad, koloncos  
kutyák hevernek körülötte, csupa humor  es  cifrázat, de akinek a vil-
logó foga mögül kiárad, nagyon is realisztikus szemmel väg oda a fel-
hajtón fölsurranó béresnépre. A habja ez a beszéd valaminek, ami  
maga konok es sötét, de szeret szikrázó  hab alatt ülni.-Jákai ezt a ha-
bot verte föl regényeiben a hQ tartozó sötétség nélkül. A s ő tétscg  
iránt onek mir IiÉ,`Í .i is volt érzéke. Összetétele: egy nappali almokra és  
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bírák például: görög bölcsek  es  modern ezermesterek, amellett túrós-
csusza-evö angyalok is. Egy egész lexikon ez a Jókai: Széchenyi épp-
úgy benne van, mint a régi harämbasák. Lehet ő ket nem szeretni? Ami 
1830ig egy piciny körre az ízlés, 1840 táján többekre a szabadság, az 
most egész tömegekre a Jókai mítosza a magyarságról. Jött-magyar  es 

 híg-magyar összeforrhatnak benne. Mintha nem is a magyar föld, ha-
nem gyönyörű , léha párája: a Jókai lelke lett volna, aki az Új földes-
úrban még Haynaut is befogadta.  

Hogy ennek a vidám, dzsentris es  tündéri önbolondításnak es  be-
csábításnak meg kellett bosszulnia magát, azt a józan észen kívül az 
egész Jókai-utáni „jóíz ű  irodalom" tanúsíthatja. Ha Jókai csak egy 
méhekkel zümmög ő , sarkantyúvirágos gáder, amelyb ő l a fogott ven-
dég azonnal a komor gerendák alá tessékeltetik, hogy ott a családi b ű -
nökrő l es  gondokról is halljon, a magyar panoptikumba becsábított  
tömeg lassan talán a valóságot is megismeri. Csakhogy ez a Jókai, aki  
ifjan Pet ő fivel szavalt, s férfikorában Tisza Kálmánnal kártyázott:  
csak elkapatni tudta, akik ő t magát is elkapatták. A magyar olvasó  
megszokta az ő  dunántúli hasisát, s nem tartott mást igazi elbeszél ő -
nek, csak aki az irodalomtól várt „jóizt" az ínye alá lopta. Olvassuk el  
Mikszáth bevezet őjét a halott Tolnai legnagyobb regényéhez: író vol-
tál te is szegény pária, de mihaszna, nem tudtál, mint mi, jó iz ű  lenni.  
Nem fejik-e meg a sajtót es  kortinát még napjainkban is tehetségtelen  
emberek, csak mert az elbutult jóíz-kívánságnak megfelelnek. Még  
legjobb íróink is oda-odakennek egy kis sikerhez kellö „jóízt" áldoza-
tul a Jókai szellemének. A magyar irodalom történetét 1860-tól nap-
jainkig a „jóíz" es  „rosszíz" harcaként is meg lehetne írni. Szegény fa-
nyar, csíp ő s, könnyű ízü, vitriolos, ürömzöld, mélabús, nemes „rosz-
íz": hányszor köptek ki közben!  

A zsémbes Gyulai ínyére veszi ezt az eladdig ismeretlen magyar-
hasist, s egy életen át köpköd t ő le. Az ő  gyű lölködése Jókai iránt egy  
személyes sérelemmel kezd ő dik. De téved, aki azt'hiszi, hogy szemé-
lyes sérelemben közveszélyeket nem lehet felismerni. Gyulai külföl-
dön van tanulmányúton, s a Berlinben vendégszerepl ő  Muratoriról  
áradoz. Közben a magyar színészet felé is odaveti a maga „mely igen  
hátra vagyunk" ját. A Világosért dédelgetett magyar színészek meg-
haragusznak, s a kenetes Jókai is kiáll a hazafiatlan Gyulait korhol-
gatni. A kis ember, Jókai tisztel ője, aki maga szinte ke reste a népsze-
rű tlenséget, mint jó katona a legs ű rű bb golyóverést, fölfortyan er re  a  
cédaságra. Neki Jókai ezentúl csak a mindenáron-való népszer ű ség-
hajhász, aki Dózsa György-drámájában éppúgy kiszolgálja a demok-
ráciát, mint Táblabíráiban az uralkodó osztályt, egyedül  a nemzet  
korholóinál akar jobb hazafi lenni. Abban, amit ő  Jókai ellen egy éle- 
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tüdővészre hajlamos szervezet, a negyvenes évek kötelez ő  Pető n,,, ,  
ménye s ez a forrásaitól elszakadt, már-már tündérítve anekdotázó  el. beszélő  hév, mely mindenen elárad, amit örök pubertäsa es  gyertiieki  
kíváncsisága kifundál es  elébe vet. Nagy regényírók igen sokszor ke.  
letkeznek az irodalmon kívül; a közönség es  az élet nevet össze bennük  
a művészet válla fölött. Aki Magyarországon el ő ször toboroz a re•  
génynek olvasókat: Jókai bálványa, Jósika is egy negyvenesztend ő s  
sokat próbált m ű kedvelő , aki a maga es  ő sei érdekes életével kezdi  
szórakoztatni, ahogy az els ő  példa sugallja, a szürkébb élet ű eket. Jó. 
kai még inkább a közönségével csináltatja magát, az irodalom szente.  
sítse, ahogy tudja e cinkosság gyümölcseit. A forradalom után 6 is be.  
áll az új történelmi korérzésbe. Azok a müvek, amelyekben tehetsége  
fellobban, az Erdély aranykora, a Törökvilág Magyarországon, a Ja-
nicsárok végnapjai az új kiadványokból merít ő , nagy készülettel írt  
kitűnő  korfestések. Ki tudná a nem ismert tarka Konstantinápolyt  
vagy a török Budát elhihet ő bben fölpingálni? De Jókainak nem az a  
fontos, hogy mit tud, hanem  hogy mivel tud megjo an b űvö i . 
A Th i ától tanult fejezetecinem érnék  •  `  _  -  , er  s  e  
egy-egy bombája el nem pattant bennük, az ide-oda szimatoló tekintet  
pedig mind nagyobb bazárt rak ki népi, lelki, természeti, tudományos  
érdekessé ekb ő l. A régmúltból nagyszerű  érzékkel csúszik köze elv  
ab a a félmú t a, ahova az él ő  emlékezet még elér, de ahol a negy-
vennyolcas szív s a mesél ő  tornác mar  önkényeskedhet. Amit ő  az 1820  
es  1850 közé eső  idő kkel csinált: a mi irodalmunkban egyetlen példája  
a miloszteremtésnek.. Ez a mítosz nem nagyon mély, s nem úgy gyér 
mekes, hogy közben léha ne tudna lenni; de a valóságot annyira átdé-
libábosította, hogy magunk is ezen a délibábon át tudunk csak vissza-
pillantani belé. Gondoljuk el, hogy írt volna az Apostol írója,  
ha megmarad, Világos után err ő l a szabadságharcról! Mi lett volna 
még a Kemény bírálata is az 6 magára maradtsága epe-föccsentései-
hez? S ezután szedjük el ő  a képet, amelyet Jókai hagy reánk húsz év 
mitizálgatás után a K ő szívű  ember fiaiban. De mondjuk ki akár ma is  
a szabadságharc szót, nem Baradla Richárd lovagol-e felénk? Miféle 
hatalom ez, ha nem a mitosze? `éti f lia vti,t' f s 
` 	a c cori di aaI polc-e jságok ránk maradt el ő fizető i névsorában 
igen sok mára émet es  zsidó nevű . A haladó polgárság egy része már 
csak a rendsze elleni haragjában is magyarosodni iparkodott. Fogad-
hatta-e ezeket Jókai-mítosznál nagyobb  es  könnyebb varázs? Ha 
valamihez, hot hhez lehetett asszimilálódni. Eötvös már Pet ő fi nép-
szerű ségét is azzal magyarázta: „Mér^o ólyan magyar!" Hát meg Jó-
kai, ő belő le milyen egyszerű  a magyar lecke. Az ember most érti csak,  
milyen nyájas, nemesen-buzgó nemzetbe került. Azok a régi jó tábla- 

866  

.  "ii • •  



ten át összehordott, az erkölcsbírónak igaza volt. Sajnos, az erköl
cs  ítéletét túlságos durván igyekezett Jókai művészetére is ráhúzni. E gy 

 kritikus alig tehet önfeláldozóbbat, mint amikor egy nagy tehetsé g 
 közveszélyt jelentő  hibái elé veti magát. De ilyenkor nemcsak a ve, 

szélyt kell látni, hanem a tehetséget is. Gyulai el ő l dühe vagy érzéket, 
lensége ezt takarta el, s az ő  kicsinyes esztétikus dohogásai e boldogító 
szépasszonyként tovaimbolygó lángész nyomában: mindennél talá. 
lóbban festik a két irányt már a kiegyezés el ő tt. 

A szellem katasztrófái zajtalanok, s ahol Szekfü és Farkas nyo, 
mozni kezdik, ott az rég bekövetkezett. Mialatt Solferino és König. 
grätz nekünk dolgoznak, Solferino és Königgrätz közt a magyar szel-
lem, látszólag váratlan, összeroppan. Az 1861-i 1866-i országgy ű lések 
közt nem egy jelünk van, ami az „asszimiláció korában" történtekre 
elő készít. 1860-ban indítja meg a Pestre költöztetett Arany János a 
Szépirodalmi Figyelő t. Barátai vezérnek hozzák, s ő  maga is úgy hiszi, 
hogy bele kell, s bele tud avatkozni az irodalmi fejl ő désbe. „ Ohajtá- 
som az, hogy e lap irányadóvá s mintegy irodalmi központtá n ője ki 
magát" eme li  meg a hangját az El ő rajzban, mint tán soha máskor éle-
tében. A „szétáradó terjeszkedés nem áll a mélységgel kell ő  arány-
ban",  a meglevő  folyóiratok közül egy sem tesz különbséget „a m ű re-
mek s a hívatlan együgy ű ség első  gagyogása közt". „Fő leg a készülő  s 
kezdő  írókra szándékszik hatni, hogy elvégre kihajoljunk az öntudat 
nélküli naturalizmusból." Később a Koszorúban az „irodalmi méltó-
ság süllyedésérő l", magukat „tapsoncok segítségével hírbelármázó" 
írókról s a professzionátus íróság veszélyeir ő l ír. Selejtezni, olvasókat 
nevelni, a szellem erkölcseire vigyázni, az egyoldalú Pet ő fi-hatást 
megtörni, az irodalmi benyomások körét kitágítani: ezt szeretné Arany 
szerkesztő . Nem kell-e elgondolkozni rajt, hogy abban az állitólagos 
fénykorban mindez milyen kevéssé sikerült. Pedig az írói áldozatkész-
ség megvolt a szerkeszt őben. Még az akadémiai üléseket megkedvel-
tető  cikkecskéket is irt e tüskés négy év alatt. Petkó János tag székfog-
lalót tart  „Az ő slénytani és földtani fő  korszakok alapelveir ő l", s 
Arany a csillagok szerelmér ő l, a vajúdó napból kiszakadó bolygókról, 
„Vénusz kisasszony"-ról s a „fürge Merkur"-ról beszél a többséget te-
vő  nő olvasóknak. Több száz oldalnyi prózát hagyott ránk az ő  szer-
kesztő i megszorultsága, melyet — bevallom -- több gyönyör ű séggel ol-
vasok verseinél. Költ ő nemzetnek mondjuk magunkat, de míg a ma-
gyar verset minden kor és vérmérsék maga felé rángatta, úgyhogy leg-
nagyobb költő ink dikcióját, versmérését összevetve, senki sem tudni 
megmondani, milyen is hát az a magyar vers; prózánknak van egy ál-
landó, mély ere, mely Bethlen Miklósnál ugyanaz mint Berzsenyi le-
veleiben, Arany bírálataiban vagy Móricz legteljesebb helyein. Ami a  

big-magyarsághoz szokott fű lnek: darabos és nehézkes, az valójában 
csak sű rű . A folytonos nyelvi ötletességt ő l tömött próza, mint egy kö-
zépkori dombormű , a részletekbe szorítja, de ott annál jobban paza-
rolja az árnyalatot és a gyöngédséget. Hogy ez a tékozló áldozatkész-
ség mégsem termett egy csüggeszt ő  kudarcnál s tizennégy évi hallga-
tásnál többet, abban egyformán okolható Arany, a munkatársak, az 
irodalmi világ s az irodalom közönsége. Aranyt i tt  is a félénksége gy ő -
zi le. Nincs mértéke ahhoz, amit tennie kell; a nagy kéz ügyetlensége 
ez, amely mindig attól retteg, hogy amit megfog, összenyomja — eset-
leg megszúrja rajta magát. Nézzük meg bírálatai jegyzékét: van vagy 
negyven, de már a tárgyuk is elzárja az irodalom eleven alakítható 
anyagától. Jelentéktelenekrő l ír, nyilván a szempontokért s nem a 
személyekért. Ezek a szempontok bár némileg rászabottak, helyesek: 
a költő  dolgozzon többet, eresszen át magán több hatást, mélyedjen el 
népben és nyelvben, írjon több eposzt s kevesebb dalt— a baj, hogy na-
gyon óvatos ollóként csattognak, ahol bozótban ke llene utat vágni. 
„Ami a használt mérték magasságát nézi: vagy én volnék, csupán én, 
ki azt nem tudjam oly fokra emelni, mint bármelyike a gáncsolók-
nak?" — fogja önérzetesre, amikor mindjárt az elején bírálatai enyhe-
ségét kifogásolják. Mi azonban nehezen hisszük el, hogy ez a mérték 
csak gyöngédségb ő l ilyen alacsony. A fordított Gyulai ő , az verekszik 
a harcért, 6 fél a félelemért. S amit az erély kockáztatva megmenthet-
ne, azt a félénkség biztosan elveszíti. A munkatársak mintha csak el-
veznék a nagy ember kiszolgáltatottságát: az Arany-levelezés egy tra-
gikomédia, ahol a nagy garral pajzsra ültetett vezér rimánkodja ő ssze 
a folyóiratát. A dühös Gyulai összekap Szász Károllyal, s a szerkeszt ő  
fejéhez az „irodalmi jellemtelenség" vádja repül, ha a d ő ntő  szót ki 
nem mondja. A két tű z közé szorult Arany tagadja, hogy ez szerkesz-
tő i kötelesség, de a véleményén rajtaül továbbra is. A meleg baráti k ő r 
időnként Dániel barlangjává alakul, ahol a fő oroszlán, a kis Gyulai, 
különösen hajlamos Aranyt kisajátítani. Az ifjúság is elszokik a lap-
tól. Zilahy Vajda-tanulmánya még itt jelenik meg, s néhány év múlva 
a Buda haláláról írt bírálatban személyes bántalmaktól rekedt a hal-
dokló fiatalember hangja. A lényeges ügyek helyett így jut oda a Ko-
szorú, hogy egy konkurrens, nöi divatlappal húsz oldalon kell Arany-
nak vitáznia, vajon kisebbítette-e Gyulai, s mennyi re  a nő írókat. 
E lapnak, mely az irodalom kormánya akart lenhi, alig volt t őbb 
eredménye, mint hogy a szerkeszt ője az 1861-i országgyű lés után az 

 egyik itt idő ző  képviselő , Madách Imre kéziratnyalábját elolvasta. 
A másik bukás ennél is fájdalmasabb. 1863 els ő  felére a Magyar 

Sajtó című  napilap egy tehetséges, fiatal írócsoport kezére kerül. 
A lap szerkeszt ője Vajda János, irodalmi hangadója Zilahy Károly. 
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Amióta a centralisták a Pesti Hírlapba bezárk ő ztak, most kiálthatt ak  be fiatal, úttörő  írók a sajtó szócsövébe el ő ször — s utoljára. A t12 év 
alatt hét szerkeszt ő séget elnyüvő  Magyar Sajtónak ez volt a leghatt^ a, 
rabb szélnek eresztett gazdája. Egy évvel a bukás után Zilahy Károlyt 
holtan találták rudasfürd ő i lakásán; elpusztulnak a többiek is, csak 
Vajda  es  Tolnai (s a velük rokonok) tört, keser ű  szíve győ z továbbd o-
bogni szemben az évekkel. A magyar irodalom mély fejl ő dés-zavarát 

 kell tanulmányozni ahhoz, hogy e nemzedék, s különösen Zilahy sor, 
 sához elég könnyünk legyen. Aki agyrémnek tartja, hogy nálunk egy 
 nagy írót nyomtalanul ki lehessen győztes klikkeknek meg az irod a• 
 lom emlékezetébő l is törölni, annak az ő  halálon inneni s túli sorsá t 
 ajánlom eszméltetőül. Amikor egy öreg barátom összegy űjtött mű veit 

elhozta hozzám: még a neve is ismeretlen volt el ő ttem  es  amikor a 
Nyugat elő deiröl írva annak tettem meg ő t a prózában, ami Vajda volt 
a urának, mosolyogtak. Azóta könyv is készült róla, s minden újabb 
adat csak szépit es  nagyít a képen, melyet e huszonhat éves lángészr ő l 
kaptam. Mert az volt: olyan területen találta el els ő , gyermeki nekiro-
hanásában az igazi szót, ahol mások évtizedek tanulmányaival, ta-
pasztalataival is botladoztak. Egy prózaírónak ifjan meghalni annyi,  

mint meg sem születni: a mi irodalmunknak azonban két zsenije is 
van, akik a mi inaséveinkben haltak el, s mégis vitathatatlan bizonyí-
t@kát hagyták, hogy a legtöbbet vesztettük bennük: Kármán es  ő . Aki 
Keményt tartotta minden íróink közül egy fejjel kimagaslónak, s az 
első  Pető fi-életrajzhoz gyűjtött kora gyermekkorától adatokat - az 
ember-kémiának épp az a vegyülete, amelyre ennek az évtizednek 
szüksége volt. Éppúgy megveti a Pet ő fi csapásán föltóduló kontáro-
kat, s a Jókai körül terjed ő  léhaságot, mint Gyulai (erre érthette Tol-
nai, hogy ő k tulajdonképp egy nótát fújtak), de a Kemény Zsigmond-
hoz méltó gondolati er ő , s a Pető fire emlékeztet ő  önfeláldozó iram 
túlviszi a Szépirodalmi Figyel ő  konok vagy óvatos sáncain. Vajdának 
ő  az első  méltatöja, mint szilágysági ember, nagy barátja a románság-
nak, ő  fordít elő ször román balladát es  sürgeti a megegyezést; azok-
ban a klasszikusoktól irtózó években a görög irodalom a példaképe; 
urai útirajzai maradtak a Nyugatról, a „lutri"-politika ellen küzd, s 
szellemünkben akarja megvetni politikánk alapját; fölismeri az újság 
hatalmát, s vállalja es gy ő zelemre viszi az újság diktálta m ű fajokat. 
A legtávolabbi dúcokat ütjük le, de ami közébök esik, az egy szellem 
összefüggő , színes s jól megszállt birodalma. Ha ő  össze nem roppan, s 
a fejlödésb ő l ki nem esik: régibb es  modern irodalmunk közt nem ma-
rad hézag; amit Gyulai bekérgesített, ő  olvadtan tartotta es kiolvasz-
tótta volna. Van valami végzetszer ű  benne, hogy ennek a fiatalember -
nek, akit Kemény a halálos ágyán is fölkeresett, Arany is nagyrabe - 

csült s családjába is beengedett, épp Gyulai Pá llal szemben kelle tt  
elesnie. Mert igaz, hogy már tizennyolc éves korában is köh ő g, de nem  
volt-e tüd ő beteg Jókai is. Farkas Gyula, aki a tüd ővészt korholja ezért  
az elhullott nemzedékért, elfelejti, hogy az író nem véletlenül hal meg,  

a tüd ővész csak sírásója, de nem gyilkosa szokott lenni. Minden indu-
latunk közt a méltánytalanság kínja volt a legemészt ő bb, ha ügyünk  
nagysága es  tehetetlenségünk szégyene közt a verg ő dés még jobban  
nem pusztítana. Zilahy ifjan többet kóstolt ebb ő l, semhogy a kár-
örömmel sajnálkozóknak tüd ő vészében alibit ne kellett volna adnia.  

De  gyű lölete mégis a ligha volt rossz szobrász, amikor végzetét Gyu-
laiban szobrozta meg. Halálával a kis h ő si kör szétesik, csak két dúvad  
fut ki belő le a kiegyezés utáni id ő kbe, vérnyomukkal írva az új magyar  

irodalom első  oldalait: Vajda  es  Tolnai.  
A harmadik felt ű nő bb bukás: a kiegyezés. Nem is a szerz ő dés, ha-

nem a szellemi  es  erkölcsi roppanás, amely megel ő zte. Kossuth jogo-
san lobbantja Deák szemére, hogy amit 1867-ben feladott, ugyanaz,  
amit 1861-ben még védett. Olvassuk el 1861-es feliratát, s utána az  

1866-os kiegyezést-tálaló beszédét: két politikus a meggy ő ző dések két  
végérő l nem beszélhetett eltér ő bben ekkora dologban. Tagadhatatlan,  

hogy Deák Ferenc ezalatt a kritikus öt év alatt lett „hatvanhetes",  

1861-ben a leghatározottabban negyvennyolcas volt. Amit akkor a  

királynak ajánl: tiszta perszonál-unió, Svédország es  Norvégia min-
tájára, tehát minden közös ügy nélkül. Amit 1867-ben megk ő t a reál-
unión felül: felel ő sség egy beteg birodalomért. Kossuth kintr ő l nem  
érti: megerő sítette tán Königgrätz a Habsburg-házat, hogy amit ak-
kor győ ztünk meg nem adni, az egyszerre nekünk lett s ű rgös. De kint-
rő l e változást nem is lehet megérteni; csak bentr ő l, a „fokonként  
mindinkább-érezhetb  süllyedés"-ből, me  yre ea éloz-Ő k 
benn_ vanna •  4  l  emcsak a császár roppant meg Csehor- 
szágba h et is lelkében. S egye en mentségnek azt érez-
ték, ha a két megroppant szove eztc. Így jött létre magyar történet  

legvégzetesebb szerz ő dése.  
A kiegyezés a magyar népet a Habsburg-ház szövetségesévé tette.  

Egy uralkodóház, mely alól népei vonzalma kicsúszott, e kiegyezést ő l  
haladékot, a magyarság pedig azért, hogy jövőjét a haldoklóhoz hoz- 
zák ötött,^ egyetlen egy irányban -- nemzetiségei felé szabadságot ka-
pott. Kossuth, akit a szám ű zö messzeség hozzászoktatott a századok-
ban való gondolkodáshoz, Cassandra-levelében jól írja a kiegyezési  

törvényekrő l, hogy azok „ellentétben állanak a kornak, melyben  

élünk, az irányával, az európai conjuncturák sugalmaival, - szomszé-
dainkat úgy nyugat, mint kelet felé ellenségeinkké teszi, a nemzetiségi  

belkérdés kielégítő  megoldását lehetetleníti, s szemláto aTaetg  
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európai bonyoldalmaknál hazánkat a vetélked ő  ambitióknak céltáb .  
lául tű zi ki". A tizenkilencedik század elejével a kis népek övébe is be, 

 tar/ a nacionalizmus eszméje, s körülöttünk nyolc-tíz népcsoport ve rte  ki magát hozzánk hasonlón a mienkéhez hasonló zsibbadásbó l  
Ahogy Eötvös-idézetünk mondta, ennek a korlátait nem ismer ő  nej, 
zeti eszmének e törpe népek közt ,  súlyos sebet kellett ,  ejtenie az 4a:
mon, melyet önmaga nem gyógyíthatott. A két felel ő sséggel sujtott  
magyarság, örökő se egy népek-fölötti államnak, s testvére más népek  
szabadságvágyának, aligha találhatott magatartást, melyet a történ eti  
siker utólag igazol. Mindabban, amit Kelet-Európában a nacionali..  
mus csinált, van valami végzetszerű , s a megindult folyamat ne m  
szűnhet meg, amíg e terület olyan eszmét nem vajúdik ki, amely a  
nemzeti eszmét a birodalmi gondolattal összhangba nem hozza. De ne  
higgyük, hogy a történelemben csak a siker igazol, s egy eredményte.  
len, de komoly erő feszítés nem lehet t ő kéje a nemzeti léleknek, amely  
vállalta. A megegyezés a nemzetiségekkel, amelyet Kossuth „az euró.  
pai konjunktúrák sugalmá"-nak érzett, hozhatott volna csalódásokat, 

 még egy országfelosztás után is más erkölcsi kondícióban talált  
volna. A kiegyezésbe, csak olyan népnek lett volna szabad belemen-  
nie, amely tudja, mi  -az, amit vállalt; s el van szánva  rá, ho azt, amit 
ilyen árón nyert, köinörän és szívósán kiaknázza. De erre talán  még 

-Keményben sem lett volna elég realizmus -és-somtétség. Akik a kiegye-
zést „süllyedésükkel" kier ő szakolták, errő l az erkölcsi alternatíváról  
mit sem tudtak, ő ket az új államgründolás fénye és sápja vonzotta;  
megelégelték a félreállítást, az eladósodást, a terhes gyakorlati pálya-
kat, egy telt tő gyű  államra volt szükségük, amely minden éhes szájba  
lógat egy csecset. A szellem, amely mindezt ellen ő rizhette volna, meg-
semmisült, s politikusok és írók megkönnyebbülten vététtercmagukat  
ebbe a halálbavivő  vaspálya-alapításba. Az új részvénytársaságba be-
kéredző  asszimílansoknak nem áhh z kellett igazodniok, ami nem  
volt, hanem ahhoz, ami volt. Nezn_a_ma  argy szellemhez,^ n̂em a  ma-  
gyar világhoz.  

***  

Mielő tt tovább megyünk: hárítsunk el néhány szembejöv ő  gondo-
latot. Nem tülzás-e a szellemet hibáztatni azért, ami a társadalom be-
tegsége volt? Mindenki tudja, hogy negyvennyolc után a nemesség  
alól kifutott a föld, a fölszabadult jobbágy nehezen polgárosult, a vá-
rosok közt alig volt magyar, az abszolutizmus még népesedésünket is  
megállította, a kezd ő dő  tő késvilág ezerféleképp ő rölte az erkölcsö-
ket; szabad-e hát a közhanyatlás okát a legkülönbekben keresnünk,  
akik tehetségüket akárhol és akárhogy vetették be, mégis csak szintet  
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tartottak? Nos, ha csakugyan az „okot" keressük bennük, megérde-
meljük a vermet, melyben német szellemtörténészként vagy zsidó  
marxistaként idealizmusról és materializmusról kell elmélkednünk.  
Sajnos, mint finista magyarok, erre úgysem vagyunk valók, s nem  

tudván a sors hogyan csinálja az írót, azt figyeljük csak, az író hogyan  
csinálja a sorsot. Minden nép a maga sorsának a kovácsa, s ahogy a  

kovács testében háromszáz apró izom összjátéka fit,  egy nép szelle-
mében is száz egymást fékez ő , kitérítő , erő sítő  mű  hatásrendszeréb ő l  
pattan ki az ütés, amellyel egy nép sorsához odasújt. Mi itt ezt a hatás-
rendszert vizsgáljuk: mi mit fogott le, mit segített, mit siklatott ki — 
hogy a kalapács újra és újra félreugrott. Nagy népek, amelyek töme-
gükkel is elvegetálnak, megengedhetik, hogy irodalomtörténetük egy  
jardin des plantes legyen — virágzó m űvek egymás mellett; kis népek-
nek azonban, melyek aggódó karavánként vonulnak át a századokon:  

. az íróik vigyázók, s a szellemet itt éberségéb ő l kell megítélni. S ha más  
a körülményekbe írt kényszer ű ségre hivatkozik: engem a magam em-
lékei, múltunk elemzése, a kelet-európai irodalmak kontroll kémcsö-
vei mind arra tanítanak, amit a jövend ő  magyarjának az eddiginél  is 
szigorúbban kell venni, hogy szellemiekben a „kis dolgoknak is nagy a  
messzehatásuk", s egy pár ember lazaságán, erélyén, önfeláldozásán  
egy nemzet sorsa dő lhet el. Hogy ez az erély, lazaság vagy önfeláldozás  
faj és társadalom s ű rűjéb ő l jön, meglepetésszerű en, de sohasem okta-
lan, s hogy egy ilyenféle irodalomelemzés nemzetkarakterológia  és 
társadalomábrázolás is a tehetség váratlan világánál: az tagadhatat-
lan. De emberi botlásaim is szervezetemb ő l és körülményeimbő l  jön-
nek, anélkül, hogy ez a tény a rágódás, a megbánás s a jóvátétel szán-
déka alól fölmentene.  

A másik filozofiátlanabb, de bölcsebb ellenvetés: a mi „felszíni»  
vagy „híg-magyarságunkat" veszi védelmébe. A népek jellege válto-
zik: Platon után a görögségnek még a színe is más mint el ő tte; nem  
változhatott meg a magyarság ugyanígy Kazinczy után? Ő , Kölcsey,  
Eötvös, Pet ő fi: egy új tizenkilencedik századi magyar arc, melyen ha-
szontalan az ő sök vonásait követelni. S ha valaki, hát épp a te „mély  
magyarjaid" az „eltévedt lovasok", akik körül a „volt erd ő k és ó-ná-
dasok láncolt lelkei riadoznak". Két okunk is van rá, hogy ezt a felfo-
gást el ne fogadjuk. Az egyik, hogy az irodalom alatti magyar milliók  
továbbra is azokhoz hasonlítottak, akikhez az irodalom nem hasonli-
tott. Arany bánatos bajsza, a niklai gesztenyék alatt hever ő  Berzsenyi,  
Kemény sötét realizmusa még ma is befesthet ő  egy szín-magyarokról  
szóló regénybe, akár a Dunántúl református parasztjairól írod, akár  
egy erdélyi városka maradék-magyarjairól. Hát 1860 táján, amikor a  
középnemesség java meg a földjén ült, népkultúránk ép volt, s Vajda  
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joggal mondhatta, hogy csak a lombot lepték el a hernyók, a gyöké r és 
 a törzs egészséges. Mi minden volt itt, gondoljunk Móricz, 

Tam i ízeire s más máig is gazdátlan Ízekre, amib ő l ez a tizenkilencedik szó, 
zadi magyarság semmit sem vett fel. S ami benne volt, abból mely en 

 kevés volt odalenn! Azt mondhatná valaki: azért volt új. Igen — de mi. 
lyen újság az, amelyben az idegen otthonosabb mint a fajtájából jöv ő  
amelyben a jött-magyar úszik, s az igazi fuldoklik. Ez a második 
okunk. Hogy'ez a felszíni magyarság csakugyan felszíni — elárulja az a 

 I mohó, vegyi affinitás, amellyel az idegent magához rántja, s a földol. 
gozatlan, szellemmé nem vált magyar múlt hordozóit eltaszítja. Mi• 
alatt a magyarság nagy teste az utolsó hetven-nyolcvan év alatt csak 
meleg forrásokban es  vulkánokban tudta fellökni es hallatni magát, 
idefönn a híg-magyarok es  a jött-magyarok egy új középosztályt ne. 
veltek, amely csak a népszínm ű vekbő l ismerte, ami alatta van. 

Ahol ez a nevel ő  munka végbement: ugyanaz a Budapest, amely 
Pest-Buda korában a híg-magyarság es asszimilánsok els ő  diadalmát 
látta. Már Arany azt írja 1860-ban, hogy Budapesten kívül nincs iro-
dalom, s ennek igaznak kellett lennie, hisz ő k, az egyetlenek, kik né-
hány éven át a vidék hangjai voltak, maguk is ideköltöztek elhallgatni. 
Ez a Budapest 1860-tól fél századon át mást sem tett, csak dagadt, 
ahogy azt a t ő kés rend s az új központosított állam parancsolta. El ő bb 
volt ő , s csak aztán jött Amerika, hogy ma, amikor Amerika megtelt, 
megint 6 legyen a lábrakelt egzisztenciák dunaparti Amerikája, 
A bennszülöttjei németek es  zsidók (a jórészt zsidó keresked ő -réteg-
ben van a legtöbb pesti bennszülött), s akik hozzásodródnak egy húsz-
milliós, vegyesnyelvű  birodalom szerencsekeres ő i: román es  szerb ke-
vesebb, tót  es  sváb több mint az arányszám kívánná, a magyar a közé-
pen. Erre, a legföljebb egyharmadában magyar fajú hordalékfélére a 
magyarságot rákényszeríteni még akkor is gigászi feladat lett volna, 
ha színházban, sajtóban tucatjával ülnek a diadalra jutott Zilahy Ká-
rolyok, s egy, városra-szokott, de virulens magyar szellemiség fogadja 
a vidékrő l feláramlókat. Ilyesminek azonban nyoma sem volt, s ez a 
hirtelen összeszaladt Budapest csakhamar hozzálát, hogy maga vá-
lassza ki szórakoztatóit. A régi magyar irodalom Budapesten lakott, 
de az egész magyarsághoz szólott; ezt Budapest magának csinálta, de 
az egész ország hozzászokott. Hozzá kellett szoknia, me rt  fő városi 
volt, mert más nem volt, s mert nemcsak az irodalom szóródott szét 
a vidéken, hanem az olvasók is. Az érettségi bizonyítványoknak meg 
ma is itt készül negyven százaléka, a diplomák majd mind. Pest több 
középosztályt adott, mint amennyit kapott, s annak is amit nem 6 
adott, 6 lett a Jénája s Heidelbergje. 

Mindannak tehát, amit Farkas Az asszimiláció korában felpana- 

Szolt, menthetetlenül így kellett történnie. A magyar szellem 67-re Id-
esett a nyeregbál, az irodalom Budapesten lakott ;s itt  a német es  zsidó  
otthonosabb volt á magyarnál. A kiegyezéssel megalakult Magyar 
álam részvénytársaság hivatalos nyelve a magyar lett ugyan, de kul-
túrhivatalnokait egy vegyes fajú országból toborozta, s abból a város-
ra húzódó zsidóság s a közel lakó svábság áramlása a magyarságénál is 
mohóbb volt. Ilyen szerencsétlen körülmények közt egy „f ő városi 
provincializmusnak" kellett itt Budapesten kialakulnia, amelyet a tel-
jes elszakadástól nem is annyira a belérivalló magyarok óvtak meg, 
mint inkább az, hogy az idegenjei is vidékr ő l jöttek mint a híg-magyar-
ság neveltjei. Farkas könyvéb ő l is az derül Id, hogy az „asszimilációs 
kor" képe 1880 körül már kész — s ő t talán épp akkor a legs ő tétebb. 
Móricz Zsigmondtól hallottam, hogy mielő tt életrajzi regényéhez hoz-
záfogott, háromszor is áttanulta az 1879-es Pesti Naplónak a születés-
napjához legközelebb es ő  vasárnapi számát. Micsoda borzasztó id ő k 
voltak azok, milyen elképzelhetetlen sivárság — mondotta — mint aki 
érzi, hogy egy szellemi nullponton született, s együ tt  nő tt  egy új, 
egészségesebb korszellemmel. S így is volt: a Farkas Gyula „asszimi-
lációs kora" magyarságunknak talán legbiztatóbb, ha nem is teljes dia-
dala. Egy idegentő l megszállt várba szegényen, egyenként lopták be 
magukat, hogy Ady nagy nemzedékében krátert nyissanak a mély-ma-
gyarságnak, s a birtokukba vett városból kezdjék visszahódítani az 
országot. Mert nem az asszimilánsok vették be Budapestet ( ő k legföl-
jebb a társaságokban lepték el a halo ttak helyét), hanem épp megfor-
dítva, a színmagyarok bosszulták meg városi úttör ő ik: Zilahy, Vajda, 
Tolnai, Reviczky, Justh, Péterfy sorsát azzal, hogy végül is ő k lettek a 
magyar irodalom. E felfogással, melyet az A Hét es  a Nyugat egész 
históriája igazol, az igazságnak éppúgy tartozunk, mint kifosztott ón-
hitünknek. 

„... jövevény lengyel zsidók, akik két évtizede batyuztak át a Kár-
pátokon, s ma magyar  rkdalmat es  saZót csinálnak, középkora kyeT- 

ukben megrögzött sváb gyarmatosítók, korlátolt landsknecht-pillan-
tással a világra, a Habsburg-feudalizmus altisztjei ..." Krleza, a hor-
vátok legnagyobb írója hadarja így abban az egy szuszra men ő , másfél 
oldalas mondatban, melyben Ady dühös gúnyszavát, a káromkodás-
nak beillő  „Hunniát" bontja fel szociológiai jellemzéssé. Amit a volt 
pesti ludovikás így ő rzött meg emlékezetében, azt az itt él ő  magyar 
sem igen érezte másképp. A zsidó mohó, a sváb korlátott. A zsidó meg 
sem melegszik, s mar  magyar kultúrát csinál; a „landsknecht-lelk ű " 
sváb a nemzet ellen mindenre kész nemzetfenntartó, akinél h űbb kar-
hatalmat a grófi Magyarország nem találhat. Akármennyi igazsägta-
lanság fér el  az ilyen summázó érzésekben, mégis csak a két népcso- 
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magyar parasztfiúknak. De minthogy ilyesféle nem volt: állapítsuk  
meg, hogy asszimilánsaink a hazai tudó  á ny úí  sok-termű  épületét 

 m^ggiscsak felhúzták. Hi ii ég finnugor nyelvészetünk is egy enz  
alapítása, - óldziéher I: u á :yönyör ű  műve az Izlámról az egyetlen,  
amelyet törtene iroink terméséb ő l a külföld is számon tart : orvoska-
runk legjobbjai: Sémmelwéa két Korányi, Jendrassik, Lenhossék,  
Dollinger, Tauffer, Krompecher, Grósz: nem jobb-e mégiscsak, hogy  
voltak, mintha nem lettek volna — hogy a mű egyetemre már be se néz-
zünk. A magyar tudományba benyomuló els ő  asszimilánsok, sajnos,  
még az irodalomtörténetben is kiállják az összehasonlítást az Akadé-
mia meglehető sen tunya fajmagyarjaival. Bánóczi József Révai köny-
ve például százszor többet ér mint Váczy János Berzsenyije, s az Aba-
fi-Aigner folyóiratában működő  jött-magyarok bizony hosszú id őn át  
az egyetlenek, akik e legmagyarabb költ ő  kultuszát gondozzák.  
A mi asszimilánsaink szerepe nem ott válik visszataszítóvá, ahol a vá-
kuumba beözönlenek s azt mégiscsak kitöltik, hanem ahol elfoglalt  
helyeiket védve a feltörekv ő , ország-visszaszerz ő  magyarok irtóivá  
lesznek. Amit mind a két réteg elkövetett.  

Kelet-Európa népei, ha ismernék, szinte magukéként használhat-
nák egymás irodalmát; aki a szerb balladakincset isme ri, mélyebbre  
merít a székelyben; a román vagy a finn népköltészet egy elveszett  
magyar korszakot pótol, amely népi nyelv űnkben, babonáinkban,  
meséinkben még ott remeg. Az összehasonlitó történetírás, egy Jorga 

 például, egész sor intézményünk közt mutat ki testvériséget. A nyu-
gatról átcsapó újabb irányok egyformábban torzulnak itt el, semhogy  
azt más mint hasonló lelki és társadalmi allapot magyarázhatná, s  
maguk a kelet-európai nyelvek is — akármily tarkák eredetükben s  
alaktanukban — olyan közel állók alkatukban és stílusukban. Mindez  
az átjárást az egyik népbő l a másikba nagyon megkönnyíti. Nem pa-
radoxon: de Erélyi József talán épp azért lett olyan mély magyar költ ő ,  
mert, mint Argyelán, a maga román mélyeit is használni tudta. Ha a  
mi németeink románok, zsidóink szerbek: az asszimilánsok ellen alig-
ha merül fel ilyen keser ű  formában a panasz, hogy nem értettek ahhoz,  
amivé lettek. Mert nem ért- - , a s' ' = .  • • . • • ' • . ak.más  
iskolájába-ár-tv -k. • z erzéketlenség kétségkívül a németekben volt na-
győ bb. S ebben nemcsak a Krleza hangoztatta landsknecht-pillantás a  
hibás. Mint tanár igen sok sváb gyereket tanitottam: a német törzsek  
közt aligha van ennél gyengébb tehetség ű . De ugyanez az érzéketlen-
ség nemcsak Budakeszi szomszédjában lett panasz; hanem  mindenütt,  
ahol németekés kelet-európaiak érintkeztek. Dosztojevszki' ha olyan  
embert akart mutatni, aki az oroszmegértésére mar p azmája szerint 

 képtelen: égy németet lök be a regénybe. A német sok mindent elvég- 
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port  szerepe hagyta bennünk. Az új magyar állam igazgató-tanác sa  grófjainkból és az állami köznemességb ő l került ki; az igazi munkat  
azonban az a két réteg osztotta föl maga közt, mely erre tömegbe 4  
kipróbált tulajdonságokkal szinte summásként ajánlkozott. Kezdet,  
ben elég keverten látjuk ő ket. Dóczi és Rákosi: a sváb—zsidó ikerk or  
Romulus—Remusai. Ugyanez a Rákosi Kiss Józsefnek is felfedez ője , 
Falk Miksa akkor se lehetett volna h ű ségesebb altisztje Andrássy  
Gyulának, ha sváb lett volna; Herczeg Ferencet, miel ő tt Tisza barátj a  
lett, A Hét gárdájában látjuk. A nemzeti erények fokról fokra hozzák  
meg az elkülönülést, majd az országért a rivalitást. A gazdaságot  föl. 
húzó zsidóság a kultúrában is ott er ő s, ahol tő ke, vállalkozó kedv, ht.  

 .a am es anyag-erze e = • • d o, o j az uj ara. 
yok bekiáltói, irodalom szervez ő i, s ő k csinálják meg — hajlamból  

és sérelembő l —, a magyarországi szocializmust. A svábok jó tisztvise.  
lő k, s ő k lévén a legproblémátlanabb emberek az országban, a kiegye-
zett állam örömest altatja el rossz lelkiismeretét aggálytalan hazafisá-
gukkal. A kultúrában is ott kerülnek fölül, ahol a tisztvisel ő i pontos-
ság, rendszeres kitartás, ha nem is teremt, de hézagot tölt: a tudo-
mányban. Az irodalomban levesebb szavuk van, amíg csak a legjob-
ban nekik illő  szerepet: az osztályvigyázóit ki nem sajátítják.  

De vigyázat törzsökösök, ne siessünk a vádaskodással. A kultúra  
olyan mint a vérkeringés: a múlt legnagyobb kultúrrobbanásai sem  
segíthettek volna át az asszimilánskoron, ha az csakugyan olyan teljes  
vérnyomás-zuhító szünete minden alkotásnak. Ez azonban nem igaz.  
Ez a kor ha nem is igen csinált magyar kultúrát, de csinált kultúrát,  
amely késő bb elmagyarosodhatott, s ha ez a kultúra nem is volt  nagy: 
magas4ágban — a réginél nagyobb kiterjedéseivel nagyobb alap volt új  
emelkedések alá Pezsgő szellemi élet még nem nagy irodalom, de ahol 
megvan, ott az irodalom is meggye en et: Á mi jött-magyarjaink ta-
gadhatatlanul megp ezsegtettek az Akááémia fellegvára alatt a szelle-
met. A városi élet intézményei b ő ségben, a városi m ű fajok teljes vi-
rágzásban. 1880-at kiáltottuk ki Móricz Zsigmonddal abszolút zéró-
nak, de forgassuk át Péterfy petruchiói hévt ő l gyöngyöző  színkritikáit  
épp ebbő l az évbő l. Még megtanulhatjuk mi a különbség a bennük  

tükröző  tarka kultúr-nyüzsgés s a szellemi tetszhalál közt, mely az el-
nyomó vastalpa alatt dermedez. Itt a magyar sajtó, van okom gy ű löl-
ni, de külföldön utazva, ki nem csodálkozott el, hogy mennyivel vál-
tozatosabbak, jobbak, „írodalmiabbak" a mi napilapjaink például az 
olaszokénál. S ez a magyar sajtó ezen az abszolút zérón lett az  ami.  
Aztán nem él itétttik=e -föl-  egyetemunkeV rrá em kellett-e tanárt is  
találni, hogy a székek mégiscsak tanszékek legyenek. Bizony jó lett  
volna, ha Deák Ferenc valami egyetemi tanárgyártó akadémiät emel .- 
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zett a tunya kelet-európaiak helyett, éppen csak megérteni es  megsze, 
retni nem tudta ő ket: ezen bukott meg s fog megbukni kelet-európ ai  
törekvése. Mihelyettünk is sokat megcsináltak ő k: hiszen csak Budit  is kétszer megépítették, hogy mi (Zsigmond  es  Ferenc József koráb an  
kétszer elhódítsuk; — de példát arra, hogy egy német a magyar kultú ra  
alapjaiba bepillantott volna, én bizony hirtelen egyet sem tudok  
Schöpflinnek is csak a szeg ő dése volt különb: Riedlnek a lepkefogó  
hálója finom, anélkül hogy a lepkét igazán megfogta volna. A kultú.  
rába betört középnémetnek meg, akármilyen derék munkás volt  kü-
lönben, a magyar író mindig csak „Kszindl" maradt: akivel szemb en  
minden ürügy jó volt, akár erkölcs, akár tudomány, akár hazafiság,  
hogy lenézhesse.  

zs dópgi élete többet bujkáltatta e kelet-európai népek közt, 
semhogy természetükhöz — amúgy talpaláhúzó cigányként — némileg  
hozzá ne tört  volna. Berzsenyi már mint a b t  '  =  •  '  '  .  •  ait aob- 
bágysá bujtogatóit szidja őket: s aki el tud rontani, az legalább ért is 
hc^zzank.  Aki még ismer e az azóta csaknem teljesen kipusztult du-
nántúli, falusi zsidóságot, emlékszik, milyen ízesen beszélték a táj-
nyelvet ezek a zárva maradt emberek. Az irodalomban is ez történt: a  
zsidó szívben mindig maradt egy hátsó gondolat, a lélekcsináló száza-
dok makacsabbak voltak, mint az ölelkezni es  felolvadni kívánkozó; a  
zsidó zsidó maradt, de legalább szóba tudott állni a mi legjobbjaink-
kal, kíváncsi volt ránk; értékösztöne válogatott, s ahogy jobban kö-
zénk szokott, még egy elitet is nevelt, mely nem volt egész méltatlan  
fegyvertársa a mienknek. Farkas Gyula sokat humorizál a Palágyi  
testvéreken, akik közül Menyhért kés ő bb német filozófus lett, s Kla-
ges róla szóló tanulmánya szerint nem a rosszabbakból való. Ezek a  
Palágyiak ifjan egész sorát szolgálták végig a szerencsétlen magya-
roknak. A haldokló Reviczky támogatói, Vajda tolmácsai, Tolnai  
dúvad-magányában barátok. Lehet, hogy ez zsidós dörgöl ő zés volt.  
De nem szebb-e egy más faj elhagyott nagyjaihoz dörgöl ő zni — tehet-
ségesen es  haszon nélkül, mint fényes pályát dörgöl ő zni ki — hatalma-
saikkal megalkudva? A zsidóságtól egyet nem lehet megtagadni: a  
feltörő  új magyarság ebben az elkérgesedett társadalomban csak raj-
tuk át tudott fölhajtani. Szükségük volt ránk? Ha érvényesülni akar-
tak: a magyar írók csak akadályozták ő ket; ha zsidó forradalmat  
akartak: e névtelen íróknál súlyosabb szövetségeseket is találhattak  
volna. Hatvany, Jászi, Lukács az Akadémia tornácából fordult Ady  
felé, s a durvább zsidóságnak, Kiss Józsefnek éppoly kevéssé kellett  
Ady, mint a szakszervezetek talmudistáinak. Az a kis zsidó elit, amely  
az új magyar irodalomhoz szövetségesül ver ő dött: bizonyára nemcsak  

ördögi számításból tette ezt, hanem a jobbakat összefű ző  örök vonza-
lomból.  

A háború elő tti irodalomról sosem lesz helyes fogalmunk, amíg a  
magyar író-elitet Adyn es  Móriczon át, a  zsidó-elitet  pedig a sajtó es  a  
forradalom tucat-zsidóin át ítéljük meg. Vajda  es  Tolnai még a Ke-
mény Zsigmond-i korszak itt ragadt vadjai, s ha elégedetlenség ű k es  
Szenvedélyük a jöv ő t írja is, alakjuk körül a budapesti századvégben  
már némi anakronizmus borong. Az új városi kor magyar színeit nem  
ő k keverik ki: hanem Reviczky, Péterfy, Justh, Ambrus; a magyar  
„urbanitasnak" Kármánhoz méltó alakjai. A magyarság újból meg- 
mutatta, hogy nemcsak gordonkahangjai vannak, s akármilyen ész-
revétlen surrant be ide: a fő városban is övé a legel ő kelő bb hang.  
A Nyugat-nemzedék; esztétaíró •  :  th A  •  ád K  • A s  : I  I  P  •  •  
Juhász Gyula, Babits i aly, Fülep Lajos, Laczkó Géza, Kaffka  
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az 6 szerencsésebb es  gazdagabb folytatóik, több magyart- 
dék a hátuk mögött, s több Európa a homlokuk fölött. De mialatt ő k  
így kinemesednek az övéik közül, Kiss József zsidósá ából is föl'eb  
1 gegy zsidó elit: Osvát Ern ő , Füs ilán, Gellért Oszkár, Elek Ar-
tur,4(arizithy. Frigyes, Szép Ern ő , hogy csak az írókat mondjuk. Mi a 

 zsi óság ónhi ten u ic o onnon elemében: ezek önkéntes aszkézissel  
fogyasztják rá zsidóságukat az örök emberi csontvázára. A m ű vésze-
tet éppoly halálos komolyan veszik mint magyar társaik, s ha nem ta-
lálkozhatnak velük jellegben, találkozni akarnakeszményekben. Nem  
tudok elképzelni olyan felel ő s magyar kritikust, aki egy Gellért nemes  
vers-pantomimjeit, vagy egy Füst Milán Berzsenyin gyúlt lázát a ma-
gyar lírából ki merné tessékelni. S ha ilyen még akadna is, Osvát Ern ő  
termékeny önfeláldozása irodalmunk minden rostjában tovább el. És  
a két elit szerette is egymást. Kosztolányi Dezs ő , aki ellensége volt  
Adynak es  Móricznak, elválaszthatatlan barátja Füstnek es  Karin-
thynak. Babits Mihály senkiért sem lelkesedett úgy ifjúkori kritikái-
ban,_mint Karinthyért.  Nem tüdő k róla, hogy e tíz-húsi ember közt  
komolyabb gyű lölség támadt volna; de azt sem, hogy Adyt, Móriczot,  
Szabó Dezső t_  valamelyikilk_különösképp kedvelte.  S ez nem a kicsi-
nyék mérgelő dése a nagyok árnyékában: hanem a rokon izlés ű ek ter-

' mészetes húzódása a szokatlantól. A háború Ady  es  Móricz nélkül egy  
meglehető s összehangolt, nemes, nyugatias szín ű , kevesekhez szóló,  
magyar—zsidó irodalmat talált volna, szigetként lebegve a nagyvárosi  
ordenáréságban, s ő t magának a Nyugatnak a mérsékelt ordenárésá-
gában, ha fajtánk mélyei e két íróban váratlanul föl nem nyílnak.  

E mélyebb magyar érbő l a felszivárgás mar  a Nyugat-nemzedék  
esztéta felén is szembet ű nő . Míg ő k maguk a francia s angol líra isko-
láját járják, a tizennyolcadik század vége óta néma, nemes magyar  
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lányokat tépjen. Ha a nyelv helyenként újságírósan radikális is: az 
emlék, mely lázít, mindig helyi, határozott, el nem ágált: kisnemesi 
könyvtárak, melyekbe 1880 óta nem fészkel be új könyv, a régi Rá-
kóCzi uradalmak utódain füstölgő  átok, a színmagyar városok zsíros 
elzárkózása, Amerikába költöz ő  parasztok. Adynak szerencséje volt, 
hogy Szilágy es Pest közt megällott öt-hat évre, mert országokban 
csak az tud igazán gondolkodni, aki vidékekben már megtanult. Mint 
minden mély-magyar, ő  is rea lista, nem rémlátó es  nem bizakodó 
— ezek attitűdök mar  s Adyban, ha az indulat körüllángolja is az 
igazságot, nem torzítja s nem stilizálja. Kevésbé el ő kelő n, sok stiliszta 
viharzással, de éppolyan zord lényeglátással veszi fel ő  elő bb prózájá-
ban, aztán verseiben a magyar status praesenst, mint félszázaddal 
elő bb Kemény Zsigmond. Amennyivel nagyobb a baj, annyival szen-
vedélyesebb es  teljesebb a lélek, s annyival hatalmasabb a víziójába 
behúzott sorsdarab. Ady látja meg, hogy tizenkilencedik századunk 
hibái jóvátehetetlenek, mert következményei a magyar nép testén is 
kiütnek már; az osztályok fönn merevek, lejjebb senyved ő k s a szin-
magyarság jobbjai magukban tehetetlenek. A magyar Oedipus ébred 
rá Nagyváradon, majd Párizsban, Budapesten, hogy bölcs őjétő lei van 

 átkozva, s minden lépésiben bekerítve. 
S megint egy magyar vonás: a t ő rbeesés nemcsak a t ő rón tanít meg 

gondolkozni, hanem a tő rvető n is. A magyar sors: embe ri  sors is, s a 
végzet helyi pribékjeinek s angyalainak csak a magyar kosztümöt kell 
levetniök, hogy mint az örök elvontságok: Élet, Halál, Isten— állják ő t 
körül egy kálvinista Theatrum Mundi deszkáin. A metafizikai, vagy 
ha úgy tetszik teológiai érzésnek egész különös iskolája ez: a faj sorsa 
hozzászoktat a sorshoz, a patrióta a heveny bajok mögött ember-
magjával a végzethez beszél, s küldetésnek érzett pályája teremt Istent 
neki. Ilyen faji szorongásból táplálkozó, de azon túlcsapó vallást Nyu-
gaton hiába keresünk: az ószövetségi zsidók, Dosztojevszkij oroszai 
bogozták így össze népi bánatuk istenük természetével. Hogy a ma-
gyar szellemben mindig megvolt a hajlam a patrióta lirából a végokok 
körén mint vallásos líra szállni följebb -- a tizenhatodik század kálvi-
nistái éppúgy bizonyítják, mint Széchenyi, vagy Ady legigazibb el ődje, 
Vajda János. De ami azoknál hajlam: Adynál dantei méret ű  épitmény. 

E gondolkozó es  tájékozódó dühön kívül, mely égtájai közé Istent 
es  a predesztinációt is odaszámítja (s annyira kül ő nbőzik a németes 
filozofálástól), Ady mű vészetével is robbant, s elnyomott magyar haj-
lamokat vet föl. Itt Párizs volt neki az, ami a gondolkozásban Nagy-
várad. A nyugati hatást kelet-európai író kétféleképp emésztheti meg: 
vagy úgy, hogy annak a valódi természetéhez képzi hozzá magát, át-
nyugatosodik, vagy úgy, hogy csak a rázkódtatást kapja Nyugatról, s 
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ízek szöknek föl m űveikbe. Tóth Árpád, Keats nyárvégi testvére, a 
debreceni füvészkör utolsó poétája, Kosztolányi családfaja Reviczk yn 

 át Kazinczyra megy vissza, a mélán ömlő  s bánatosan dobbanó Juhá sz 
 Gyulának is könnyebben találunk rokont Dayka, mint Vörösmarty 

 vagy Pető fi táján. Halkabban, igaz, alig jelentette meg be faj az elbori- 
tó hordaléknak ragaszkodását önmagához; alig valami jel, hogy a vá• 
rost átkölt ő ítő  francia impresszionizmus türkiz-ametiszt forradalmá n 

 kívül egy magyar rekonkvista is folyik itt; Ady  es  Móricz szomszédjá, 
ban mégis melegforrás-szer ű  tünetei ő k a megindult geológiának, 
A nagy fölszakadó es  fölszakító persze mégiscsak Ady. Még a maguk-
tól el-elidegened ő  kelet-európai irodalmakban sincs tán példa rá, hogy 
egy faj alapjai egyetlen emberben ilyen er ő vel vágtak volna föl — egy-
szerre bizonyítva be egész irodalmi fejl ő désünk felszínességét, s nyitva 
aknát ahhoz, ami bel ő le kimaradt. Húsz éve halt meg, s még mindig 
nem vesszük észre, hogy Ady az egész Bessenyei óta eltelt fejl ő dést 
problematikussá tette, mint ahogy regényünknek vagy drámánknak 
egy késön es  váratlan fölszakadó nagyszer ű  fejezete: az egész m ű  fölött 
kétségbe ejthet. Ady puszta létével borzalmas kritika. Akik mellette 
éltek, gyű lölniök kellett, mert ha ő  igazi nagy költő  s nem torzszülött, 
akkor tán nincs is igazi magyar irodalom, csak egy másfél század óta 
haldokló, szörnyű  vágy utána. De egy beláthatatlan lel ő hely is 6; 
annyi magyar adat, titok, fogás, sugallat, törvény egy emberben, 
amennyit más népek csak népköltészetük egészében kaptak. Az 
Ady-szobor most folyó gy űjtés-toborzóiban valaki azt ajánlotta, hogy 
Adyt a Kalevala földben ül ő , fákkal  es  gyökerekkel benő tt fő táltosa-
ként, a Vipunen-természet mására mintázzák meg. Nem tudom szo-
bornak jó lenne-e ez a Vipunen-Ady, de hogy eszmének kit ű nő : azt 
mindenek alól kihajtó, varázsszavakban világot-hozó fő táltos léte bi-
zonyítja. 

S ha azt kérdezzük, mi volt, amivel ez a mítoszi lény a föld belét így 
kifordította: megint csak ahhoz a sajátsághoz jutunk, melyr ő l e dunai 
Bäbelben a magyarfajta tehetség mindig megismerhet ő  volt: a komor, 
realista gondolkozó er ő . Ady prózai munkáinak a kiadása mindenkit 
meggyő zhet róla, hogy az ő  feje már rég egy olthatatlan hev ű  s ritka 
valóság-érzékű  gondolkozóé, amikor az igazi Ady-verseknek még egy 
szaka sem csordult ki. Azt mondhatni: ez a gondolkozási düh csikarta 
ki számára a lirai kifejezést, melynek a legízlésrémít ő bb kalandokban 
is ihletője  es  hitele maradt. Min zaklatta föl magában ezt a gondolko-
zót a Nagyváradi Napló újságírója? Azon, amin a régi Izraelben s az új 
Magyarországban minden jó elme: a nemzeti sors kibírhatatlansá-
gain. Egy agyarkodó, végzetszimatoló, pokoli közérzet kap itt szerte-
szét, hogy a kis szilágyi magyar világ pusztulására magyarázat-fosz- 
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ami felülkerül: a maga mélyebb természete; keletibb lesz, mint nélkül e  lehetett volna. Bessenyei és Kazinczy, Virág Benedek és Berzsenyi 
Kisfaludy Károly és Katona Józsefjobban megmagyarázzak e kétfél e  fogékonyságot a legjobb mondatoknál. Ugyanilyen különbség van a 

 századvégi francia  lira  befogadásában Ady és költ ő kortársai közt
, 

Azok hívek voltak a hatáshoz, melyet irodalmukba bevontak, Ady 
hatást eltorzította, de magát felszabaditotta. S ha valami, a századvé. 
gi líra alkamas volt rá, hogy egy Ady-féle barbár a példáján magának 
rest  találjon. A nyugati költ ő  szimbólumokat mosott vagy kovácsolt 
bele versébe: a gondolkozó Ady egy-egy nyers képet tol ki a lirai létért 
küzdő  gondolat el ő tt, úgy, ahogy azt Nyugaton aligha csinálták, 
A nyugati lira, mint a festészet, tele új „borzongásokkal"  —  Ady meg. 
rázkódik tő lük, s a hattyúból a sámán magyar révülete szól. Az imp. 
resszionista költ ő  a hangulattal olvasztja, lazítja a formát, Ady elrúgja 
a jambust -- eltér ő  szótagszámú sorait üj szeszéllyel rímeli föl -r s föl. 
szabadult dikciójában a magyar tagoló vers rejtett törvényei zengnek, 
akárcsak hajdan a Szenczi Molnár Albert kényes Marot-versekre ké-
szült zsoltárfordításában. A klasszikus vers eltanulása óta nem volt 
ekkora fölszabadulás a költ ő i nyelvben. De míg ott a szabadságnál 
csakhamar súlyosabbá vált az új járom: a latin mérték, Ady ura a 
megnyert szabadságnak s úgy gazdálkodik a fölidézett nyelvi és rit-
musenergiákkal, ahogy királyi kénye jónak látja. Hiába magasztaljuk 
magunkat: a magyar vers és a magyar nyelv meg megváltatlan királyfi, 
s Ady volt az egyetlen, aki a dekadens nyugattól megborzongatva 
magát: a keleti b ű vszót félig öntudatlan kiejtette -- hogy mi elfeledjük: 
„A mi atyáink, akik talán még így-úgy magyarok lehettek, elfelejtették 
megcsinálni a magyarságot. Magyarság régen nincs  mar,  ami van, az 
csak pars negativa, mely azzal különbözik a jól megrajzolt fajtáktól, 
ami neki nincs. Egyetlenünk, ami a mienk és életjelünk volna, a nyel- 
vünk is dadogó, megrekedt nyelv. Ez a nyelv olyan régóta készül ő -
dik, s úgy megkésett, megszédült, megbénult, hogy most  mar  sose ké-
szül el", 

Ez a faji didergés, mely lehet túlzott, de semmiképpen sem oktalan, 
csalhatatlan h ű ző dik arra, ahol a magyar irodalom talán kevésbé mu-
tatós, de a magyar fajh ő  feltétlen nagyobb: a Majtény el ő tti régi ma-
gyarságba. Keményék múlt-ébreszt ő  kísérlete óta Ady az els ő , akinek 
a régi magyarság megint életforrás. De mennyivel fájdalmasabb lélek 
iszik most belő le. Kemény körül meg egy magyar színíi és szerkezete 
társadalom van, melyet harminc-negyven év szellemi hígsága és fel ű  
letessege elmaszlagolt magától, de ha a Bethlen Miklósok iskolájába 
iratkozik s a népben tovább fű ld múlt tő zegjével fű t: az lesz, ami s 
megérzi jellegét az elkerülhetetlen átalakulásban is. Ady  mar  túl van  

az átalakuláson, s mit mond. „A Pet ő fi Sándor Magyarországa való-
ságosabb ország volt a mainál. Ő rdögbe is, a kapitalista civilizáció 
nem a non plus ultra, s egy társadalmat nem az tesz lelkessé és megál-
lapodottá, hogy például a mai Franciaország vagy Németország nyo-
mában jár-e. Kína se kutya, s a sanyargatott Indía olyan mélységes, 
hatalmas erejű , hogy ma meg nem is sejtjük. A mai Magyarország egy 
bátortalan, nagyobb arányú, de össze-vissza valami, egy káosz". S ne-
ki a „két meggy ő ző désű " embernek, aki mást kénytelen a pillanatnak 
szavalni, mint amit e káoszról a közérzetében hord, ez a magyar India, 
a tizenhatodik-tizenhetedik századi magyarság lesz a Párizsnál iga-
zibb Bakony, melybő l nem épületfát akar többé irtatni, csak elrejt ő z-
ködni benne a maga kora el ő l. A párizsi borzongó s a pesti jakobinus 
költészete így vesz föl egyre t ő bbet a Tyukodiak és Farkas Andrások 
bibliás és kuruc bánatából. A Károli nevében magyarrá buzdult ótes-
tamentumi képek; az erd ő k alatt vereségr ő l vereségre szökő  kurucok 
önbuzdító reménytelensége: ebb ő l pillant ő  ki, mint testére szabo tt 

 bozótból a fajtája véginek hitt háborúra. Menhely ez is, de nem oly 
Senkisziget-féle, amin ő ben Jókai ringatja életfogytiglan tartó  puber-
tását; meg olyan Tibur-féle sem, amilyenben a „boldog" Berzsenyi 
erő ltette a megéledést megáltalkodottan. Ez a menhely az ő sök háza, 
az alkat otthona, melybe a rosszkor ébredt szilágysági sarj honvágyán 
kívül az ő szinteségével és bátorságával talál vissza. A két földtani je-
lenség: a magányos látnok s a régi magyarság a f ő id alatt összefügg, s 
ő k ketten az igazi alap. A búsuló kuruc s a bibliás prédikátor az ő  mo-
dem  lényének ő sképe egy igazibb magyarságban. 

S még egy robbantó tulajdonsága volt Adynak; megróható, de ma-
gyar, s nélküle sem őmaga nem lett volna azzá, ami; sem a hatása. Ady 
nem volt az, amit mi a „szellem emberének" mondunk. Ha nevet aka-
runk találni az 6 típusára: hát „fejedelmi ember". A „fejedelem"-ben 
egybekötve van jelen, ami az ilyenfajta emberekben is egymásból szo-
kott következni: igényesek és politikusok. Ő k a maguk fejedelmi sze-
mélyét a jobb plazma követel ő zésivel tudják a politikába bevetni, s 
politikájuknak épp azzal adnak súlyt, tekintélyt, hogy személyük fen-
séges szeszélyeivel összekeverik. Minden igazi fejedelem ilyen volt, 
azért értik meg oly ritkán, s bálványozzák ő ket oly hamisan a „szellem 
emberei". A magyar fajban ez a „fejedelmiség" nagyon mélyre vette 
magát; a nádorok és fejedelmek családjaiból a vármegye táblabirö-
királyain at leszállt a hét, s ő t „két szilvafás" nemességbe, meg a ku-
lákságba is. Talán nem is kellett leszállni, mert eredend ő en is benne 
volt. Ha Ady kifejl ő dött és hathatott, ennek a bizonyára bún ő s, de 
szükséges fejedelmiségnek köszönhette. Ő  megkövetelte, ami járt, s 
amennyit lehetett, megszerezte: utazásból, n ő kbő l, hódolókból. Ha a 
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fejedelemség a középkorban tulajdonképpen csak egy ide-oda kó
s ló, magát parádéztató fejedelmi emberfalka volt: Ady ezt, aká  Zá• 

csömör, megaláztatás árán is, összehízelegte, összehazudta es  öss7 zsarnokoskodta. S ez több volt  mint  hiúság, es  több mint polltil^a; 
mert hisz, ha egy diósadi Ady egy ilyen udvart a magyar földön mé 
össze tud cs ő díteni, akkor mégis csak inog, rendül valami s a fajtája 
markából sem hullott ki minden. Ki tagadhatná, hogy Ady lírájáh8- 
ez a hol szitkozódva, hol mámorosan húzott falka hozzátartozik, s te-
hetségét mindennel jobban fű tötte ennek az összekövetelése, s utalás a , 
Az íróknál is ez a fejedelem szerette jobban a politikusokat, a szerve-
zőket, a bajkavarókat. A magyar  es  zsidó író-elitt ő l ő  csak fanyálgá st 

 várhatott: érezte, hogy ezek hódolnak be neki utoljára s amennyire 
csak lehetett, elkerülte. „Nagykárolyba ment barátkozni, vidulni es 

 politizálni Pető fi Sándor, aki már akkor a legnépszer ű bb poéta volt a 
két hazában. Jó ezt er ő sen kiírni, mert az impotenseknek Jámbor Pál-
nál silányabb légiói szeretnék elhitetni, hogy a népszer ű ség: gyalázat". 
Kell-e találgatni, hogy kik ezek az impotensek? Ugyanekkor azonban 
Jászi Oszkár olyan hajlongást kap, amilyet Adytól az Úristen sem. 
Mert  Jászit, Hatvanyt s a többit ő  olyannak ítéli, akik meg tudják az 
ország korhadt oszlopait lökni az ő  kitagadott fejedelemségiért. Ter-
mészetes, hogy egy padlásszoba tisztább lett volna; de mennyivel 
eredménytelenebb. A modern magyar irodalmat, aszkétákat es  het-
venkedöket, mégis csak az a botrány emelte föl, amelyet Ady csinált -
szörnyű : felelösséggel, s nem a legjobb lelkiismerettel. Hányszor kell 
katzenjammeros órákban egy mocsok-tóban tudnia magát, hogy az-
tán újból kavarni, pezsgetni kezdje ezt a mocskot, amíg tajtékában 
meg nem csi llog a szivárvány. Van egy pont, ahol legnagyobb felel ő s-
ség es  legnagyobb felel ő tlenség egybeesnek: s Ady az ő  fejedelmi, rob-
bantó lényivel - épp ezt merte vállalni, minden katasztrófákon át,  

mégis a fajtája hasznára.  
Amilyen aknaszerű en gyors Ady, olyan lassú a másik robbantó:  

Móricz Zsigmond. A próza természete szerint is hosszabb ingával mér,  
kényelmesebb id ő t, de Móricz azontúl, a maga természete szerint is  
lassú lélek. Életrajzában úgy mutatja be magát, mint akiben tizenkét  
éves korában egész élete készen áll - szinte az ő sei csinálták meg neki, s  
ő  éppenhogy szakállt nem ereszt, s pipára nem gyújt a sok nemzedék  
tapasztalásával aszú gyermekségben. Lehet, hogy ez a tizenkét éves  
ő reg: mitikus túlzású kép, s az epikus akarja megörökíteni vele sorsát,  
melynek feladatul mar  nem is az élés, csak a megörökítés jut. De ha  
mítosz, még igazabb, mintha csak igaz. S ez a koraérett lélek: íme har-
mincéves korára csinált valamit, ami hozzá hasonlít s negyvenig in-
kább csak elhiteti, hogy  mar  eme li  is, amit megfogott. Ma hatvanéves,  

S bukásnak hitt visszaesések után, melyek nekihúzódzkodások voltak  
csak, meg mindig emeli, vonja kifelé, ami nélküle örökre elveszne. Mit  
akar ez a húsz év csönd a kész lélek es  a kész művész között - a ma-
kacsságnak milyen epopeáját? Móricz elpusztított versei egyikében  
felszabadítónak nevezi Adyt. S bizonyára felszabadító is volt. Ű  mu-
tatta meg, hogy merhetünk merni, szabad ragaszkodni az Adyéval  
közös Erdélyszögben szerzett tudáshoz. Fejedelmi lénye is fölbátorít-
hatta, mind a maga papivadékként-félt „gonoszságaira", mind a Bá-
thory Gábor-féle ragyogó szö rnyek vállalásában. De legforradalmibb  
adományát: az emberábrázolást mégiscsak magának kellett az ösztö-
nébe írt igazság s az irodalmi patronok birkózásában kivajúdnia.  
Elő tte Keményen kívül a magyar regényírásban senki sem tudott igazi  
embert csinálni - magyar meg éppen nem. Jökai „sose látott embert".  
Mikszáth, ha látott, nem vette komolyan; az Eötvös emberei emberré  
öltözött ideák, a Tolnaiéi az írói indulat pofozó bábjai. Ami Kemény-
nek itt-ott egy Werb ő czyben, Tarnóczynéban sikerült,  az Móricz lelke  
ágyékából a legnagyobbakra emlékeztet ő  bő ségben fordult a világba.  
S nem azért, mert 6 írói meggy ő ző dése sze rint naturalista vagy realista  
volt - s azok természetük szerint eleven-szül ők. Sehol annyi életkép-
telen, mint a naturalizmus Grand Guignol regényeiben es  rémszín-
műveiben. Minden ember egyféle erkölcsi egyensúly- s Móricz abban  
nagy, hogy az alakjaiban egymást kötve tartó erkölcsi erök igazi em-
bert adnak.  

Egy regény- vagy drámaíró ábrázoló erejének mindig próbája ma-
rad, hogy alakjai mennyi szenvedélyt, b űnt, gyöngeséget szívhatnak  
magukba, anélkül, hogy méltóságuk es  a mi rokonszenvűnk elveszíte-
nék. Sophokles Elektrája, a boldogtalan Lear, az ő reg Karamazov,  
Proust Charlus bárója mind elég emberek ahhoz, hogy gyülölködö  
némberek, együgyű  vagy gonosz aggastyánok, s homoszexuális világ-
fiak lehessenek. A mi irodalmunkban Keményen kiv ű l Móricz az  
egyetlen, aki ilyen ballaszttal is állva tudja a h ő seit tartani. Gondol-
junk csak Bethlen Gáborra, aki ellopja a Báthory kincset, bebörtö-
nözteti hű  kincstárnokát s mégis eszmény marad. S aki magyarokat  
ábrázol, annak a szokásosan túl is szüksége van erre a b űnöket nagy-
sággal fenntartó módszerre. Móricz gy ő zi ezt a tornát. Ifjan s talán  
nem egész oktalan, szemére is hánytuk, hogy szinte megszeretteti a  
magyar bű nöket, úgy eltocsog bennük egy-egy regényen át. De ha  
munkássága egészét nézzük: a lelkesedés emberei anyagáért s a komor  
eltű nő dés végzetükön - súlyos egyensülyban van. A magyar ember  
(épp amikor ijeszt ő en fogyni kezd) rajta át egyszer csak belép az iro-
dalomba, melyet állítólag neki, de valójában már csak róla írnak. Nem  
is más a Móricz-regény, mint egy marék ember, egy marék csillagként  
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igaz gondolkozású ember, mint Ady (akinek a szemében az erkő lcs 
erkölcstelenségénél is megbocsáthatatlanabb a gondolkozásé), tenne-
szetesen sosem áltatta magát e szövetség természete fel ő l, s ha vállalta 
- vállalta az utolsó konzekvenciáig. S még az sem igaz, hogy mint va-
lami pogány fejedelem, halála elő tt megtért - antiszemitának. A zsi-
dógyű lölet kezdettő l benne volt az 6 dacosan vállalt zsidószerelmé-
ben, ahogy a kevéssel halála elő tt készült Korrobori-cikk - minden 
elő bbi írásánál félelmesebben kikiáltja. „Ausztráliában van egy nép-
törzs, mely a világ els ő  poéta népe, mert kitalálta a Korroborit. 
A Korrobori nagy szerelmes táncorgia, amelyben a n ő k muzsikál-
nak ... Micsoda gyávaság még meg nem mondani, hogy a Korroborit 
űzzük, járjuk pár évtized óta a Duna-Tisza táján? Itt két fajtátlan s 
egyformán idegen fajta szövetkezik egymással a Korrobori szabályai 
szerint. A már megcsinált kultúrák lemásolt zeneszerszámaival foglalt 
itt helyet a zsidóság. S mi, akik magyaroknak nevezzük magunkat, 
gyű lölve, vágyva ropjuk a szerelmi táncot. Itt egymást fojtogatva a 
szerelemtő l, vagy új népet produkálunk, vagy pedig utánunk az özön-
viz".  Ady tehát annyira veszend ő  fajnak tudta a magáét, hogy nem lá-
tott más mentséget, mint az új fajcsinálást. Egymillió zsidó, tízmillió 
magyar: ilyenformán csináltak új népet: frankok es  kelták - latinok es 

 longobárdok. Milyen nép lett volna ez? Egyszer-kétszer, amikor a 
kommunizmus a kapuban s a magyar középosztály kiirtás el ő tt állt: 
mi is gondolkoztunk rajt. A felszabadult magyar parasztság beszívta 
volna a rátelepülteket, vagy még rohamosabban sorvadt volna alat-
tuk? Akárhogy: a Korrobori számunkra már egy vesze tt , kétségbe-
esett romlott gondolat volt, s igazat adtunk Szabó Dezs ő nek, aki azt 
még az 1919-i zsidó 'önleleplezés el ő tt fölbontotta. 

Azt talán a legvadabb antiszemita sem bánta volna, ha miel ő tt a 
zsidók eltű nnek innen, minden magyar öt vagy tíz percent zsidósággal 
beoltódik. Csakhogy a Korrobori új faja nem így készült volna! Ha 
zsidó nincs több mint ami köztünk van, s a zsidó gondolat csak úgy jár 
ki Magyarországból, ahogy a magyar, akkor valóban összeölelkezhe-
tünk új fajt készíteni. A zsidóság azonban világhatalom volt,  es  épp 
ekkoriban egyre inkább az lett, s a Korrobori annyi volt, mint átadni 
magunkat neki. A zsidó asszimiláció a világon - azt hiszem- sehol sem 
sikerült: legföljebb néhol még nem tudják, hogy mennyi re  nem. Az el-
ső  lépést: a nyelv felvételét, a zsidók mindenütt megtették s a máso-
dikra: a nemzeti vallás feladására is megvolt a hajlam  bennük.  Az asz-
szimiláció két dolgon akadt meg: Itúl mohón vetették magukat a befo-
gadók sorszónáira, kultúrára es  politikára, melyt ő l illem es  vér egy-
aránt visszatarthatta volna ő ket s ugyanakkor, amikor a nemzetek jö-
vőjét monopolizálni igyekeztek, nem tudtak ellenállni az ő si hitüket  s 
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odaszórva: ott állnak, hunyorognak, fölgyúlnak, lezuhannak s a fa 
 gyó, földi ég tovább reszket  es  táncol ködeiben es  csillagaival 

A hös megpróbálja, hogy ugyanazok a hibák es  nagyságok másképp 
keverve a zsíros pusztulás helyett nem adhatnának-e új magyarság ot 

 haladást, demokráciát. A kísérlet s a hös néha sikerül, néha nem; (a Fáklyákban nem, az Erdélyben igen) de a massza igazságán, amelybá l 
 itt egy második Magyarország gyúratik az elhazudott es  eltékozolt 

 helyett, ez a tanítói igyekezet nem hű t es  nem hevít, amint nem is ront  
es nem is havit. 

Magányos nem lehet a polgár sem büntetlen, hát meg a m ű vész, aki 
mindig az atmoszféra fa. Már pedig, aki annyira más anyagot v er 

 mint a többiek, hogy nem is igen érdemes igazán figyelnie rájuk, azaz  
alvilág szörnyetegkovácsaiként mindig belesiketül kicsit a maga kala. 
pácszajába. Ady  es  Móricz mű vein is megérzik, éppúgy mint hajdan a  
Berzsenyién, kés ő bb a Keményén, Vajdáén, ez a magányosság. Ady 
sokban torz. Hasonlítsuk össze a világlíra legnagyobbjaival: melyik• 
ben van ennyi lihegő  modor, nyers kidolgozatlanság, az elfekv ő  s ne-
kidurálkózó lángész fetrengés-nyomú gy ű röttsége? Móricz mint gon-
dolkozó nem ér rá hatalmas alakjai fölé a szellem-egét jól odafeszíteni. 
Nem mintha a nagy magyar mesterekhez hasonlóan nem volna ő  is 
erő s fő , ő rlő  elme; de akinek húsz vagy negyven évibe került, hogy az 
ábrázolás magyar technikáját kivajúdja -- azt már nem győ zte kínnal, 
hogy a magának való gondolkozáshoz ábrázoló erejével egyenrangú, 
intellektuális nyelvet teremtsen - a szokásoson pedig sokszor botlik es  
ügyetlenkedik. Szellemi fejl ő désünk százesztend ő s hibájának egész 
természetes, hogy meg kell látszania azokon is, s ő t azokon a legjob-
ban, akik e hibát megtörik. De változtat-e ez azon, hogy ha lesz ma-
gyar irodalom, annak mégiscsak az ő  testvér-mű vükre lehet épülnie, 
mert körülöttük még a jó is porlékony, s az 6 tömör bazalttömbjük ér 
le a magyarság ő stestébe. 

Mindez pedig abban az idő ben történt vagy kezd ő dik, amikor zsi-
dók es  magyarok jobbjai szoros szövetségben éltek. Nem ismerek 
utálatosabbat, mintha egy-egy azok közül, akik ennek a szövetségnek 
minden kamatát zsebre vágták, most mitsemtudó arccal állanak elénk 
s tiszta mű vészetrő l, humanizmusról meg mikrő l szónokolnak. Nem: 
a művész nem olyan ártatlan fajta ember, mint ezek elhitetnék; 6 na-
gyon is jól tudja, minek mi a váltsága s ára, vagy ha nem: szégyellje 
magát. Próbálta volna meg egy, amint kés ő bb megpróbálta, a zsidók 
felé olyan er ő vel mondogatni a szociális igazságot, mint a maga faja 
felé, vagy próbálta volna csak meg a modern hírverés dobjaitól távol 
„tíszta m ű vész" és' „felülemelked ő  humanum" lenni; majd meglátta 
volna: van-e vagy nincs nagyobb írói érdem a tehetségnél. Az olyan 
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faji gondolkodásukat gő zölgő  nemzetközi irányok hívásának. Ez a 
megállapítás az enyém, de nemcsak az enyém. A zsidó önkritika ritka 
kísérletében, Polányi angol egyetemi tanár tanulmányában ugyanezt 
olvasom. Ő  mondja  el a valóban klasszikus „linzi eset"-et is. A pán-
germán mozgalmat az asszimiláns Friedjung alapította meg Linzben, 
egy másik zsidó: Adler s egy igazi német, Schoenerer társaságában 
1880-ban. Amikor a németek meg nyugodtan viselték széttagoltsag u. 
kat — a jövevény Friedjung ebbe már nem tudott belenyugodni. Két év 
múlva az új pángermán mozgalom kizárta a zsidókat s Friedjung h e. 
lyét Schcenerer foglalta el. Vele kezd ő dik a német antiszemitizmu s , 
A megsértett Adlernek eszébe, jut Lassalle es  Marx: s megalapítja az  
osztrák szociáldemokráciát. Lehetne-e három mondatban jellemz ő t. 
bet mondani mindarról, ami ötven év óta a világban történik? Az eu-
rópai szocializmusnak (éppúgy mint a zsidóságnak) óriási szerencsét-
lensége, hogy ez az adleri sért ő dés kerítette hatalmába. „A zsidóság 
abban a vágyában, hogy teljes polgárnak érezhesse magát, mindazo-
kat a hagyományos életformákat el akarja töröltetni, amelyekhez szü-
letés szerint nincs teljes joga". De mi lesz, ha a népek nem akarnak  Id-
vetközni a kedvükért teljesen magukból s utolsó szorultságukban azo-
kat a borzalmas elveket szegzik ellenük, amelyeket a marxizmusban az 
ő si Európa ellen ő k alkottak meg? Magyarországon a háború táján mar 

 épp elég mű velt, sértett es  győ zelemszomjas zsidó él, hogy az általános 
elvek alól ez a faji Drang kiütközzék. Szabó Dezs ő  örök érdeme, hogy 
a porondon magukra maradt zsidóknak ezt a kommunizmus els ő  nap-
jaiban vágta a szemükbe. Egy hónappal utóbb, vörös május elsején 
jelent meg az Elsodort Falu, mely a Korroborit aztán végleg fölmon-
dotta. 

Szabó Dezsö néhány hónap óta megint népszerű  ember. De ha 
megfigyeljük, kik engedték ki ilyen hirtelen ennek a népszer ű ségnek a 
zsilipjeit, mily szomorú: nem az a magyarság, amelyért szenvedett 
(annak nines  sem sajtója, sem világos érzéke), hanem zsidók es  kleri-
kálisok, akiknek a félelme most kivételesen az övé. Csak amióta ezek 
fölhúzták a tilalmakat: azóta lelkesedik neki itt is, ott is a magyar író-
nép s utánuk az ifjúság. Utánozza-e ő ket az, akire annyiszor ragasz-
tották a zöldfül ű t jelentő  Szabó Dezső -tanítvány címet, s abban az 
évtizedben, melyben minden más író hallgatott fel ő le, hét-nyolc ta-
nulmányban küzdött vele: megkövetve abban, amiben meg kellett, s 
hibáztatva, amiben az volt kötelessége? Ha Szabó Dezs ő  mást sem 
tesz, csak amit 1919 márciusában az Egész emberért cikkben, 
1920-1922 közt az ellenforradalom sváb—tót-dzsentri görgetegével 
szembefordulva, s 1938 tavaszán, amikor a kávéházazó urak közé 
hajtó Áchim Andrásaként, vesztét kihíva, csördített az országárulók- 

ba — mar  megérdemelné, hogy hatvanadik születésnapján az egész 
írónép teli füstöl ő kbő l lóbálja köré mindazt a szuperlativuszt, melyet 
húsz éven át — olyan tragikus egyedül követelt. De Szabó Dezs ő  többet 
is tett ezeknél az erkölcs Mária Terézia-rendjét érdeml ő  hő stetteknél. 
Ő  szabadította ki a magyar radikalizmust a zsidóból, s 6 állította be, s 
y6dte az irányát delejt ű -makacssággal húsz ide-oda száguldó éven át. 
Ady forradalma sem hasonlított a magyar Adlerokéra — itt-ott fű stő l-
gött is ellene — de nem bírta s nem merte szétválasztani. Szabó Dezs ő  
merte, s fellépése óta legalább a vágyakban van magyar jöv ő . S ez a 
jövő  nem ütközik Európa legjobb jöv ő jével. Azok közé az európai ke- 
reSő k közé tartozik, akik els ő ül vizsgálják az új század arcát, s libera-
lizmus, marxizmus es klerikalizmus közt viszolygó magyar ösztönünk-
höz Európa egén is megtalálják az eligazító csillagokat. Arra a fülledt, 
áporodott leveg ő re, amely Ady szörny-tanyáján is rajtaül, 6 nyit ab-
lakot; a magyar irodalomban ő  számol le a századvéggel; amagyar 
öntudat vele tisztul_fel.az idegen sugalmak alól. 

Mindez akkora érdem, s oly nyilvánväló iramár, hogy ha csak a 
hála lenne a kötelességünk s a bennünket túlél ő k javára nem a pontos 
felszámolás -- meg is állhatnánk itten. De Szabó Dezs ő t még sok évjá-
rat fogja inni, s mindnek szüksége lesz az ellenszerre, amely nélkül e 
termékenyítő  tehetség többet árt, mint használ. Szabó Dezs ő  politikus 
volt az irodalomban s író a politikában. Az utóbbi természetes s nem 
jelent többet, minthogy gondolatai köré nem tudott pártot sze rvezni; 
mert művész egyénisége s akármiféle szervezet az els ő  huszonnégy 
órában robbant volna. Nagyobb baj, hogy ő  az irodalomban is ügy 
viselkedett, mint egyeduralomra törő  politikus. Nemcsak írásaiban 
van valami a diktátorok egyhangúságából, akik mindig ugyanazt a 
szöget verik mélyebbre s mélyebbre a népek fejébe, hanem a rároha-
násai is inkább hatásra, mint igazságra men ő k -- akárhogyan, de köz-
véleményt toborozni össze az ütés mellé; a fontos, hogy a nép abban a 
percben egyetértsen. Az ilyen módszer szellemi téren akkor is bor-
zasztó veszélyes, ha kizárólag jó ügyre használják fel. A szellem: az 
arányok birodalma, s itt a kiütés — jó ügyben is—csak akkor jó ügy, ha 
azzal mérkő ztünk meg, akivel szembeszálltunk, s nem egy porzó szal-
mabábbal. Megértem Szabó Dezsö legfelt ű nő bb bírálatait: a Babits-
ról, Szekfű rő l, Tamásiról, Móriczról szólót, s van egy fok, amelyen 
igazat is adok neki — de ahogy Szabó Dezsö csinálta: az egy nagyobb 
muveltségü hordószónok knock-outja. Elképzelhet ő -e rosszabb isko-
la egy szellemi tunyaságra hajló ifjúságnak, mint efféle kiütésekb ő legy 
sorozatot végignézni? Szabó Dezs ő nek mindig volt partja a szivekben, 
de milyen kevéssé serkent ő dtek ezek a hiszékeny szívek arra, ami re 

 legjobban kellett volna: önmű velésre? S lapozzuk fele pamfletek után 
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a szétdúlt kócbabák közt gy ő zedelmesked ő  ifjú magyarral azokat a 
regényeket, amelyek a magyar irodalomban egyedül méltók a Habó ra es  békéhez es  a B ű n es  bű nhő déshez. Szabó Dezső  nyelve lélegzik és 
hódít, ahol politikai es  világnézeti tételeivel toboroz, sújt es  figur z 
De micsoda álpeturos nekibuzdulás, izomfitogtatás es  édes szentimen

-talizmus, mihelyt emberekbő l a maga világát akarja meggyúrni. Eat. 
vös-kollégista es  vidéki tanár: nem ez polározódik e regényekben mé g 

 tovább? Egy európai gondolkozó, amint a segédjegyző  melodrámáját 
dagasztja. Aki ki tudott gázolni az 6 hatásából, anélkül, hogy h ű tlen 
lett volna hozzá, annak éppolyan nagyszer ű  irány 6, mint Ady vagy 

 Móricz Zsigmond: anyag. De hánynak sikerült s hányan ragadtak 
benne reménytelen? Ha szín-magyarok es  asszimílánsok közt lármás-
ságban es  mű veletlenségben 1919 után a viszony megfordult: abban 
más okok közt Szabó Dezs ő nek is megvan a része. S ezért kellett es 
kell róla szigorúbban beszélnünk épp nekünk, mint akik gázfelh ő ként 
hajtják az ellenség állásai felé. 

*** 

A trianoni veszteséget húsz év alatt kit ű nő en megtaníttatták velünk. 
Minden iskolafolyosón van egy csomó tábla: ennyi sót, ennyi erd ő t, 
ennyi ércet. De hogy Trianonnak borzalmai mellett el ő nyei is voltak, 
arról aligha hallott még a m űvelt, tehát újságolvasó magyar. Pedig 
voltak, s talán okosabb  lett  volna az ország gondolkozását velük táp-
lálni, mint a Nagy- és Csonkaországot hasonlitó zsákokkal es  süve-
gekkel. Mert hiszen még gazdaságilag sem volt olyan kétségbeejt ő  az a 
kis zsák es  kis ökör, ha a sok elveszett közt az a rengeteg befektetés is 
ott volt, ami a gazdag Dunántúl es  Alföld adóját a só, meg az erd ő  
koldusföldjére vitte. Nagymagyarország arányos gazdaságú ország 
volt, mint Franciaország, vagy a mai Románia; Csonkamagyarország 
azonban gazdag lehetett, mint Hollandia. Európának aligha van még 
nyolcvan-kilencvenezer négyszögkilométere, melyre épp ma, a kapa és 
a napsugár korában egy m űvelt nép nagyobb jólétet áraszthatna. 
Húszmillió embert is eltartana ez a megkopasztott ország s el is fog, 
csak az a kérdés, hogy magyarokat-e. Erkölcsiekben még kevésbé lett 
volna szabad hátrányosnak lennie a kétségkívül példátlan hatalom-
vesztésnek. Szörnyű  áron, de kibogozódtunk a kiegyezés kényszer-
helyzetébő l, amelyben a nemzetnek csak züllenie lehetett. A történel-
mi állam elveszett, de a nemzetiség szabad. Nem voltunk egy beteg bi-
rodalom vér-körébe kötve, nem volt számbavehet ő  nemzetiségünk, 
nem kellett magunkba bocsátani öt-hat nép renegátját. Még a néprajzi 
elv alapján álló is csak bosszúnak becézheti, amit tettek velünk; d: . 

 nem voltunk-e nemzetiségünkben épp eléggé romlottak  es  hígultak,  

bogy faji egységünkben, amelynek most már a középosztályt is át kel-
lett járnia, ne örvendezzünk. Még az elszakításnak is volt vigasza: az 
elszakítottak megfogynak, de megedz ő dnek, s jó szilaj kapcsokként 
1jás népek testébe mártva, ha a magára talált magyarság egyszer kül-
detést talál létéhez, nagyobb szolgálatot tehetnek, mintha itthon vol-
nának. Az 1880 óta folyó megújhodás épp a felosztás el ő tt Adyban, 
Móriczban, Szabó Dezs ő ben egész félreérthetetlenül kivajúdta az új 
Szellemet. Elképzelhet ő  volt, hogy ez az új szellem, mely egy Bábelb ő l 
tört fel hódítóan, most birtokába ne vegye a csapáson okult s fajában 
egységesebbé lett magyart? 

Nem, ez alig volt elképzelhet ő  s hogy mégsem így történt, azt az 
európai es  magyar fejlő dés régi végzetes sebességkülönbségén kívül: 
első sorban a középosztály asszimilánsai akadályozták meg. A jött-
magyarok háború elő tti szerepe fájdalmas, de sok tekintetben termé-
keny is volt, s hibáztatni érte mást, mint a befogadó népet, nem lehet. 
Az asszimilánsok háború utáni szereplése sem hasznos nem volt, sem 
ártatlan; országalkotókból most lettek országbitorlók, az elakadt ma-
gyar szellem segédcsapataiból a magyar szellem elnyomói. Már az 
1918-as forradalmat miattuk vesztettük el. 1918 ő szén semmi sem lett 
volna természetesebb, minthogy a királynak a magyar h űbériség is 
utána menjen, s a magyar a kelet-európai polgár—paraszt államok leg-
gazdagabbjaként igyekezzék régibb kultúrája s kedvez ő  helyzete elő -
nyeit kihasználni. Igy is történt volna, ha zsidó forradalmárainkat 
kétfele dobogó szívük s az Európa fölött kibomló nemzetközi forra-
dalom füttyszava a zsidó ügyért hisztériába nem ejti. Mivel magya-
rázható különben egy olyan, csaknem konzervatív tudós, mint Lukács 
György, hirtelen népbiztossága? Móricz Zsigmond-féle magyar for-
radalmárok soha ilyen ő rültségbe nem csigázták volna azt az októ-
bert, amelynek igazán csak le kellett volna tépni az érett gyümölcseit. 
De még ebben az ellovaglásban is lett volna valami haszon: a jött-
magyarság egyik fele leleplezte magát, s néhány évre a sarokba álli-
tották. Nem kell nagy számtantudósnak lenni, hogy a középosztály 
másik felében a vérszerinti magyarság befolyás-gyarapodását várjuk. 
Igen, ha a második forradalom: nem ellenforradalom, s a Nagyatádi 
nevére hallgató paraszt-demokrata törekvések rögtön az elején el nem 
nyeletnek. S ugyan ki nyerte meg a h ű bériségnek a csatát? Kik voltak 
azok az inkább keresztények, mint nemzetiek, akik a bolsevikire szórt 
szentelt vízzel a magyar parasztot is kiszorították a politikából, ha 
nem a tisztvisel ő  osztály inkább svábjai, mint magyarjai. Mit akart a 
magyarúr? Megmerevíteni a magyar társadalmat. S melyik volta leg-
merevebb elem? Inke es  Budakeszi közt mély érdekegyezés volt: egyik-
nek sem kellett a magyar paraszt, egyik sem akarta, hogy a magyar a 
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hozzá hasonló kis népekkel összemelegedjék, mindenik szívesen  pecs^. 
telte volna meg privilégiumait egy Habsburggal. A külföld a Habs,  
burgtól megóvott; de azzal már ő  sem törő dött, hogy amit 1918 oktö.  
berében minden ép ész elkerülhetetlennek tartott, 1925-re a reform.  
utópiák ködébe került. Szabó Dezs ő , aki a Korroborit felmondta, s  
1919 ő szén az 1918-ban kigöngyöletlen eldobott zászlót próbálta fenn.  
tartani: átkozódva merült alá a hitelesített irodalmi jobboldalba.  

Hogy ennek az ellenforradalomnak a magyar szellemben milyen  
kevés elő zménye volt, s azt mennyire csak a mi kótyagos kommününk  
igazolta; semmi sem bizonyítja jobban, mint ennek az irodalmi jobb.  
oldalnak az összekaparása. Hatalom és közvélemény egyetértett, hogy 
szükség van rája; de író, akinek a múltjából erre mutatott rád, az  or  
szágban alig találkozott; még a Herczegeké és a Rákosiaké sem,  
A katolikus legényegyleteket kellett kiüríteni, káplánokat írósítani, a  
beugrásra mindig kész selejteseket „keresztény-irodalommá" kikiál-
tani, egy csomó zsidót kereszténnyé vakolni, csakhogy a fölállitott  
káderek kiteljenek.  

Volt tizenöt-húsz színmagyar író, aki bizonyára örül, ha fajtájában  
talál menedéket; de ezek közül egynek sem szorult hely ebben a jobb-
oldalban. A jobb írók akkor még szemérmesebbek voltak, mint ma, s  
kompromittáltabbnak tudták maguk, minthogy az ajánlkozással el ne 
késsenek. Az óvatosság nem volt fölösleges: egy „bolseviki" rikkan- 
tást mindig megér a rossz írónak, ha egy jót azzal elmeríthet. Nem 
erő ltették-e a Nyugat el ő szobázói most már akadémikus méltósággal 
a kettészakadt magyar irodalom meséjét? A magyar irodalom persze 
éppoly kevéssé szakadt ketté, mint én, ha a hajamat lenyírják (s ő t nem 
volt korszaka, melyben annyira egy csopron ült volna, mint a Nyugat 
éjjeli menedékhelyén), de utólag mégis csak ketté kellett szakadnia, 
hogy a nullák is nyomhassanak annyit, mint a géniusz. Szabó Dezsó 
madárijesztő ként tárta szét karját a baloldalon ragadt magyar író felé: 
hess, ide ne jöjj, s a kínai hajlékonyságú Kosztolányi sem bírta néhány 
évnél tovább rejtegetni odaát a tehetség dugáruját. Egyetlen hely volt, 
ahonnét ez a jobboldal néhány jobb szellemet kaphatott: az egyetem. 
Innen s nem az irodalomból kapta Tormay Cecil a Napkelet értéke-
sebbjeit: Horváth Jánost, Szekfű t, Paulert, Eckhardt Sándort s az 
egyetem tanárjelöltjeivel csinálta Thienemann is magas színvonalú, de 
hazája tévesztett Minerváját. Kétségtelen, hogy ez az elit nagy ipar-
kodással volt a jobboldal kopársága iránt. De az idegen származásúak 
aránya itt még nagyobb, mint az alj-jobboldalban, s talán semmi sem 
bizonyítja hatásosabban, hogy az asszimiláns mint kénytelen akkor is 
ártani, ha a legjobbat akarja — mint ő rajtuk. A szellem becsületessége: 
hű ség önmagunkhoz; tehát a magunk és ő seink múltjához. A fajból 

valónál ez a hű ség nem is lehet más, mint hű ség a fajhoz is; az asszimi-
lánsnál azonban hű ség egy másik fajhoz. A Napkelet és Minerva elitje 
kétségkívül emelte a színvonalat, de megzavarta a faji tájékozódást. 
Budakeszi és az Egyetem közt csak színvonalkülönbség volt, ahogy  
Érmindszent és Ady közt is csak az volt. Senkire sem lehet ezt hatáso-
sabban rábizonyítani, mint arra, aki az egész jobboldalon egyedül volt 
kultúra-alkotó nagy szellem: Szekfü Gyula. 

Szekfű  Gyula az egyetlen író, aki lovagias volt velem szemben. 
E könyv megírására is az ő  megtisztelő  szava adott jogcímet. Magam 
is nagyra becsülöm ő t. Amennyire történetírásunkat ismerem, nincs 
hozzá hasonlítható történetírónk. A magvasabb Szalay László, épp-
úgy mint Salamon Ferenc, kés ő n lett történetíró, s fő műve száraz az 
övéhez képest. Szekfü, ha csak a módszerét nézzük, az a történetírás-
nak, ami Ady a lírának, Móricz a regénynek, Bartók a muzsikának. 
De mily halálos a különbség, ha nem kívülr ő l, a mű faj, hanem belül-
rő l, az ösztön és az igazság fel ő l nézzük. Sokszor írtam róla: de ezt so-
sem hallgattam el. Aki a magyar történelm irodalmunkon át meg-
szítta s a szomszéd népek dolgait is ismeri valamelyest: annak semmi 
kétsége sem lehet, hogy itt egy szervezetbe írt idegen érdek er ő szakos-
kodik az ismert, vállalt, de kell ő képp nem érzett nemzeti múlttal. Pe-
dig vannak tulajdonságai, amelyek a leger ő sebb magyar koponyákra  
emlékeztetnek: Kemény Zsigmond is alig írhatott volna jobbat a Bocs-
kay-féle magyar realistákról, mint ő . A mű vét átjáró szociális érdekl ő -
dés is retorikátlanul komor és igaz. S az egész m ű : mégis azt a benyes  
mást kelti, hogy, éppen mert ilyen kiváló, örökre elveszi t ő lünk törté-
nelmünket.  

Elég műve fő  törekvésein végigmenni. A magyar történelem útjai  
közül 6 csak a Lajtán át jöv ő t hagyta nyitva: mindenáron nyugati  
népnek kellett lennünk, Kelet cs ő cselékei közé és fölé bástyaként beik-
tatva. A mi nyugatiságunk azonban épp olyan kártékony illúzió, mint  
a turanistáké. A magyar nép múltjával is ott van, ahol testével - 
„Zwischen-Európá"-ban. Állami sorsának természetes testvérei: a  
lengyel és a cseh királyság, népi sorsa: a szerbségen és románságon át a  
Balkán felé a legnyitottabb. A magyar fél-szláv nép, mint a román, s  
történelmét nem lehet egy kis olasz, francia közbecseppentéssel Bécs  
felő l igazán megírni. A katolikus szlávság története éppoly nélkülöz-
hetetlen a magyar királyságéhoz, mint Moldváé és Havasalföldé Er-
délyéhez. Jorga, aki elébb az ozmán birodalom történetét írta meg, s  
örökös Balkán-magyar összehasonlításokban körözött a román his-
tória fölött: kétségkívül reálisabb alapokat rak népe történetének,  
mint Szekfű , aki „kultúrfölényt" biztosító el ő kelő ségében a most  
biínhödő  tizenkilencedik századi nacionalizmusok árkait mélyíti tu- 

892  893  



datosan. S ha műve elfogultságait vallatjuk ki, hogy mi szükség va  
ezekre a Nyugathoz foglaló árkokra: Nyugat  es  német közt  alig  a 

é. zünk különbséget. A „két pogány" közül, mely ellen ő seink imádkoz
r
, 

tak, a török az ő sromlás neki, míg a német: a megment ő . De a balkáni történet azt bizonyítja, hogy a nívósüllyeszt ő , de igazságos tö rök 
 (mely Európában nem is volt nép, csak birodalomszervező ), sosem oh 

tott ki sem népet, sem vallást, úgy mint a fehérhegyi csata gy ő ztese, 
Erdély is török hűbérállam korában tudott magyarságunknak máig 
legbővebb forrásháza lenni. Csakhogy Szekfünek (az arányok beszél. 
nek), a magyar végvárakra fordított birodalmi es  császári segély fon. 
tosabb, mint a középkorias, izgága Erdély magyarsága. Pedig va n-e 

 valami természetesebb, minthogy Ausztria, ha már a hostátja lettünk, 
gondozta is a falainkat. 

S nemcsak Erdély jár így Szekfű  könyvében, hanem az egész „mély-
magyarság". Ki ért meg abból valamit az ő  könyvébő l, hogy a magya r 

 felvilágosodás nemcsak voltaireskedés volt, hanem ennek a mélyma-
gyarságnak nagyszer ű  feltörése, pallérozódása, s protestantizmusunk 
folytatása. S kés őbb is, ahol magyar irodalomról szól, tud-e több lenni 
mint udvarias? A nemzeti klasszicizmus neki éppoly bástya, mint a 
Gyulai-utódoknak, s hogy mit értett Ady-nemzedékéb ő l, melynek 
kortársa volt, azt a Három nemzedék megmutatta. Egyetlen magyar 
korszak volt, melyet 6 fedezett föl, s igazolt szinte tündéri színekben: a 
Mária Teréziáé. Aki Kemény Zsigmondnál is józanabb es  fanyarabb 
tudott lenni, ahol rólunk volt szó — itt ahol ő  lirizál; puha  es  elérzéke-
nyült. Nem a protestáns rúg ki itt a katolikusra. Családfám: a görög 
archaikumból a középkori románon át ér le Ady magyar protestantiz-
musáig. Nem véletlen, hogy két legkedvesebb m űvem közül az egyiket 
egy protestáns parasztasszonyról, a másikat VII. Gergely pápáról ír-
tam. A magyar népi katolicizmusnak is van egy búcsús-zászlóit túlsö-
tétlő  szenvedélyes foltja, melyet vallásnak igazabbnak érzek a mi tokát 
eresztett kálvinizmusunknál. De ez a tizennyolcadik században ránk 
tukmált Habsburg-katolicizmus! Elképzelhet ő  ennél külső ségesebb, 
púderosabb, benczúrgyulásabb válfaja a VII. Gergely vallásának? S 
ennek a tót  es  sváb papjai  es  a búcsúsai vonuljanak ezentúl a magyar 
történelem főutcáján Széchenyit közrekapva? Márpedig Szekf ű  a 
magyar történelmet nem is német elfogultsággal írta meg, me rt  attól 
még lehetett volna kegyetlenül es  hatalmasan egyoldalú: hanem a 
Habsburg-katolikuséval, s ett ő l csak csúzosan anakronisztikus lehet. 
Kacagni kell, akármilyen keser ű , az 6 elképedésén, amikor az ágyba, 
melyet történelmünkb ő l a Habsburg királyfinak vetett, egész más ké-
szül belefeküdni. 

Nyers  es  kurta ez a bírálat, mint az id ő , mely az elmondandókra jut, 

de  hogyan éreztessem különben az összefüggést e húsz év zavaros al-
kati talaja s legnagyobb teljesítményei közt? Bizonyos, hogy az utóbbi 
bat-hét évben Szekfu is megtorpant; volt olyan  becsületes es ő szinte, 
hogy meg kellett torpannia az ösztöne súgta koncepcióban. A magyar 
Szellemnek szép, bár egyelő re haszontalan gy ő zelme c;z a verg ő dés-
zavar, amit a Magyar Szemle megalapításakor még magabiztos Szek-
fűben kavarni tudott. Bethlen es  Szekfű  a címlapon: milyen epigram-
niatikus megvallása volt ez az Ady magyarsága e llen kötött szövet-
ségnek. De Szekfű  mégiscsak elég nagy, elég lelkiismeretes, hogy maga 
körül a rothadás, az ellenfél fel ő l a friss szél el ne gondolkoztassa. Ki 
tagadhatná, hogy a neobarokkban — alibibizonyításul — épp azt bélye-
gezi meg, ami fölö tt 6 tartja a szellem tető zetét. Fiatal földkérdés-
kutatókat enged be a folyóiratba, amelyet a 19-es paraszt-demokrácia 
eltüntetőjével szerkeszt. Amikor a zsidó fajvédelem megszorit ben-
nünket, fölszólal mellettünk, s az ifjúság vezet ő inek nevez; ő  maga 
azonban a Habsburg-katolikus Korunk Szavának adja oda a nevét. 
Az új magyar szellem úttör ő it: Móriczot, Bartókot, Szabó Dezs ő t las-
sacskán elismeri  — de amit csinál: mégis a Magyar Szemle. A rossz-
akarat azt mondhatná, nedves fával rakja a tüzet, melyet el akar olta-
ni. Vergő désében azonban sokkal több  es  kiáltóbb ellentmondás van, 
semhogy puszta taktika lehessen; észnek es ösztönnek, erkölcsnek és 
múltnak egész ritka drámája ez, melyre egyetlen megoldást látok: az 
igazsággal az ösztönt elpusztítani. A magyar faj nemcsak egy embert, 
hanem egy attitű döt is nyerne, melyben a faji-szétesés idején a hozzánk 
húzó német-szláv töredék valóban hozzánk találhatna. 

Ez a „jobb oldal" s a „bal"? A zsidóságot 1919-i önleleplezése után 
megrémítették s amolyan félgettóba nyomták, de meg nem törték. Ezt 
az akkori Európa sem engedte volna, de a magyar uralkodóréteg sem 
volt bolond, hogy a legalkalmasabb dajkát, a megfélemlitett zsidót, 
megsemmisítse. Az „üldözésb ő l" állóháború lett, majd a vakra puffo-
gó puskák közt megindult a cserekereskedés. Jóhiszem ű  ember alig 
mondhat mást, minthogy az így kialakult „baloldal" a zsidóságnak 
volt óvatos, de szívós érdekképviselete. A magyar szellemnek kezdet-
ben szerencséje volt még ez a magyarságból kizárt baloldal is, me rt 

 nélküle — legyünk ő szinték — azonnal  es  teljesen megsemmisült volna, 
késő bb azonban egyre nagyobb csapásává lett, mert ha fenn akart 
maradni, vele kellett kiabálni vagy merevedni. A magyar zsidóság 
számára az 1925-1935 közé es ő  idö lett volna az önbírálat ideje. Nem 
mondhatni, hogy erre nem volt meg a békéje. Kívülr ő l éppúgy érkez-
tek jóhiszemű  biztató hangok, mint ahogy a zsidóságból is emelkedett 
olyanféle szózat, mint a Pap Károlyé. A zsidóság azonban tán senki-
nek sem bizonyította be oly világosan, hogy az önkritikára képtelen, 
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mint  nekünk,  akik a magunk érdekével együtt a maga érdekét köv e  
teltük rajta. A mi ajánlatunk körülbelül ez volt: „Ne küzdjetek az el, 
len, hogy irodalmunk es  jövőnk mihozzánk hasonlítson. A ma gyar  
szellem  es  a magyar radikalizmus önálló akar lenni, bízzátok rá  ma, 
gatokat, higyjetek nemességében es  nagylelkű ségében. A csendes ro,  
konszenv s a képességeitekhez, helyzetetekhez ill ő  segítség: többet  ér nektek is, mint az anyagi fölényetekkel er ő szakolt uralkodás." Nem 
állitom, hogy a zsidóságban nem akadt néhány, aki ezt a becsület es  
alkut megértette; a többség azonban a l '  Ignotus s az i bete Hat.  
van yomán shylocki dühvel vetette mm g az ajánlattev ő kre. o 

a an kell az írókat tartani; jutalmazni es  példát statuálni, hogy a 
„baloldal" meg ne bomoljon. A „baloldaliság": becsület es  kenyér lett 
a fiatal íróra. S hogy sokból választhasson, két magatartással is meg-
kínálták: hetelt marxi talmudista, aki elvont okoskod ással írt 

 dent, ami  A földgömbön szín s a lélekben gyók^r, vvagy ha gyönge zse w  
s nem akart,hóhérolni, hetett humanista, aki annyira emelkedett  lel-
kű , hogy nem tud egy zsidót egy magyartól megkülönböztetni. Maguk 
a kínálók szezon szerint, s ő t egyidő ben voltak: népbiztos jelöltek s 

rjhomas Mannok. - 
Mi magyarok, akiknél valóságos nemzeti mánia magunk  es  fajunk 

okolása— sosem tudtuk megmagyarázni magunknak ezt a dühöt, mely 
hevesebb volt a tisztázó törekvéssel, mint a néphangulatot megnyar-
galó heccelő déssel szemben. Hát hiheti azt egy m ű velt zsidó, hogy a 
népivel ismerő s magyarnak igazán nincs semmi komoly féltenivalója 
az 6 beteg nélkül csinált fő zeteitő l? Vagy csak a hatalom hamis érve-
lése volt a „széttépett lélekr ő l" folyó s az antiszemitává pécézett író 
sorsába taposó lamentálás, s a düh könnyein át egy hideg tekintet 
figyelte az európai konjunktúrát es  a felülkerekedés esélyeit? Kis né-
pek s kis népekbe zárt népcsoportok, mint láttuk, ritkán tudnak ma-
gukból valami egészet kiérlelni: amit a nagyvilág ígér, mindig csábí-
tóbb, mint amit a kis haza követel. Ez a kifelé pislogás volt talán an-
nak is az oka, hogy a magyarországi zsidók 1919-bő l csak a sérelmet 
jegyezték meg s a mérk ő zés tribünjén szurkolva, vérmérsékük szerint 
bosszúra vagy elégtételre vártak. S bizonyos, hogy a szovjet id ő nkint 
igen-igen jól áll. 1931-ben már szinte lerepült az álarc s az Írónak, aki 
akkoriban a „rosszak" közé volt felírva, bizony hurokforma biztatá-
sok lógtak a nyakában. Azóta az európai mérk ő zés más arcot öltött; 
de a Dél-Amerika földrajzát tárgyaló zsidó társaságokban ma is sok-
kal sű rűbb, aki megtorlást remél, mint aki magábaszállást sürget. Pe-
dig a zsidó sorsot sosem oldhatja meg: sem gy ő zelem, sem vereség, 
sem a lutri istennő  bármiféle kerekeforgása; csak egy új zsidó maga- 

tartás. Hogy ezt be nem látták, azért ő k éppúgy megfizetnek, mint a  
babiloni fogságra vetett magyar szellem.  

Az a zsidó elit, mely a háború után talán még számosabban lép fel,  

taint a Nyugat első  korában, sajnos, alig javított ezen a keserves  

együttélésen. Ha m űveltségen európai tájékozottságot értünk, ez az új  

Zsidó elit — Bessenyei óta els ő  ízben már-már a magyarok m űveltség-
beli fölényét fenyegeti. Külföldet járt, az angol—francia irodalmat igen  

jól ismerő  emberek, Europa felé menekül ő ben a zsidóságból. Az el-
sáncolt baloldal túl szűk es  korlátolt karám nekik, de a magyar radi-
kalizmustól még jobban viszolyognak. Sárközi György ő n kívül nem  
akadt ember köztük, akit a magyar ügy meghódított. Leginkább még  

a jobboldal egyetemi tanárjaihoz vonzódtak, új katolikusok, konzer-
vatívek; magyar Maritaineknek es  Chestertonoknak akartak látszani,  
s a Napkelet, Minerva, Magyar Szemle, Korunk Szava nehezen talált  

náluk jobb fogalmazókat. Német es  zsidó asszimilánsok talán sosem  

álltak oly közel egymáshoz, amióta Kiss József es  Rákosi az Orczy  
kávéházban együtt ültek. S ebben nincs semmi különös. Amilyen el-
lentét zsidó  es  német a maga nyers „kazár" es  „sváb" állapotában,  
olyan nagy a rokonság a két faj műveltjei közt. Az Ujsäg Máraiját éve-
ken át zsidónak hittem, s ugyan ki mondaná meg a Minerva szellem-
történeti tanulmányairól, hogy melyiket készítette zsidó és melyiket  

német? A magyar tehetség azonban minél inkább az, annál idegenebb  

mind a kettő nek, s egy Erdélyi vagy Tamási iránti haragjuk sokszor  
már magyargyű löletnek is elment. A magyar irodalomból: a Kazin-
czy—Kölcsey—Eötvös-vonalat emelték ki. Ok jártak el ő ttük e kolbász-
evő  népben a mű veltség misszionáriusaiként. Abból, ami a Nyugat-
ban történt: Adyt, Móriczot, Szabó Dezs ő t a legszívesebben kitöröl-
ték volna. Az „Ady-revízióknak" is ez az igazi forrása: ez az új zsidó  

elit már feltöltené es  begyepeztetné a krátert, amelyb ő l, ki tudja, mi  
tódul meg föl — az 6 bosszantásukra.  

Ekkora hazátlanságban nagy öröm volt, amikor 1929 ő szén két id-
váló magyar író kezébe került a Nyugat. Móricz es  Babits: magyar  
kráter  es  európai láthatár; Ignotusék felhördülése mutatta, hogy a  

baloldal mekkora léket kapott. Magyar írók magyar háztájon: nem  

remélhettük-e, hogy ez lesz az a folt, ahonnét szellemi életünket ma-
gyar hegemónia alá vetjük s a megfeneklett magyar életet magyar  

gondolatokkal kezdhetjük újra szabni? Annak, hogy ez a bevett Nyu-
gat miért maradt medd ő : sok oka volt. Akkoriban állt Sztalin ante  

portas s az írók egy részének fontosabb volt a marxi m ű szavak begya-
korlása a nemzetiségnél. Móriczon is megbosszulta magát az ösztön-
ember bizalmatlansága; Szabó Pálokkal akarta Pestet bevenni. De a  

sok ok között a legnagyobb mégiscsak Babits volt. Érdemeirő l es  hi- 
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báiról egy kötetrevalót írtam; ez a füzet azonban nem irodalom tő  net, ahol minden járandóságot ki kell porciózni. Egy né ke  
küszködését követem benne a magához hasonló irodalomért, 8 etyes 

abe  nak ebbő l a szempontból nagy érdeme, hogy amikor a tanulástól l é
ts ,  
g  

jobb íróink is elszoktatták, az 6 mohó kultúrszomja átragadt, n yugta,  
Tanná 	 mi tett s idegenbe hajtott. Egy öreged ő  írót láttunk, aki mind ennap; 

elvégzi a  szellem rádiótornáját, s gémberedést ő l megóvott keszults6 
gel száll mű rő l miire. Mű veltsége, sajnos, sok tekintetben félrev ezető  
is volt. Nem ehhez a helyhez és helyzethez készült; nem a maga é s faj.  
tája sorsában széttekint ő  ember gyűjtötte — inkább egy magántud9 s 

 aki mindent ismerni s egy poliglott, aki minden nyelvet beszélni akar' 
Ahogy verselésében is együtt volt minden forma, éppen csak az a sor-
sunkba írt kategorikus nem, amelyet egy Ady munkált és gyötrött ki 
magának: mű veltségében is volt valami szervetlen filozopterín egye. 
temes — sok csillag és kevés gyökér. Aki mások híján ő t vette a mű velt 
ember ideáljául, sokszor futott medd ő  csapáson és sok termékeny 
csapást elmulasztott. Nyugaton épp ezekben az években sokkal keve-
sebb zsákmányt találhatott az író, mint amennyit a magyar múltban 
vagy a környez ő  népek kultúrájában közben elszalajtott. S Babits ezt 
a sorsszerütlenséget nemcsak védte, de szent dogmaként terjesztette is. 
A lebegés a valóságos feladatok fölött: ez volt az írástudó emelkedett-
sége; a közöny vagy irtózat minden ellen, ami nem könyvb ő l jön: a 
szellem tisztasága. A magyar irodalom mély eréhez bámulatosan ke-
vés érzéke volt. Aki a formák egész billenty ű zetét végigfutotta, a ma-
gyar vers- és regényforma vajúdásaiba bele sem tudott kapcsolódni. 
Nem természetes-e, hogy Ady és Móricz, vagy épp Szabó Dezs ő  hír-
nevét túlzottnak s magát jogtalanul elnyomottnak hitte? A Baumgar-
ten-alapítvány elég hatalmat adott neki, hogy a kárára megbillent vi-
lágrendet néhány száz esszével helyreüthesse. Kétségtelen, hogy eb-
ben a rivalitás-zsongító kórusban a jött-magyarok sokkal jobbhisze-
mű en énekeltek. Ő k csakugyan elhitték s hiszik még ma is, hogy Ba-
bits a nagyobbik: ezzel mérhet ő  színvakságuk. Hogy a magyarok mit 
hittek, az csak akkor derül ki, ha az arany rézzé válik. S tagadhatat-
lan, hogy Babits féltékenysége a Baumgarten-kinccsel összeházasod-
va: félelmetes er ő  volt ebben az évtizedben. Nagy írók sírján mohób-
ban nő tt a gyep; él ő  írók karcerbe vonultak; jó szívek elromlottak - 
mert a két B. úgy akarta. Sokalltuk a Kazinczy körül támadt puszta-
ságot, de ha itt kisebb támadt: a magyar irodalom lett nagyobb s nem 
a könyörület. A magyar szellem a Nyugaton kívül mozdult meg, s ami 
felé folyt belő le: gáncs volt és Júdás-pénz. 

„Ez az irány azonban még ha fel tudná is ásni hamarosan sáncait, 
mindaddig vigasztalan kisebbségi sorsára lenne kárhoztatva (Magyar- 

országon ! ), amíg a parasztságból új középosztály nem emelkedik ki ..." 
írja Szekfű  Gyula a magyar magyarok rájuk kényszerített szervez-

kedésérő l. De csalódik Szekfű , ha e kisebbségi kárhozatot új kínnak 
hiszi a magyar ég alatt. Az a magyar író, aki a tízmilliónyi magyarhoz 
húz, legalább ötven éve kisebbségben tudja itt magát, az pedig, aki 
1919 óta bújt ki a névtelenségb ő l, s népszerű ségét nem fajáruláson 
vagy önámításon vásárolta, egy törpe minoritás képvisel őjeként küz-
dött és bujdosott. Egyetlen napilap, folyóirat, színház, amely ne azok 
ellen termelt volna eszmét, közvéleményt, hírnevet, akiknek a mun-
kája mindnyájukat eltartotta. Egy kis hídf ő állást szervezni, ahol a 
népbő l jövő k biztosan és magasabb m ű veltséggel tarthatják magukat, 
amíg mögöttük a derékhad meg nem indul, ez látszott a legtöbbnek, 
amit itt el lehet érni. A nemzeti sors kimondói és útmutatói a háború 
után is, szinte kivétel nélkül, a magyarságból kerültek ki. Tehetségben 
még mindig legalább akkora többség volt, amekkora kisebbség hata-
lomban. A néptest, amely fölpréselt, a hozzánk hasonlító ország, amely 
táplált -- elveszhettünk minden viszonylatban — szavaink erejében nem 
enged elveszni. Tamási, Erdélyi, Illyés, Szabó L ő rinc, Kodolányi, Sin-
ka, Nyírő , Cs. Szabó, Féja, Gulyás, Veres, egészben lehettünk sokak 
vagy kevesek, de hogy a lényeget mi mondtuk ki, senki sem mester-
kedheti el. S akármily szörny ű  is volt a kisebbségi sors, nem vigasztal-
hatott-e, hogy az ország többsége, ha nem is tud rólunk, velünk van s 
az egész rajtfeledt kulturális tákolmánynak egy nap el kell olvadnia. 
Ahogy az egy muskétányi Tanú írta, 34-ben, amikor a sajtó nagy ágyúi 
sütötték rá a fordított vérvádat. „Aki a magyar közvéleményt isme ri , 
tudja, hogy a lelkekben rég kialakult egy harmadik oldal, amely jobb-
ra és balra egyforma undorral tekint s a kett ő t együtt akarja elsöpörni. 
Hatalma egyelő re nincs ennek a harmadik oldalnak, de ha megindul a 
közhangulat színvallása, jobb és bal olyan p ő rén maradnak el ő tte, 
hogy mindenki csodálkozni fog, hogy uralkodhatott ez a néhány csó-
ré ember annyiakon." Jóslatnak vakra sült el, de jellemzi tán a re-
ményt, mellyel ezt a kisebbségi sorsot állni lehetett, s talán még nehe-
zebb viszonyok közt is állani lehet. 

Minthogy Szekfű  a kisebbségi sorsukra eszmélt magyarokat szeret-
né a mi odacitált véleményünkkel az asszimiláns-kérdésben befolyá-
solni és nevelni (mindjárt pontokba is foglalva a választ, melyeket vár 
tő lünk), használjuk fel ezt a helyet annak a kisebbségi-magyar állás-
pontnak az elmondására, melyet nem 1938 szült, hanem gyermek-
éveink ösztöne s tapasztalata. Szabó Dezs ő  sorsa minekünk azt bizo-
nyította, hogy a magyar írónak, hacsak végzetes összefogást nem akar 
kihívni, mar  a bánatával sem szabad duhajkodni. A történelem kü-
lönben is arra oktat, hogy minden faji felszivárgás, térhódítás addig a 
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amennyire a magyar ügyet képviselni merték, A leromlás eleinte f ő leg 
tnuve tségben volt feltűnő . Külföldi ösztöndíjak, egyetemi állások, 
szernináriumi könyvtárak, nehezen hozzáférhet ő  folyóiratok, könyv-
tárnokságok, művelt család, írói vagy professzori összeköttetés mind 
a  jött-magyarok oldalán, az amúgy is nehézkes magyar örülhetett, ha 
jótállót talált egy megkívánt könyvtári könyvre, s az irodalomtól vad-
idegen foglalkozásokban lerobotolt életének éjszakáit es szünideit az 
önmű velésre fordíthatta. Bámulhatjuk-e, ha a gyengébbek e muvelt- 
ségbeli csökkentértékű séget a Móricz Zsigmond vagy a Szabó Dezs ő  
pályáján nekibátorodott szószátyársággal ellensúlyozták. Orruk egy 
cS1zmában több zsenialitást szimatolt, mint három könyvtárterem-
ben, s a legbárgyúbb „ ő stehetség" is zenebonás jó alkalom volt rá, 
hogy az erő tlen intellektüelek felé a maguk romlatlan mellét megdön-
gessék. Hány testvéri szégyenkez ő  nyaklevest kellett ezeknek a mezei 
hadaknak kiosztani s hány malomalji fokoscsapást t ő lük elviselni. 
Pedig mi is ugyancsak sötét labirintját tévelyegtük be az önmüvelés-
nek, éppolyan elhanyagoltan, mint ő k. Később már a jellemhibák is 
ütközgettek. Minél ijeszt ő bben nő tt a magyar ügy, annál nagyobb ára 
volt a kacsintó magyarnak, aki két-, ső t három- vagy négyértelm ű  
mosollyal adta a várnagyok tudtára: én nem vagyok vadember, engem 
játsszatok ki ellene, velem megalkudhattok. Mi volt olcsóbb, mint ha 
egy nehéz szívbő l új, elhallgathatatlan ige támadt, azt fél ő  felek javára 
szeliden átfuvolázni. A hatalom nem kérdezte soha, mi kinek a véribe 
került, s ilyen-e igazán az az eszme. Ő neki az volt a fontos, hogy a gaz-
dájával jólábon legyen, s a dics ő ség minden szirénáját megfútta mel-
lette, csakhogy az igazi gazdát elnémíthassa. Nézzük meg irodalmunk 
minden újabb vívmányát, felfedezését: népies költészet, baranyai pusz-
tulás, falukutatás, Duna—Európa, reform, magyar önismeret, huma-
nizmus: azoknak szerzett-e hírt es dics ő séget, akik elinditották. Nem 
az értékesít ő k voltak-e, akik a kommunista kádernél éppúgy jelest 
kaptak, mint a Nyugatnál, a nyilas lapokban? Hét-nyolc év alatt olyan 
átalakulásokat értünk meg, amilyenekre az átöltöztet ő  idő  mókás ál-
ruháiban gyönyörködő  Proust is évtizedeket szánt. Az írók egyik ré-
tegében sem látni annyi pálfordulást, mint éppen a magyarok közt. 
Akiknek 1932 körül Kassák volt a „kispolgár" es  a rossz szocialista, 
mutathatnak-e maguk közt egyetlen olyan szép, h ű  arcot, mint az övé? 
Ha van lélekvándorlás, a tizedik életünkben is fölkeserlik ezeknek a 
dolgoknak az íze. S ugyan nyert-e valamit, aki mindennek ellenállt? 
Kik a legbolondabb emberek ebben az országban, ha nem a leghívebb 
magyarok. Mintha úgy volna, ahogy a legjobb magyar koponyák 
egyike Írta nekem nemrég: az, hogy valaki meg ő rül-e, ma már-már ér- 
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legerő sebb, amíg el nem kiáltja magát. A szlávok észrevétlen lett ek Europa legnagyobb népcsaládfává. A hazai zsidó vagy sváb hodíti s 
 sem lett volna soha olyan erő s, ha tudatos vagy éppen programszer ű  

Egy,  faj annyit hódit, amennyit teremt. Magyarország magyar nn eg, 
hódítására minekünk nem jelszavakat vagy fedezetlen törvények et 

 kell teremtenünk, hanem egy új magyar szellemet, amely tisztaságé, 
val, fölényével es  első ségével veti maga alá a jött-magyarokat. El ő lük 
elzárkózni, ő ket kizárni: épp a szellemben mindig visszataszító, kiesí-
nyes nyomozgatásokat kíván. Ki az asszimiláns s ki nem? -- kérdezh e, 
tik tő lünk, ha egyszer sorozni akarunk. A név egyetlen kapunak: o s. 
toba. Berzsenyinek lehetett volna ugyanolyan összetétel ű  a vére es  lel-
ke, s hívhatták volna az anyja után Thulmon Dánielnek. Akinek az 
anyanyelve magyar? Aki színmagyar tájon született? Akinek három 
nagyapja magyar? A jogászok gyönyörködhetnek az ilyesmiben, a 
szellem irtózik t ő le. De nekünk nem is volt szükségünk rá. Mi a jött-
magyart is elfogadtuk, ha a jó tulajdonságaival akart közénk állni. 
Nem voltunk olyan sokan, hogy a németek alaposságát es  szellemi lel-
kesedését, vagy a gyors zsidó tájékozódást, a jobb zsidók aszkézisét el-
tiltsuk magunktól. Egy követelményünk volt, hogy a maga fajtája ma-
gyarellenes hajlamait es alakulatait megtagadja, s az igazi magyar szel-
lem fennhatóságát kulturális- es  sorskérdésekben el ismerje. Nem lát-
juk-e ma is, hogy az asszimiláns sokszor még a hazaárulás határán is 
hazafinak hiszi magát, mert a maga hajlama s a nemzet érdeke közt 
egyszerű en nem veszi észre a szakadékot? Jobbhiszem ű en hibáz, mint 
a híg- vagy romlott-magyar, aki szíve jobb hangjait nyomja vagy sik-
kasztja el. Szellemi emberhez s patriótához ill ő -e az ilyen jött-magyart, 
vad „nem vagy magyar" kiáltással dögönyözni a hazaárulásba? Nem 
okosabb-e a megmutatott magyar üggyel szemben kényszeríteni ő t 
alávetésre vagy gy ű löletre, igazi asszimilálásra vagy elkeseredett disz-
szimilációra? „Tudd meg, hogy ez a Bessenyeit ő l Adyig s azon túlfutó 
magyar ügy itt a történelmi vallás — erre kell átkeresztelkedned, ki-
sebbségi helyzetét vállalnod, s a magadét megtagadnod. Ha pedig azt 
mondod, hogy Te más úton akarsz magyar lenni, mert más magyar 
utak is vannak: mi azt mondjuk, hogy a kis népeknek csak egy jó útjuk 
van, s lásd, hogy ő rzöd meg magad azokon az utakon az árulástól." Ez 
volt az én könnyen ellen ő rizhető  álláspontom tizenhárom éven át a 
jött-magyar többség es  magyar kisebbség dolgában. S ez ma is. 

Nem csoda, de nagy kár, hogy ez a kisebbségi sors a magyar író-
anyagot rendkívül megviselte es  lerontotta. Ady Endre  es  Szabó De-
zső  után lehetetlen volt önállóságra es vezetésre nem törekedniök; 
csakhogy a Korrobori fölmondása pihepaplan alól a pusztába vetette 
ő ket. Ami mellettük lehetett volna, mind ellenük fordult, s annyira, 
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tékmérő . A kísebbségi sors mindenkit kikezd, kit az agyában, kit a jel• 
lemében, kit az idegeiben. 

S ennek ellenére is igaz, hogy ami komoly vívmány, azt a mag yar 
 kisebbség hozta föl. A nagy irodalom mégiscsak felelet a sorsnak 

felelni az tud, aki a sorsot csontjában hordja. Fussuk végig az ered nri 
 nyeket. Ez a magyar írócsoport volt az, amely az ötödik rend, apa• 

rasztság képviseletét az irodalomban megteremtette. Ez törte me g a 
 háború utáni ízlés-anarchiát, s parancsolt új klasszikus ízlést nemzeti 

klasszikusaink  es  népköltészetünk szellemébe. Ez indította meg Ma_ 
gyarország es  a magyarság felfedezését. Ez merte vállalni a kelet-
európai kis népek sorsszer ű  testvériségét. Ez alakította át a Nyugat-
kor tisztára irodalmias m űveltségét a helyhez szabott, sorsnéz ő  mű -
veltséggé. Ez akasztotta a magyar szellemet a „mítosz eml ő i"-re. Mu-
lasztásai s bű nei borzalmasak, de, ami új történt, mégiscsak általa tör-
tént. S volt egy pillanat 1934 ő szén, amikor komoly volt a remény, 
hogy a különféle hatalmi gyámságok alól kiszabadulva — a maga szer-
vezeteiben indulhat rohamra az országért, s ő t a hatalom kapui is 
megnyílnak el ő tte. Aki a Válasz harmadik számára fölrakott hosszú 
szerkesztő -bizottságot megnézi: egy színmagyar társaságot lát. Pedig 
soha ott senki az asszimiláns szót ki nem mondotta, s ő t törekvésünk 
volt, hogy zsidóból, németb ő l is minél többet csábítsunk a magunk 
zászlaja alá. S mégis magunk maradtunk, mi viszont csaknem mind 
ott voltunk, mert maga az ügy volt magyar, s aki oda- vagy elhúzódott, 
az ügy hozta vagy taszította. A szétráncigáló er ő k, sajnos, erő sebbek 
voltak a bizonytalan alkalom kohéziójánál: jellem-, ideg- es okosság-
hibák bennünk — csábítás, fenyegetés es  rutin körülöttünk összeka-
vartak, s a Gömbös-reform elpukkanása szétsz ő rt es  kompromittált. 
De az a Válasz, amely valójában sosem volt meg, a kor irodalomtör-
ténetében mégis élni fog, mert, akiknek együtt kellett volna lenniök es 

 maradniok benne, jobban összetartoztak, akár a Nyugat nemzedéke, 
s ha mégis széthányódtak, az húsz magyar évnek volt a vizsgája, mely-
re azonnal föl is harsant a magyarellenes Magyarország örömdiadala. 

Sokan aránytalannak es  hisztérikusnak érezték azt a kétségbeesést, 
mely 1935 ő szén, e szétszórt reformerek egyikén er ő t vett. Az azóta el-
telt négy év, úgy hiszem, meghozta a kétségbeeséshez a távolságot. 
A mi szerencsétlenségünk 1919 után is a kis lábos baja volt: minden 
külső  konjunktúrára fölfortyantunk, külföldön koholt kátékat sza-
valtunk, s nem volt id ő nk a magunkba nézésre, s az ésszer ű  javaslatté-
telre. 1932 es  1937 között a szembenálló konjunktúrák odakünn 
egyensúlyba jutottak, nem volt a határon senki, akinek elébe kellett 
volna sietni lefeküdni. Akik az oroszra nyár s németre még nem ját-
szottak, hajlandók voltak csak magyarok lenni. A magyar ügy, melyet 
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idáig közös erő vel fogtak Bethlen es Sztálin helytartói, kiszabadult s 
hajtott, mint a szibériai tavasz. Bethlen bukása után a nagybi rtokos 

iniszterelnököknek is mintha magvuk szakadna: egy Gömbös Gyu-
láról föl lehetett tenni, hogy amikor eszméinket a rádióba belekiáltja, 
a  Berzsenyiekkel rokon dunántúli középnemes vár az, ami fölharsan. 
Idő  nyilvánvalóan nem volt sok. Az emelkedő  Németország es  a meg-
állt Oroszország közt óráról órára n ő tt a potenciálkülönbség, s kulcs-
helyzetünkben jórészt t ő lünk függött, hogy a kis népek öve: szigetel ő -
réteg lesz-e, vagy szikratér. Egy magyarrá reformált Magyarország 
ekkor még Kelet-Európát is megválthatta volna, enélkül szomszé-
dainktól függött, hogy ő k osztanak-e fel megel ő zésül, vagy küls ő  ha-
talom használ fel romboló ék gyanánt. Ahogy 1934 karácsonyán 
„Lesz-e reform?" cím ű  cikkemben írtam: „A reformnak most kell el-
kezd ő dnie ezekben a napokban, halálosan komolyan, erélyesen a las-
sú fejlő dés nyögdécselése nélkül. Ha ez nem történik meg, az a ma-
gyarság, melyhez nekünk közünk volt, elveszett." Nos, a reformra föl-
álltak, s a starter el is sütötte a pisztolyt — s nem történt semmi sem. 
Akik elő bb még megkövülve álltak — elnevették magukat, s a remény-
kedő k szégyenkezhettek. Beteg volt ez a Gömbös Gyula vagy csak 
politikus? Azt, hogy mit mulasztott ei, szerencséjére nem volt ideje 
megtudni. 

A magyar Írók egyben maguk is Gömbösök voltak: nem vették ész-
re, hogy mi történt. Annál jobban észbekaptak a megrökönyödésük-
bő l felocsúdott jött-magyarok. Most fogtak össze csak igazán: most 
kezdő dött csak a humanizmus! A szó ellen nem lehet kifogásom, hi-
szen az európai s a magyar irodalom újabb háturú utáni törekvéseire 
en használtam minálunk elő ször — de haj, mennyire más humanizmus 
lett ebb ő l 1936-1937-re. Hatvanytól a Korunk Szaváig, az új nemze-
dék modorosaitól a magyarul geisteswissenschaftolókig minden 
jött-magyar összefogott benne: még a magyarok közül is részt vettek—
a sima Jókai kisöccsei. A falukutatókból külön alcsopo rt  lett, szabad 
volt a nagybirtok felé hajtaniok a szelet; azoknak a húsába azonban, 
akik szemellenző  es alku nélkül álltak — semmilyen csíp ővas sem volt 
eléggé izzó. Ha Angliában es  Franciaországban férfiak viszik a kor-
mányt, ebben a humanizmusban aligha el nem merül egy nép joga a 
maga irodalmához. Így azonban elmondhatjuk, hogy a legrosszabból 
is csurran valami jó: 1938 nemcsak a zsidókat választotta szét a többi 
jött-magyaroktól, de a Habsburg-svábokat is a disszimiläns németek-
tő l. A három part közt (amíg a három helyén megint egy nem marad) a 
magyar is fölütheti a fejét. 

 

  

       

       



        

        

  

Aki 1935 ő szén a magyar sors-kérdések hömpölyget ő i közül bete. 
gen  es  reményvesztetten kiállt, csak az eljátszott „utolsó  alkalmat" 

 látta: ez volt a status nascendi állapotba kerülö Európában az utolsó 
szélcsendes óra, melyben a sorsába es  lelkébe pillantó magyarság szel-
lemét es  társadalmát újra szervezhette. Kísérletünk kudarca után úgy 
látszott, hogy  mar  csak a reformláz els ő  óráiban írt Debreceni Káté 
alternatíváiban válogathatunk. „Tetveinkt ő l ellepetten, elgyengülve 
várjuk, hogy mit kezd velünk a más népek sorsa. Valamelyik nagy nép 
gyarmatbirodalmába olvadunk be? Szomszédaink darabolnak fel, 
hogy egységüket védjék? Vagy egy internacionalista néptestvériség-
nek leszünk osztjákjai?" Mit is tehetett még itt, aki a dobogó történel-
mi erő k közt csak egy védtelen népet látott, s a maga tehetetlenségét? 
A mű vészet kapszulájába zárja be a jöv ő  orvosságául a jelen mérgét? 
Vagy húzódjon be egy kisebb körbe, családba, hivatalba, s ott próbál-
jon hasznos ember lenni, ha beteg nemzete mell ő l már elverték? 
A Tanú írója, miután szerepét letette, mind a kett ő t megpróbálta. Re-
gényciklust kezdett az „Utolsó kísérletr ő l", s mivel kenyérkeresete is-
kolákba dobta ki, a tízmillió polgár helyett négyszáz polgárista javára 
iparkodott ezt-azt kitalálni. S mily szép bújócskája a Gondviselésnek: 
a remény, melyet a közélet elragadott t ő le, ezeknek a fiúknak a tanul-
mányozgatása közben váratlan megint szivárgani kezdett. 

Szociológiai mikroszkópiának neveztük el akkortájt, amit más or-
vosi es  lélektani vizsgálatok mellett e budai polgári fiain végeztünk, 
Nézzük meg egy cseppben, hogy mib ő l van a tenger. Honnan futnak 
össze egy ilyen „proletárf ő iskola" tanulói; milyen népkő zetekbő l sza-
kadtak le apáik s ők maguk mivé lesznek? Nem riadtunk vissza egy 
rosszhírű  módszertő l: a névelemzést ő l sem, s a szülő k sorsával össze-
kötve: épp ez szöktette a fejembe az els ő  reménytadó gondolatot. Még 
ő si vízivárosi iskolánkban is csak a tanulók sz ű k egyharmadának volt 
a nagyapja is pesti lakos; a többinek az apja vándorolt fel; egyharma-
dé a háború elő tt, egyharmadé a háború után. Az „ ő slakók" (legalább 
két nemzedéken át fő városiak) nagy része német nev ű  es  származású; 
a háború elő tt felvándoroltak felében magyarok, felében németek s 
szlávok, a háború után fölkerültek majdnem mind magyarok. S külö-
nös: a legtöbb jó módú (jó mód: havi 150 P biztos!) a legutóbb jöttek 
közt van. Az els ő  kétharmad iparosait, kiskeresked ő it, gyári munká-
sait az ipari  válságok fel ő rölték, gyermekét kevés tudja közülük a pol-
gárin túl is taníttatni. A magyar elemet az új hivatalnokállam vette fel: 
rendő rök, köztisztasági munkások, szolgák, kertészek -- s hogy gy űj-
tő nevet adjunk a proletár-elitnek: házmesterek. Nem valami különös 
dicső ség, hogy a puszták népe Pesten is mint szolga t ű nik ki s emelke-
dik. De a fontos mégis csak az, hogy jön, gy ő zi, s a középosztály hátsó 

lépcső in - a kereskedelmi iskolákon - lassan az úri rendbe is felsom-
polyog. 

A mikroszkópia eredményein meglep ő dve ekkor vállalkoztam rá, 
hogy Budapestrő l könyvet írok. A könyv nem jelenhetett meg - a rá-
szánt munka azonban b ő  kamatot adott reménységben. Most értettem 
meg, mi volt az, amit a Medve utcai polgári okulárja alatt észrevettem. 
Minden nagyváros: egy moloch, amely a vidék népét eszi. Budapest - 
ahol egymillió emberre százötvenezer tizenöt éven aluli gyermek esik 
különösen az. Ha a sorompókat a bevándorlók el ő tt lezárná, harminc 
év alatt talán félmillióra esne a lakossága. Csakhogy nem zárja le; hisz 
ami pénz van, mégiscsak itt van, s amióta Ame rika megszű nt, a falusi 
nyomor minden amerikása, minden hetedik gyerek  es  tönkrement 
suszter ide tódul szerencsét próbálni. A Medve utcai polgáriban a szü-
lő knek átlag hat testvérük volt, a fiúknak másfél. Miután minden 
szellemi mocorgót magába habzsolt, Budapest városhúgaival az egész 
országot fölfalná. Ez amilyen veszély a népesedésre, olyan remény a 
szellemnek. Mert kik azok, akik Pesten fogynak? Az asszimilánsok. S 
mi az, ami a helyükbe tódul? Békés, Szolnok, Zala, Fejér. Ha Csonka-
Magyarország az maradhat, ami: Budapest néhány évtized alatt a 
legmagyarabb foltja lesz az országnak. S minthogy Magyarország 
száz éve: Budapest; ez a vesztünkre csinált fej vérünkkel átjárva még 
megmentője lehet a veszni induló vidéknek. 

Egy gondolat ereje nem az, amit mond, hanem amit ad. A magyar 
irodalomban akkor tombolt a nemzethalál konjunktúrája. A legsze-
rényebb tehetség is országos névhez jutott, ha a megel ő ző knél is csal-
hatatlanabb bizonyítékát adta egy él ő  nép közeli halálának. A hulla-
foltok minden nemének megjött a specialistája, s mintha már nem is a 
javítás lett volna a cél, hanem a halál meglovaglása. Engem bosszan-
tott ez a cuppogás a pusztulásban; annál inkább, mert a kétségbeesés 
tető fokán egyetlenegyszer magam is elkiáltottam a „menthetetlen"-t. 
Akkoriban határoztam el, hogy ha sorskérdéseinkhez egyszer még 
visszatérek, e mohó siratók ellen szedem össze, ami reménység a ma-
gyar fönnmaradás mellett található. Egy nép végül is csak lelkében 
bukhat meg s nem statisztikákon, s ha százezerre leolvadt, de akkor 
magára talál, éppolyan népe lehet a világnak, mint akármelyik. Ne 
csöndítsük hát ki az élő t, s ne csak a halál kártyáit nézzük, hanem azt 
is, ami mellettünk üt. Ez a magyarosodó Budapest kétségkívül ilyen 
kártya. Nincs nagyobb bátorítás, mint azt tudni, hogy az id ő  nekünk 
dolgozik. Aki idáig egy megoldhatatlan status praesensen gyötr ődött 
- rájön, hogy a következö gyötr ő dö, ha az id ő  békén munkálhat, egy 
sokkal kedvező bb jövö státust talál. A zsidóság például e status prae-
sensben (1937-ben vagyunk) egy csomó ismert arc; az egyik konok, a 
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másik hisztériás, a harmadik megértésre töreked ő : az egész 
van, belátásra már tömege s készültsége miatt is nehezen bírható O  
nézzük a jövő  helyzetet. Ha a bevándorlás csak annyira lesz ne D7e 
mint 1919 óta: a zsidóság negyven-ötven év alatt elenyész ő  o ' 
Minden népcsoport fölfelé t ű nik el, s ő k, amióta városokba kóltnd ,  
ködtek, s a gyermektöl a legegykésebb Baranyánál is jobban eii 
vetlenedtek, gyarapodásuk ellenére is enyésznek. Az öreg Budapest st minden népcsoportja közt ő k a legöregebbek, több vén s feleann yi 
gyerek. Budakeszi szaporább, de a középosztály fogyó német assz1l 
milánsait aligha pótolhatja: különösen (1938-ban vagyunk), ha elvb ő l 
nem asszimilál. Egy tolnai sváb, ha tolnaí sváb marad: egy szem ide, 
gen az országban; de ha jött-magyar és úr lesz, ötven magyart vezén yel 
úgy, mintha tolnai svábok volnának. A magyarságnak — tizenöt éve 
vallom — semmire sincs nagyobb szüksége, minthogy teste fölött ahhoz 
tartozó magyar öntudatot hordjon, Az elfoglalt Budapest épp ezért, 
akármibe kerül, tízszeresen pótolhatja az elveszend ő  Baranyákat, 

S ha a számokban kételkedünk, a történet meger ő sít: az idegen fajú 
városi lakosságot, hacsak vad statútumokkal nem védte faját, mindig 
megette a hozzá tartozó vidék. Így lett magyar város a német Pest-
Buda egyszer már Mátyás korában, s ha a második németzsidó város 
igazi megemésztése a magyar birodalom rossz összetétele s erkölcse 
miatt a háborúig nem is sikerült — Csonka-Magyarország biztosan 
megeszi az „ ő slakó"-kat fajukban is. Régi íróinkon rágódva, ekkor 
forrt  Id  bennem a Bessenyeivel induló fejl ő désnek az a képe, melyet itt 
elő adtam. Az elhibázottság érzésétő l hajtva, sokkal több hibát talál• 
tam a tudottnál a fejlő dés kezdetén, és sokkal több reményt kelt ő t a 
közelmúltban. Azoknak, akik most özönlenek Békésb ő l és Zalából, 
három-négy évtizeddel el ő tte jártak, akik a Kiss József és Rákosi Jen ő  
Budapestjébe mint senkik surrantak be, s mint kipusztíthatatlan feje-
delmek szabnak — legalábbis a szellemben — törvényt. Ha ez a két 
áramlás itt egyszer egymásra talál! Ha magyar tömegek kerülnek a 
magyar szellem tésztaszaggatójába! S nincs-e erre is jel? A vízivárosi 
iskola tornatermében nem hallom-e Kodály-dalokat énekelni a zalai 
béresnép fiát? 

Még 1936 ő szén egy drámai szilánk pattant  le  készülő  regényembő l, 
Amíg írtam, eszembe sem jutott, hogy Magyarországon színházak is 
vannak. Fáradtság, szenvedély választotta a formát; untam a regény 
bő beszédű ségét, s a szokottnál tömörebbet és indulatosabbat akartam 
kiáltani. A színdarab a Tanú papírdeszkáin jelent meg, s esze ágában 
sem volt a színház deszkáira átkér ő dzni. Egy este egy lelkes fiatalem-
ber jött ki hozzám beteg lábon a csuszamlós darában, s arról ábrán-
dozott, hogy ő  a Nemzetit erre a darabra rábeszéli. Csacsi ifjúság! Hát  

nem tudja, hogy én magyar író vagyok — két ok, hogy ne legyen szin-
padom Magyarországon. A darabot másfél év múlva mégis bemutat-
ták. Keresetnek keserves volt, de bukásnak reménytadó. Eltekintve a 
csodától, hogy a Fodor Lászlók és Herczeg Ferencek színpadára fel-
sompolyoghattam -- színészt láttam, aki megértette, s önfeláldozóan 
vállalta, amit mondania kellett. A közönség is inkább biztató, mint el-
csüggesztő ; érezni kellett, hogy ha egyszer alkalmasabban választott 
idő ben, a pusztába kitett egzisztenciák kötik össze a sorsuk egy vala-
mivel egyszerű bb és pergő bb mű vel, a magyar dráma Budapesten is 
áttörhet. A Földindulásban ez történt meg. E sikernek vannak szép-
séghibái s veszélyei (mialatt e sorokat írom, a Nemzetiben üres ház 
elő tt megy egy sokkal költ ő ibb, bátrabb és úttörő bb darab: Tamási 
Tündöklő  Jeromosa), de hogy e színmű  forró estéin mégis a magyaro-
sodó Budapest ülte nászát az új magyar drámaírással: Id tagadhatná 
jóhiszemű en. S ha valamely katasztrófa közbe nem szakad, elképzel-
hetö-e, hogy bukásokkal, visszaesésekkel tarkítva új s új m ű  ne tő rje át 
az áttörhető t, amíg csak a régi, hazug pesti színpad magyar szószék 
nem lesz. S ha a sajtóban ma még nincs „Földindulás", s aki újságpa-
pírra ír, elkerülhetetlenül valamelyik Ostdeutsch, Habsburg-katolikus 
vagy zsidó berekben bujdosik vagy zsoldoskodik — nem kénytelenek-e 
ezek is egyre több magyarságot kend ő zni magukra, s egy-egy simább 
magyar száján már az igazi magyar eszmét is szélnek ereszteni. Buda-
pestet be lehet venni, mert már Budapest is be akarja vetetni magát—
ha az itt maradt dolgok tehetetlensége nagy is, s az ostromlók erkölcse 
laza ... 

Nem jósolok és nem ábrándozok; csak egy tendenciát fejtek Id, 
 amely a sok lefelé örvénylő  közt fölfelé tart . S hogy a remények jegy-

zéke teljes legyen: a hegemóniára tör ő  magyar szellem képe mő gé, 
fessük oda hátterül az új gazdasági világhelyzetet, melyet már a Tanú-
ban is mint a magyarság sanszát és végveszélyét állitottam oda. Nem 
csak a népek vándorolnak a földön— alattunk a földben is vándorol az 
érték. Ott lakunk, ahol laktunk, s hol kincseken ülünk, hol medd ő  rö-
gökön. A tizenkilencedik században a szén és a vas volt a legnagyobb 
kincs, s a könnyen iparosodó nép a szerencse fia. A Ruhr, Szilézia, az 
angol szénvidék, az Egyesült Államok kelete új, ingerl ő  javakat ter-
melt, amelyeknek az ipartalan viläg sz ű kében volt. Ma az ipar általá-
nos: minden ország annyit csinál magának bel ő le, amennyire szűksége 
van — s a gyarmat is csak azért marad gyarmat, mert eltiltják neki, 
hogy teljes gazdaságú ipari-agrár állam legyen. Ami a tizenidlencedik 
században az iparosítható föld, az ma a kert-kultúrára (zöldségre, 
gyümölcsre, kis állatra) legalkalmasabb talaj. Ez a fordulat ránk, akik 
egy ilyen új kert-Szilézián ülünk, éppoly sorsdönt ő , mint azokra a ne- 

907 906 



Mit csináljon ,  az,  író egy korban, melynek ezek a f ő  vonásai? 
A mi 1935-i reményünknek, hogy a szellem lehetne mestere az állam-
oak: ellene mond a sebes történelem s a hazai lárma. Ne hagyjuk cser-
ben a magyarság mellett m űködő  eröket, folytassuk Budapest meg- 
bód 1 á 

k 
 t az  ország ébresztését — de készüljünk föl olyan évekre is, 

ame ye be talán 1795-nél, 1849-nel es 1919-nel is sulyosabb körül-
mények közt kell nemzetünkben a lelket tartani. A magyar írónak ma  
egy mindenre kész magatartást kell magára vasalnia — mely gy ő zi a  
szerencsét is, de készülni a katasztrófára készült. Adja Isten, hogy  
csalódjak azokban, akik a szellem piacára már kiálltak, de én e maga-
tartásra — a még föl nem lépetteken kívül — senkit sem érzek eléggé  
erő snek — talán magamat sem. Hozzájuk, a még el nem fuseráltakhoz  
fordulok e füzet utolsó oldalain.  

1.A magyar írö legyen aszkéta. Az ember annyit bír ki, amennyire  
fiatal korában elkészült. A mi kisebbségi sorsunkban csak az az író  
állhat meg becsületesen, aki misszionáriusi kínokra készült fel. Ha  
Adyék igényeivel hasonlítom össze a magunkét: viszonylag már mi is  
aszkéták voltunk. Belenyugodtunk, hogy krajcáros pályákon lohol-
junk a kenyérért, melyet mások aljas firkákért vajazva kaptak, s zú-
golódni sem volt kedvünk, ha kitüntetés, közbecsülés, díjak s kultür-
javak helyett a hüségért ütést kaptunk. Kiderült, hogy ez a fölkészülés  
is kevés. Nem tudtuk például, hogy a magyar írónak még megcsalá-
dosodnia sem szabad, mert ekkora nyomást a család nem bír ki, s egy  
hű  ember mellett a legjobb n ő nek is Delilává kell lennie (az idegenbe  
szítókhoz s idegen érdekekhez köt ő krő l nem is szólva). A most induló  
magyar írónak ezt s még sokat tudnia kell. Nem a sáska es  az erdei méz  
a legsanyarúbb étel a világon, hanem a rabkenyér, melyet a nagyob-
bakra küldött eszik emberi kötelezettségei börtönében.  

2.A magyar író legyen a mélymagyarság szava. Ha irodalmunk  
hibás fejlő désű , ne ijedjünk meg a tabula rasától. A sok szociális és  
kultúrfortyogásban elakadtak az alapproblémák, melyeket Ady és  
Móricz fölvetett, s az utódirodalom félrehengerített. Aki mindent  
elölrő l kezd, nem veszít id ő t  es  nem dob el értéket, mert ami igazán  
érték, úgyis beiktatódik, s amit a bátor meggondolásban elveszitünk, a  
megindult fejl ő dés rohama megtéríti. Ott van a magyar lira: amig a  
magyar verset a magyar nyelv vershajlamával Csokonain, Berzsenyin,  
Adyn okulva össze nem egyeztetik: addig a felületes, hamis forma  
mindig rétorokat fog nevelni azokból, akik a lirához elszeg ő dtek. S  
ugyanígy a dráma: egy tucat elöadhatatlan m űvet kell megkockáztat-
nia annak, aki az új drámát megteremti. A magyar múltban, tájban,  
nyelvben még mindig rengeteg irodalom-alkotó energia lappang. Fél- 
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pekre, amelyek az értékük veszt ő  régi Sziléziákon élnek — magas fiú 
vettséggel es  túlságos sokan. Óket ez a fordulat a fejl ő dés szemponti 

 ból hódítókká es  reakciósakká teszi; be kell furakodniok szellemi rd.  
lényükkel az óráról órára értékesed ő  kert-földekre, s minél több népet  tartani vagy taszítani gyarmat-sorsba, csakhogy értéktelen iparuk ér-
ték maradjon. A kert-nép viszont, ha függetlenségét meg tudja ő rizni :  
éppolyan forradalmára lehet egy új gazdasági es  politikai rendnek,  
mint voltak az ipari államok a maguk idején. Magyar szellem, mely a  
bevett Budapestrő l szab törvényt — megvédett kert-ország, mely gaz-
dagon enged a formáló szellemnek: íme a remény, mely a maga álút-
jain még 1935 után is feltolakodott az elcsüggedtbe, s már talán nem is  

hagyja el egészen — bár az európai események megint gyorsabbak vol-
tak, mint a nehézkes magyar érés.  

* ^* *  
Ki nem érezte 1938 tavaszán, hogy a magyar történelemnek új stró-

fája kezdő dik? A politikai indulatok cikázásában állapítsuk meg né-
hány olyan tulajdonságát e szaknak, amelyben minden ép fej ű  ember  
egyetérthet urópa régi nyű galmi fiélyzetemegbóm ó t, s ebb ő l la-
vinászerű en gördül egy új felé. A lavina fő árka — mint az el ő reláthati  
volt— a Németország es  Oroszország közé es ő  tér, a „kis népek öve"  
Mi, magyarok erre a görgetegre még kevésbé készültünk föl, mint Ke-
let-Európa többi népe: at-po_litikailag_találja készületlen, minket  

f u kban is., Ók Duna—Európa megalkotását mulasztották el, mi a  
magyar hegemóniát tulajdon országunkbanA magyar érdek az,  
hogy az elő ző  részben leírt lassú honfoglalás el ne akadjon. Ez azon-
ban csaknem lehetetlen: ehh ez  un-6 ö1Th belső  elmélyedés s minél  
kevesebb külső  zaklatás kellene. 1938 óta azonban belpolitikánk is  
külpolitika. Ami velünk es  bennünk történik, nem bel ő lünk támad,  
hanem kívülrő l tör belénk. Aki megfigyelte a reform lassú csírázását  
1935-ig, s egyszerre elárasztva látja az országot reformerekkel, akik  
három-négy éve még sehol sem voltak, ha csak a Habsburg-reakció  
soraiban nem, az tudja, hogy ez a mozgás nem bels ő  megmozdulás,  
hanem külsei indukció — er ő sebb  es  veszélyesebb, mint az 1789-i, az  
1830-i es  az 1848-f A mag ars ligha..állt...nagXgbb.meaar(lbalta-
tás elő tt, mint most. Nincs remény, hogy ezt a megpróbáltatást, mint a  

magá gazdája s a maga érdekeinek a véd ője ússza meg. A népet passzív  
ellenállása, a szellemet heroizmusa azonban ezen a megpróbáltatáson  
is átviheti T A magyarság a kelet-európai görgetegben kerülhet hol  
felül, hol alul, véghelyzete nagyjából az lesz (amint érdeke is az), ami a  
szomszéd népeké. Isten éppúgy együtt tárgyalja ő t a Südostraum többi  
népeivel, mint a német politikai irodalom.  
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(A „Kisebbségben" védelme) 

tucat lángészt eltart és felnevel — csak id őben találja meg hozzájuk 
hígmagyarság, sznobizmus, álkurucság labirintjain át az utat. 

3. A magyar író legyen művelt. Nincs rosszabb magyar, mint aki 
csak magyar, s hazai kátyúkban akarja prófétává cuppogni magát. De 
a műveltség legyen igazán az, s ne félreértett nyugati modoroskodás. 
Kelet-Európa hihetetlen messze van Nyugattól, s ami ott egy túlérzé-
keny alexandrinus szellem finomsága, az minálunk éretlen és hazátlan 
finomkodás. Mi kell itt első sorban? A nagy lélek. Olvassuk háta nagy 
és mély-magyarokon kívül azokat az irodalmakat, amelyekb ő l nagy 
lelket lehet szopni: a görögöt, a középkorit, az oroszt, a szláv és finn 
népek népköltészetét, s hogy testvérsorsokban ismerhessük meg a 
magunkét — vessük magunkat a lengyel, román, szerb, cseh nép iro-
dalmára. 

4. A magyar író tartson, s ha lehet, éljen a szegényekkel. Nincs még 
egy foltja Európának, melyen fajszeretet és szocializmus ennyire egy, 
mint nálunk, ahol a szegénységnek négyötöde a magyar s az elnyo-
móknak négyötöde nem az. Még a humanizmusnak is az a legigazibb 
itt, hogy egy elnyomott népnek hozzá hasonló sorsot és kultúrát 
küzdjünk ki. A magyar szellem és a magyar nép egymásrautaltabb, 
mint bármely nép s szellem: mert itt a szellemet csak a nép, s a népet 
csak a szellem válthatja meg — az emberiségnek. 

5. A magyar író ne féljen a magányosságtól. Nincs nemesebb ösz-
tön: mint másokkal együtt lenni. De nézzük meg azt a mást, hogy ami 
lelkünk szól-e bel ő le. Az alkalmi szövetkezéseknél nincs gyű löletesebb 
és veszélyesebb: a hígmagyarok mindig ezen masíroztak az árulásba. 
Tisztán és töményen kell tartani a hitünk, mert csak így szerezhetünk 
tiszteletet neki. Ha senki sincs velünk, a tízmillió érdeke még velünk 
lehet. Azt jelenti ez, hogy a közeled őket eltaszítsuk? Nem, de mi ves-
sük ő t ami közösségünk érdeke alá, s ne ő  fogjon be a maga partikula-
rizmusába. A magyar fajiság sosem volt és ne legyen taszító ököl, ha-
nem becsületesen kinyújtott kéz. Álláspontunk a jött-magyarokkal 
szemben nem lehet más, mint hogy rájuk is szükség van, amennyire 
használni tudnak és akarnak. A magyar ügy ma egész határozott, 
majdnem vallás-szerű  valami; egymást gyű lölő  emberek együtt van-
nak benne, s egymást becsül őket elválaszthat. Erre a vallásra kell át-
keresztelkedniök, akik velünk akarnak maradni. A magyar szellem a 
maga törvényei szerint min ő sít, s a megpróbáltatás meg fogja könnyí-
teni, hogy minő síthessen. 

1939. március—április 

Jó tíz éve írtam a Nyugatba az irodalom önkormányzatáról. Akko-
riban a politika különösen hevesen ráncigálta az írókat; receptet ra-
kott elébük, minő sítette, egymás ellen unszolta őket. Én azt szerettem 
volna elérni, hogy mi mégis azt a lassúbb, messzebbnéz ő  politikumot 
védjük, amely mű veink értékéb ő l bontakozik ki elkerülhetetlen. Te-
remtsünk egymás tiszteletéb ő l szélmentes övet. Nem azért, hogy a po-
litika elő l elzárkózzunk, hanem hogy a vívmányainkban feltör ő  életet 
(tehát politikát is) igazán megértsük s mint egy nagy szellemi párt ol-
talmazzuk és képviseljük. 

Min bukott meg akkor ez az önkormányzat? Mi voltunk gyengék, 
tapasztalatlanok? A ráncigáló hatalmak túlnyomóak? Vagy ez a 
„szélcsend a szellemben": ez, ami fából vaskarika? Az irodalom ön-
kormányzata megvalósul az egymást szaggató irányok alatt is; egy 
külső  „paktum" csak börtönt csinálhat neki? Mai eszemmel úgy lá-
tom: az irodalomnak szüksége van ilyen kísérletekre, bár tökéletes si-
kerük éppolyan veszély, mint tökéletes sikertelenségük. Nagyon is 
megértem hát Illyés Gyulát, ha ma ő  érzi szükségét, hogy az irodalom 
önkormányzatát megteremtse. Én legalább azt szeretném hinni, hogy 
programját így magyarázhatom. Állítsuk helyre az érték tiszteletét, 
küzdjünk az „irodalmi szenny" ellen, s tiltsuk el házunk tájékáról a 
politikai szövetkezésnek, taktikázásnak még a látszatát is. 

A Magyar Csillagban jelent is meg már több olyan tanulmány, bí-
rálat, amely ezt a célt eredményesen szolgálta. Els ő sorban Illés Endre 
férfias fölszólalása. Ami elvszer ű  benne: az írói becsület — ez az örök 
kamara — minden id ő kre aláírja. Más tanulmányokban is megvolt a 
jószándék, hogy „ellentéteket" „áthidaljanak". Persze az ember érez-
vén az áthidalnivalót, sokszor oda gyárt ellentéteket, ahol nincsenek 
is. Ilyen hibában leledzik például az a nagy távlati kép, amelybe Cs. 
Szabó László a Magyar Csillag márciusi számában Illyés Gyulát állí-
totta. 

Gulyás Pál mondta, hogy ha az emberek nem érintkeznek, „fanto-
mizálják" egymást. Két táborba sodrott írók egymás körvonalaiból 
azt fogják föl és azt képzelik tovább, ami egy ilyen fantomot táplálni 
tud. Van ebben valami a félelemb ő l, a védekezésbő l és a lustaságból. 
A szellem gyilkos dolog: az er ő sebb gondolat vérit veszi a gyengébb-
nek. Az író mindig valami léte gyökerére vágót sajdít a másik íróban. S 
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szeretné hallani, hogy az rá nem veszély; — ezért a kölcsönbe dicséré-
sek. Vagy ha ez nem megy: meggy őzni magát, hogy a másik torzabb, 
mint valójában; — ezért a fantomizálás. Illés Endre szerint a „szemé-
lyeskedő k és pökhendiek" azért koholnak maguknak ál-Vörösmartyt, 
mert az igazival nem tudnak megütközni. Én azt tapasztalom, hogy a 
jó írók is csak ilyesformán „harcolnak". Ez az oka, hogy az irodalom 
salakján jórészt nem m űvek és gondolatrendszerek, hanem fantomok 
mérkőznek. Herczeg Ferencet például mi már ilyen fantomként örö-
költük az elő ttünk járóktól. De így kezd egy Márai-fantom, s ő t újab-
ban egy Cs. Szabó-fantom is lábra kelni. Más helyeken viszont Veres 
Péter, Sinka István, Kodolányi János, Féja Géza a fantomok. 

Átestem a bajon: azért ismerem olyan jól a lélektanát. Az én esetem 
különösen szorongató volt: azok a súlyok nyomtak — jóformán min-
den súly —, amelyeknek el őbb mérlegük voltam. Azzal, hogy el őbb a 
kritikaírást, aztán a kortársak olvasását is abbahagytam: csak azt ke-
rültem el, hogy fantomjaimat papírra rögzítsem (itt-ott ez is megtör-
tént); a fantomképz ődést nem. S mostani ébredésemben (egy kritikus 
ébredése, mint Árpádé vagy Csipkerózsáé: mily furcsa élmény ez) 
nemcsak az a szép, hogy annyi új testvérérték vesz körül; — még in-
kább, hogy a fantomjaimat szétzavarhatom. Tán Illyés Gyulának sem 
teszek rossz szolgálatot, ha egyet e fantomok közül — melyet a jóaka-
ratú bírálatokban is felismerek — bonctani leckéül ezennel felbontok. 
A fantomok nem magánügy: közügy. Veszedelmük, hogy nemcsak 
békülő  ellenfeleink szemében ülnek ott, de gyorsabbak lévén, mint az 
író: hívei agyába is beveszik magukat. Fantomokból már-már irá-
nyokká válnak, s egy mulatságos, de szörny ű  circulus vitiosus törvé-
nye szerint még vadabb fantomokat szülnek, s még vadabb irányokat. 
Ha csak időben meg nem öljük ő ket. 

1. KIVONULÁS EURÓPÁBÓL 

„N. L. kivonult hódításaiból, a napsütötte latin tájakról, az érett 
kultúrákból, a nyugati kalandozás legszebb emlékeib ő l." „N. L. ön-
ként fölégette mámorosan megszerzett napnyugati birodalmát, s visz-
szavonult a népi írók közé." Cs. Szabó László szerint ezzel 1935-i csa-
lódásomat bosszultam meg. Persze nem én, hanem a fantomom. Mert 
nekem semmit sem könnyebb bebizonyítani, minthogy legföllebb fo-
lyóiratokból szoktam kivonulni, kultúrákból nem. 1935 is sok üszköt 
hagyott bennem; fölégetett szellemi birodalmakét azonban alig. 

Hivatkozhatnék tényekre. A „csalódás" után az els ő  bosszúm az 
volt, hogy egy európai történet írására kötöttem szerz ő dést. A könyv,  

igaz, nem készült el; de els ő  eredményeit a Magyarság és Európa; a 
későbbieket néhány megjelent fejezet s két dráma ő rzi: a VII. Gergely 
és az Órjás és literátor (Nagy Teodorikról). A Tanú egyetlen számában 
ekkortájt Powysról, Hendrik de Manról, Spenglerr ő l, Lévy Bruehlról 
s a Chanson de Rolandról jelenik meg nagyobb tanulmány. 1937-ben 
indítottam meg az Utolsó kísérletet. Sötér a könyv „szellő s csarnokai-
ról" beszél. Ha a latin jelz ő  tanulmányaimra ráragasztható: ez a m ű  
alighanem „latinabb" náluk. A Gyásznál egészen biztosan. Az elmúlt 
évben jó néhány színikritikát írtam. Ki vette észre Schiller-, Grillpar-
zer-, Rostand-, Shakespeare-, Pirandello-tanulmányaimon, hogy én 
az „érett" kultúrákból kivonultam? Újabb tanulmányaim nyomdába 
adása sem azért késik, mert valami Európa-ellenes cikket akarok még 
bombául beléjük csenni; az utolsó év nagy olvasóélményei nincsenek 
végleges alakba öntve. Kik ezek? Aischylos, Racine, Ibsen, Alfieri, 
Krleza. A Cseresnyés bírálói nagy meglepetésemre Gionóval is össze-
bogoztak. Minthogy fordítást nem szívesen olvasok, s Gionónak csak 
egy jelentéktelenebb könyvét tudtam megszerezni (Pour saluer Mel-
ville), nem tudom: van-e valami alapja ennek a hasonlóságnak. De ez 
sem szól a kivonulás mellett. 

Ez azonban csak „cáfolat", s cáfolatokkal nem lehet fantomokat 
ölni. Nézzük meg, mi az igazság bennük. „Kelet vagy Nyugat": ez így 
énbennem soha föl sem merült. Az én alternatívám ez volt: tolmácsol-
ni vagy közbeszólni. Azaz ez sem volt alternatíva, mert én már úgy in-
dultam neki az irodalomnak, hogy minekünk az európai m űvelő dést 
nem meghonosítani, másolni, továbbadni kell — hanem a népek nagy 
társalgásában közbeszólni. Els ő  tanulmányomban, a Móricz Zsig-
mondról szólóban ezt olvasom: „Rég keresünk mi valakit, egy széle-
sen epikus, minden magyart szintetizáló képvisel ő t, akin át Európába 
betörhessünk." Az egész tanulmány azért íródott, hogy ennek a be-
ütésnek az igényét és mértékét felállítsa. A program ez: a magyar szel-
lemet úgy alakítani, hogy „beleszólás" legyen. Vagy pedig kimutatni, 
hogy máris beleszólás. Nagyzás ez? Lehet az ilyet akarni? Hogy szól-
junk bele, mikor úgysem hallgatnak ránk? Szellemiekben ez persze 
nem számít. Bolyai abban a pillanatban szólt bele a matematikába, 
amelyikben Euklidesen túllátott. Itt az dönt, hogy komoly, vívmányt 
jelentő  kérdés-felelet viszonyba jutottunk-e az emberiség örök témái-
val. Második nyomtatásban megjelent tanulmányomban ezt olvasom: 
„A nemzetek akkor adják legjobb er ő iket, midőn magukra eszmélve a 
genezis ihletével el ő ször öntik tökéletes és eredeti alakba külön mon-
danivalójukat. A modern európai népek közül az olasz ejtette ki els őül 
a maga külön olasz szavát, s hatszáz esztend ő  során máig sem kiált-
hatta túl. Az olaszt az újkor folyamán az angol, a francia, a spanyol, 
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majd a német követte. A tizenkilencedik századnak az oroszok a hő -
sei, a századfordulón a skandinávok nyomulnak föl. Aki ismeri a ma-
gyarságban immár százötven éve erjed ő  erő ket, látja, hogy tanuljuk el 
fokról fokra Nyugat kifejez ő  eszközeit, hogy kerekedünk a Nyugat 
fölé ami mondanivalónkkal, elhiszi, hogy a következ ő  szót a magyar-
ság fogja mondani." A jóslat gyermekes, de ha van Németh-motívum, 
itt csendül fel. Ehhez a „következ ő  szó"-hoz kerestem én Magyaror-
szágon írókat; emiatt kalandoztam be nyelveket és irodalmakat. Ve-
res Péter szerint az esszéíróktól féltem; nem akartam, hogy m űvelet-
lennek mondjanak. Ez azonban éppolyan gyenge magyarázat, mint 
hogy latin birodalmakat alapítottam. Egyszer ű en: ismerni akartam a 
társalgást, amelybe a torkát köszörül ő  magyar beleszól. 

Ami megváltozott — nem: megnő tt bennem: ennek az Európai Tár-
saságnak a képe. S ami egyre konkrétabb lett: az, amit a magyarság 
mondhatna benne. Kezdetben én is arra vágtam neki, amerre min-
denki: a nyugati kortársak felé. Pirandello, Gide, Ortega: az utat 
mindenki ellenő rizheti. Proust nagyságában kaptam az els ő  intést, 
hogy ami körülötte van — viszonylag sekély. O kívántatta meg az éle-
tünkbe rejtett középkort. Holt klasszikusokból ekkor lesz „pajtásha-
gyománnyá" a görögség. Kosztolányi Európájából a Babits Európá-
jába jutottam. Eppen csak az volt más, amit kerestem benne. (S végül 
is ez az „igény" választott el bennünket; a személyi ellentétek csak be-
futották. O fennkölt helytartó volt; én mohó alapító). Sophokles, He-
rodotos, Aristophanes, Dante, Rabelais és Montaigne s mögöttük egy 
európai irodalomtörténet terve: itt tartottam 1931 táján. S a Társa-
ságnak ebben a kitágításában nemcsak Európa n ő tt meg: a magyar 
mondanivaló is otthonosabban pillantott szét benne. Ekkori a tétel, 
hogy mi ókoribb-középkoribb nép vagyunk, mint az „alekszandrin-
analitikus" nyugatiak. Inkább atyjuk testvérei, mint az övéké. A 
Gyászban megő rzött Sophokles-lecke, vagy amit a magyar helleniká-
ról a Székelyfonó és az Ábel kapcsán írtam: tán a leghívebben ő rzi ak-
kori Európám és ekkori magyarságom. 

Ez az Európa azonban nem volt az utolsó. A Tanúban kivívott sza-
bad vizsgálódás tovább tágította a Társaságot. Újra fölfedeztem, amit 
a nagy romantikából érkez ő  Széchenyi, mint el őnyt és lehető séget, 
azonnal észrevett: kelet-európai nép vagyunk. Keleten: testvéreinken 
kívül tejtestvéreink is vannak; a sors közös tejét szopók. Egy új világ 
tárult ki, amely ezer éve csücsül Európa palánkjai alatt. VII. Gergely 
levelezését olvasva, úgy látszik, hogy mint a többi (északi) peremnép, 
néhány évtized alatt ő k is rendes, szóló tagjai lesznek, be egész Kijevig, 
az Európai Társaságnak. Csehek, lengyelek, magyarok, horvátok 
közt, francia, majd olasz gyámság alatt, ki is alakul Ragusától föl 

Danckáig egy félig latin, félig keleti fiók-néptársaság. De védtelen há-
tukban a keleti vihar, mongol, majd török, ismét és ismét leszakítja 
ő ket. Késő bb a Keletre forduló németség vágja szét közleked ő  csator-
náikat: a Habsburg-háznak ez a „missziója" köztük. S most itt vannak 
félig benn s félig kívül; az európai szellemnek inkább gyarmatai, mint 
műhelyei. Népük természetében és szokásaiban még visszaemlékez-
nek egymásra; de fönn külön lihegnek — ez az igazi balkanizmus —
Európáért; vagy külön fúrják be magukat megváltatlan mélységeikbe. 

A „következ ő  szó" ettő l a felfedezést ő l megint tagoltabb lett. Kide-
rült, hogy a magyar irodalom ásványi kincsei nagyobbak, mint hittük; 
a magyar a többi keleti nép tartalékját is a magáé gyanánt használhat-
ja. Gulyás Pál Kalevala-tanulmánya s román balladafordításai is ezt 
mutatták meg konkrétabb példákon. Széchenyi nagy gondolata (me-
lyet csodálatosképp sosem emlegetnek), hogy a magyarságnak keleti 
rokonait kell az európai művelődésben képviselni, most nyert határo-
zottabb értelmet. Éppenúgy, mint a „keleti rokon" fogalma is. Nagy 
szellemi tünemény többnyire ott támad, ahol valami nyers, gazdag és 
viszonylag alaktalan: egy ő si formáló elvvel érintkezésbe kerül. 
A mediterrán világba leszállt görögség, a germánfrank középkor, a 
polgárság regényírói éppolyan példái ennek, mint a mi irodalmunk-
ban Pázmány, Berzsenyi, Ady. Kelet-Európán ülve: emberi tartalé-
kunk akkora lehet, mint a nagy oroszoké volt; formáló er ő nk fejlet-
tebb egy fokkal. Ha nekik Dosztojevszkijük volt, minekünk Adynk. S 
ha náluk a nyugati import-tan a közbeszólás lelkét egy id ő re vissza- —
vagy politikai térre — szorította; minket pedig a politika is egyre ösz-
szébb présel szellemi dinamitnak: mekkora rés ez a verseng ő  nemzeti 
léleknek. 

Az alkalom annál nagyobbnak látszott, mert Nyugat-Európa fö-
lött, jóval a mostani háború el ő tt, egyre csíp ő sebb lett a fonnyadás 
szaga. Ki kívánja nálam jobban Nyugat népeinek a gyógyulást? S hi-
szem is, hogy mostani megpróbáltatásuknak rejtett „prousti" tarta-
lékjaik megcsordulása lesz az eredménye. Addig azonban mért ne ve-
gyük magunkra, Kelet-Európa nagy lelkében megmerülve: egész Euró-
páért a felel ő sséget? Ső tér írja: a magyar realizmus most jutott el 
oda ... De nem csak a realizmus, az egész problémalátás. S akármilyen 
szigorúak vagyunk magunkhoz: mi nagyobb veszély? Ha túl nagyra 
vállalkozva idétlent szülünk, vagy az alkalomtól visszah ő kölve a má-
solásban és selypítésben elzsibbadunk? Igy értette a Kisebbségben, 
amely állítólag a kivonulás könyve: „Mi kell itt els ő sorban? A nagy 
lélek. Olvassuk hát a nagy és mély magyarokon kívül els ő sorban azo-
kat az irodalmakat, amelyekb ő l nagy lelket lehet szopni: a görögöt, a 
középkorit, az oroszt, a szláv és finn népek népköltészetét, s hogy test- 
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vérsorsokban ismerhessük meg magunkét — vessük magunkat a len-
gyel, román, szerb, cseh nép irodalmára." A „középkori" itt „mély-
nyugatit" jelent. Nem kivonulás tehát még a Nyugatból sem, csak a 
magam tapasztalata, hogy Dantéban több a mai „szopnivaló", mint 
Pirandellóban, a Chanson de Rolandban mint André Gide-ben. 

A század harmincötödik évének igen kevés szerepe van ebben a 
távlatnövésben. Már jóval több az én harmincötödik évemnek, mely-
ben a betegséggel az id ő  iszapja is megjött. A nehezen tanuló agy rosz-
szabbul ő rölte a ráöntött munkát; a nyelvek tanulása nehezebben 
ment; a lakótársunkká lett halál is másfajta m űvekre nógatott. 
A kelet-európai közbeszólásból bár egyet-mást elvégeztem, inkább 
csak öngyötrő  eszme lett; másokra áttestált örökség. Éppúgy, mint a 
másik nagy unszolásból: eszméimet egy család életében megmintázni. 
Eljutottam, ahová kellett, de kés ő n. Ez a késő  bánat vette bele magát a 
Berzsenyi-könyvbe. Ő  is úgy érezte, hogy kés őn érkezett meg Mathis-
sonéktól a görögökhöz. Én Pirandellótól: Kelet közbeszólásához. Az 
Utolsó kísérletet Móricz vagy Tamási könyveivel összevetve, az a bá-
natom, hogy túlságosan „latin". Már nem tudom fölszívni belé a 
mélységeket, amelyeknek a rendeltetését megértettem. 

2. MÉLYMAGYARSÁG 

Olyan szót kell hússzor vagy ötvenszer leírnom, amelyet lassan már 
csak én nem használok. Nem azért, mert nem áll helyt magáért. Túl-
ságosan nagy karriert csinált ahhoz, hogy jókedv ű en élhessek vele. Mi 
írók szeretjük a hasonlatokat, de nem szeretünk terminus technikuso-
kat fabrikálni. A hasonlat egy alkalomra készült ruha, használtad s 
elillan; a mű szavak kényszer ű  munkaruhák: rád adják akkor is, ha 
régesrég meguntad. A „mélymagyarság" is hasonlatul jött. Arra gon-
doltam, amit a gyerekeknek annyiszor magyaráztam: a budai hegyek, 
amint lebuknak a Rákos homokja alá s artézi kútjainkban újra föl-
üzennek. De a hasonlat egy tanulmány középpontjába került, egy 
kurta könyvben annyiszor kellett emlékeztetnem rá, hogy algebrai 
jellé rövidült. Ennek három éve. S ma várom, mikor nyílik egy mély-
magyar söröző  Budapesten. 

Fantomizáló burok lett ebb ő l is. Emberek ezen át torzítják egy-
mást: itt kutyab ő rül használják, ott szörnyek jelz őjéül. Cs. Szabó pél-
dául egy maga költötte, soha nem volt debreceniséggel azonosítja: 
„Nagyon sok kitűnő  debreceni koponya gondolta, hogy ha volt ereje a 
városnak szembeszállni Rómával, s a Nagytemplomnak a Burggal, 
volna ereje leszámolni a méltatlan Európával s nomád kultúránkon  

élő sködő  papi műveltségünkkel is. Mert a keleti magyar lassan min-
den könyvműveltséget egy kicsit a beszivárgó nyugati papok öröksé-
gének tart. Debrecen befogadta az elkeseredett, lázadó, szektás, naza-
rénus magyarokat, pogány múltunk els ő  irodalmi ellenforradalmá-
rait. A dunántúli Kodolányi és Németh László itt talált igazán kibékí-
tő  hazára ... Mert a valódi Tiszántúl felett egy id ő  óta van egy lebeg ő  
jelképes Tiszántúl is, ahol a hajdú kuruc függetlenségi önkormányzati 
szellem egyesül az önálló lábra állított keleti magyarsággal vagy mély-
magyarsággal." Ha a fantomokat egyszer el ű zzük tű zhelyeink 
mindnyájan jót nevetünk, Cs. Szabóval együtt, ezen a torzképen. Ad-
dig azonban gyógyítgassuk egymást sugalmazásaikból. A legokosabb 
az lesz tán, ha elmondom, hogy alakult ki bennem az, aminek e föld-
tani hasonlat adott végleges nevet. Ritka, hogy egy ilyen fogalom-
gubanc egész keletkezését írott aktákkal lehessen bizonyítani. Ez vé-
letlenül ilyen, minden olvasóm emlékezhet a szálakra, amelyekb ő l 
összecsomózott. 

A Kisebbségben első  bírálóinak kedves szokásuk volt, hogy a „mély-
magyarság" szót hallva: összehunyorították a szemüket, s olyan képet 
vágtak, mintha a germán ő sköd köldökébe kéne az ő  kristályos latin 
pillantásukkal letekinteni. Nem volt szerencséjük: ha valamit, hát ezt 
a francia szellemnek köszönhetem. Proust regénye nem az arisztokrá-
cia bomlásáról szól, mint mondani szokták. Mély-Franciaországról. 
A laterna magica képei után elinduló polgári gyerek két úton tapogat 
ki, meseszomját követve, osztályából. Cselédjükön Fralloise-on át a 
parasztságba, s Guermantes hercegn ő  szalonjain át Saint Simon itt 
csökevényedő  arisztokrata világába. A nagy fölfedezés, hogy a kett ő  
tulajdonképpen egy. Mint Combray terén az ő si székesegyház: a pol-
gári Franciaország mélyén is ott áll egy tízszázados katedrális, mely-
ben az üvegablakok szentjei s hercegei s a parasztok hozta galagonya-
gallyak ma is egymásba keverik tarkaságukat. Proust minden látszó-
lagos sznobizmusa és asthmás túlérzékenysége ellenére azért csinált 
akkor forradalmat bennem (Ady és Sophokles mellett talán a legna-
gyobbat), mert létünk alapjaiban ezt az ő sibb patriarchális világot 
fölfedezte. így hatott-e a franciákra is? Egyáltalán nem csodálnám, ha 
mint Féja Gézától hallom, a Mély-Franciaország kifejezés germán 
ködül az újabb francia tanulmányirodalomban is fölmerülne. 

Arra, hogy ehhez a prousti elsüllyedt s mégis jelenlév ő  Franciaor-
szághoz hasonlóan nekünk is van, id ő  alatt, idő  fölött, egy kopárabb, 
inkább román „mélymagyar" székesegyházunk: az erdélyi emlékirat-
írók olvasása közben gondoltam el ő ször. Egészen furcsa élmény volt 
tizenhetedik századi erdélyi főurakban az én dunántúli parasztroko-
naim modorára, mondhatnám: etikettjére ismerni. Bánfi Dénes és Béldi 
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Pál mintha csak Péter bátyám és Erdélyi bíró módján ligáznának; 
nagyanyámban pedig egy paraszt Lórántffy Zsuzsanna ülne imájával 
a férfiak dolgai alatt. Bethlen Miklós-tanulmányomat ezzel is fejeztem 
be: „Talán az élet osztályok fölötti vagy alatti azonossága is igazibb 
volt abban a pálcás-kalafás világban, mint ma. Nekem legalább, ha 
azt keresem, hol találom meg Bethlen Miklós természetét, az ő  rend-
jének modorát könyvén kívül, falusi atyámfiaira kell gondolnom, a 
jómódú paraszt családra, mintha az a régi úri élet a kisnemességen át 
ide szivárgott volna le a helyükbe növ ő  jobbágyságba. Ha nagybátyá-
im János-napon összekaptak, nemcsak vitatkozásuk módja emlékez-
tetett jobban Teleki Mihály és Bethlen Miklós párbajaira, mint ma 
országló-virzsiniás utódaiké, de a használt nyelv s a szemben álló böl-
csesség is." A fölfedezés különben nem új. Kemény Zsigmond ezzel 
okolta meg közel kilencven éve Szalárdi krónikájának a kiadását. 

Mindebben persze nincs semmi rendkívüli; aki az id ő  érzéki meta-
foráiban is csak fogalmakat keres: az elsüllyedt kultúrjavak tanával 
intézheti el. Az erd ő  tavalyelő tti lombja is ott van a tavalyi alatt; min-
den lélek egy óriási avar, a nép lelke különösen. Minket azonban az 
apró fölfedezések sora kényszerít rá, hogy ezt a Mély-Magyarorszá-
got, vagy mélymagyarságot, ne csak ténynek tekintsük, hanem forra-
dalmi értéknek s erő nek. Húsz évvel ezel ő tt a „régi magyarságot", a 
Bessenyei elő tti magyar irodalmat sokkal kisebbnek láttuk, mint ma. 
A régi magyarság megn ő tt, nemcsak bennem vagy Féjában — minden-
kiben. Ha egykor tizede vagy huszada volt az egész irodalomtörténet-
nek, ma azon lehet vitatkozni, hogy negyede, harmada, fele-e. Nem-
csak a Zrínyik és Pázmányok nőnek s Bod Péter végre el is olvasott 
szerző i lépnek be íróink körébe: mint nyers kincs, m űveltségünkbe 
beépíthető  ásványi rezervoár, beláthatatlan ez a világ. Móricz Zsig-
mond mondta ki, hogy a magyar nyelv Bornemisza óta hanyatlott. Én 
is azt hiszem, hogy minden purizmusnál többet érne a régiekt ő l nyelvi 
fényűzést tanulni. A régi magyarság éppolyan nagy tartály, mint a 
magyar nép, s a kettő bő l tulajdonképpen egy vödörrel merhetsz. 

A másik meglep ő  irodalomtörténeti belátásra Berzsenyi-könyvem 
kényszerített. Berzsenyi, aki kortársai közül a legmélyebbr ő l buzgott s 
a legmagasabbra szökött: nemcsak a korában hevert magános dúva-
dalmon, de az irodalomtörténeti fejl ő désbő l is kimaradt. S ha jobban 
megnézzük: az ő  esete egész tizenkilencedik századunk minden ma-
gyarjára kiterjeszthet ő , akinek „régi magyarság"-szaga van. Nemcsak 
Bessenyei, Katona, Kemény, Arany, Madách, Vajda, de a Batsányi, 
Csokonai, Zilahy Károly, Gyulai-féle világosabb szellemek is. Mintha 
egy elsüllyedt ő skorból fölnyúló sziklaoszlopok lennének, amelyeket a 
század a maga elemével elszigetel. Amit a Kisebbségben Aranyról és 
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Vörösmartyról mondott: err ő l szólt, nem írói értékükrő l. Mind a ket-
tő  körülvett magyar volt: az egyikbe be-becsapott környezetének a 
hígsága, nyelvrontása, s csak legnagyobb óráiban tudott egészen a 
maga rendkívüli mélysége lenni. A másikat ez az idegen elem megfé-
lemlítette, dics ő sége verő fényében is fázóssá s boldogtalanná tette. S 
hogy ez nem a nehéz természetek, a „mély tehetségek" (s nem a mély-
magyarok) mindennapi sorsa: arról a huszadik század irodalma 
győ zhet meg. Abban is vannak magányos sorsok, de nincs meg benne 
a lelki matériának ez a szörny ű  elszigeteltsége. Pedig a legnagyobb te-
hetségeknek itt megint „régi magyarság"-szaguk van. Adynak még a 
ritmusa is a régi magyarságé, de mennyi ómagyar íz van a legnyugato-
sabbakban: Tóth Árpádban, Juhász Gyulában, s ő t Kosztolányiban, 
Babitsban is. Most azonban mintha egy geológiai föltorlódás támo-
gatná s kapcsolná össze ő ket. Nem nagy távolságban körülhomokolt 
sziklalábak, hanem egy földtani forradalom küldöncei. A nemzet lel-
kébe süllyedt katedrális tornyaival kifelé nő  a földbő l. 

Arra, hogy mi volt ez a százados elmerülés, honnét jöttek a lángész-
forma sziklabuborékok, s jó-e az, hogy ami elsüllyedt, íme kin ő : csak 
akkor adhatunk igaz feleletet, ha tudjuk: mi volt az, ami betakarta. 
Franciaországban: a polgárság lelkének fels ő  könnyebb rétegei. Elég 
magyarázat-e a polgárosodás (s ami vele járt: t ő kés rend, hivatal), mi-
nálunk is? A takaró és a betakart közt nálunk sokkal nagyobb az elté-
rés. Nyugaton, gondoljunk Roger Martin du Gardra, a polgárságba is 
fölporzott, belétörmelékesedett, mint humuszba a k ő , a nemzet kö-
zépkori-paraszti mélye. Nálunk legföljebb az írók szedtek és hoztak 
föl belő le (az eredetre nem „mélymagyarok" is). Polgári társadal-
munk szinte fehérje-idegen maradt t ő le. Erre két magyarázat kínál-
kozik. Egy társadalmi: az asszimiláció, s egy szellemi: az eszmék ter-
mészetellenes kiválasztása. Szabó Dezs ő  eléggé fejünkbe kalapálta az 
első t. Én azt vettem észre legföllebb, hogy a kiegyezés utáni préda-
asszimiláció elő tt volt egy jóval nemesebb: a reformkoré, mikor a tö-
rök—osztrák—orosz abszolutizmus közt kiugró magyar alkotmányos-
ság, nacionalizmus, romantika: életünkbe tömegesen kapcsolta vissza 
és belé az elnémetesedett magyarokat és a magyarrá el ő lépő  némete-
ket: a cenki grófot és Liebenberg-Lukányit, jószágkormányzóját. 
A másik jelenség: nemcsak Csongor kerül id őnként válaszútra, hanem 
egy nép szellemisége is. Különösen amikot a lenniakaráson kívül sem-
mije sincs; vagy az idő  dobja olyan helyzetbe, ahol régi útjának nin-
csen folytatása. Egy-egy író, írócsoport önkéntelen is elkészít ilyenkor 
magában egy modellt, amely szerint kultúránkat föl kéne építeni. Ilyen-
féle választás készült már 1795 el ő tt is Bessenyei—Batsányi—Kármán és 
Báróczy—Kazinczy irányában. De a magyar felvilágosodás fejét leütötte 
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a hóhér. Az új sorsdönt ő  válaszút: Csokonaiék Debrecenben, Berzse-
nyi Niklán s Kazinczy (nem elszólás) Pesten. Éppúgy, mint a Kisfa-
ludy—Katona, majd a Kemény—Jókai válaszúton is: a könnyebb (nem 
tehetségtelenebbet mondok) ment tovább. 

S megint: nemcsak az irodalomban történt így. A szellem kiválasz-
tása volt olyan, hogy elrúgta magát: az alatta lev ő  „mélymagyar-
ság"-ról. A Kisebbségben, lehet, túlozta az asszimiláció és a Habs-
burg-állam fordított kiválasztásával szemben a szellemnek ezt a for-
dított kiválasztását. A kett ő  azonban egymást támogatta. A beolva-
dók a hígabbon kaptak, mert könnyebb volt nekik. Új szavakat gyár-
tani, német kifejezéseket lefordítani: egyszer űbb volt, mint magyarul 
tisztességesen megtanulni. Széchenyi még nem tudott magyarul, s már 
magyar szót csinált. S így volt ez száz éven keresztül nemcsak a nyelv-
ben: mindenben. A Kisfaludy színházat a beolvadó így-úgy folytatni 
tudta, s a Jókai-epigonok magyarságában könnyebben lehetett jobb 
magyar, mint a Keményében vagy Tolnaiéban. Álpolgárságunk így 
nyúzta le magát létünk öreg csontjairól. 

Mit jelent, hogy irodalmunkban a mélymagyarság harminc vagy 
negyven év óta nyilvánvalóan fölnyomulóban van? Az új középosz-
tály: húszszorosa vagy százszorosa a réginek; az iskolák tövén készült, 
a magyarosodó városok helyben lev ő  tömegeibő l. Amikorra a ma-
gyarság kinn a földeken észbekapott, már fölötte volt a réginél idege-
nebb és ridegebb előjogos osztály. Lassan azonban ő  is megindult: ki 
így, ki úgy a városi élet felé. S ahogy az irodalomba az Adyk, Babitsok 
utána Veres Péterek és Sinka Istvánok: úgy érkeztek meg városainkba 
is előbb a vidéki úrifiúk, majd a föld népe is. Az országcsonkítás után a 
városok alig szívhattak másból, csak a nagyar népb ő l. A mélyma-
gyarság egyre több molekulájával porlott a fő város felé. Több éven át 
érdekes megbízásom volt: egy budai polgári gyermekeir ő l kellett ösz-
szefüggő  orvosi, lélektani, pedagógiai és szociális képet készítenem. 
Amit csináltam, afféle társadalmi mikroszkópia is volt: honnét sod-
ródnak össze, s mivé lesznek a f ővárosban egy ilyen proletáriskola 
szülő i és tanulói. Egy nyüzsgö életcseppben láthattam, amit amúgy is 
elgondolhattam volna: mint magyarosodik szinte óráról órára a mi 
fővárosunk. Ebben a vízivárosi körzetben a tanulók egyharmadának 
volt a nagyapja is fővárosi; csaknem mind németek. Egy másik har-
mad, a háború elő tt vándorolt be: jórészt ipari munkások: németek, 
szlávok, magyarok körülbelül egyforma arányban, Nagy-Magyaror-
szág hordaléka. Az utolsó harmad: a háború utániak, altisztek, nap-
számosok, szinte valamennyien magyarok. A magyarság megmoz-
dult. Budapest és a többi vidéki város éjszaka teli van álmokkal, ame-
lyekben a pesti feln ő tt: falusi gyermek s Budapest egy atomokra tör- 

delt Mély-Magyarország. Mialatt Pest újságai, mozijai, sárga könyvei 
azon dolgoznak, hogy fejükb ő l a hazai álmokkal Mély-Magyarorszá-
got is kiszürkítsék: író-előő rseik azért harcolnak, hogy ez a sok elszi-
getelt álom egy ő sin-új magyar kultúrában folyhasson megint össze, s 
Zalára, Csongrádra, Jász-Nagykunra is visszacsuroghasson. Tulaj-
donképp szerencsés helyzet: akik százados katedrálisába szeretnék a 
nemzetet visszavezetni, a proletárságnak is azok lehetnek el őharcosai. 
Hagyomány és forradalom nem ellenségek: hanem egy olló két szára; 
múltból és jelenbő l támadó mélymagyarság. Ha a harmincnyolc el ő tti 
helyzet még húsz-harminc éven át fennmaradhat: nincs is kétségem, 
Magyarország visszamagyarosodik. 

Hogy ilyen geológiai rengések ellen minden összefog: azon nincs 
mit csodálkozni. A fantomizálásra azonban mégse adjuk rá magunkat 
annyira, hogy művelt magyar emberek is kijátszhatók legyenek ellene. 
Az oktalan ijedteknek és az oktalan ijesztget ő knek egyenlő en szól ez. 
Irányunkra azt szokás ráfogni, hogy eb ura fakó-lemondás Európáról 
s a magasabb műveltségrő l. Cs. Szabó László szíve jobb felével érzi, 
hogy ez nem igaz, a ballal azonban, mint fönnebb is láttuk, mégiscsak 
ezt süti ránk. Azt, hogy az igazságot is érzi, abból látom, amit Illyésben 
aláhúz. „A magyar ember a méltatlan és félelmes Európa ellen csak 
egy mélyebb Európával védekezhetik. Akármennyire er ő lködöm, sose 
tudok utólag két világot fölfedezni, például a Rue de Montorgeuil-i 
öreg mészárosom s a jászberényi írástudatlan Seres bácsi közt." Ezzel s 
a következő kkel, úgy látom, azt akarja mondani, hogy ha már valami 
„mélyebb"-re csakugyan szükség van: a mélymagyarság legyen mély 
európaiság s ne vakond magyarság. De minek ehhez éppen engemet 
Illyéssel szembeállítani? Száz hely közül idézek egyet: „Akinek ez még 
mindig »beszűkülés« (ti. a mélymagyarság), völkisch fajvédelem, az 
európai magyarság elárulása, annak annyit: Európa nemcsak körü-
löttünk van, hanem alattunk is. Ahogy íróel ő deinkbe, kultúránk gyö-
kérzetébe visszanézek, elbámulok, mekkora Európa az, mi egy Ba-
lassában, Zrínyiben, Berzsenyiben, Adyban felnyílik alattam. S 
mennyivel idevalóbb és egyben igazibb, mint amivel a pesti ál-euró-
paiak kínálgatnak." A hódmez ővásárhelyi fiataloknak is ezt adtam 
programul: „Öreg-Európa és Kelet-Európa fundamentumára kell ál-
lítani a magyar műveltséget." Hogy ez az Öreg-Európa ugyanaz, amit 
Illyés is fölfedezett, nem nagy sor utánajárni. „Van egy majdnem tö-
kéletes Európa — írta több ízben Illyés —, mely valahol a XI. és XIV. 
század körül terül el stb." De ha Illyés több ízben írta, én el ő ször ír-
tam. A Magyarság és Európa ennek az Öreg-Európának a felbomlá-
sáról és feltámasztásáról szól. Az Utolsó kísérlet olvasói is tudják, 
hogy annak ez a középkorból itt maradt Mélymagyar-Európa a köz- 
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ponti eszméje. Hő söm még a szakdolgozatát is err ő l írja. Hát Kodolá-
nyi a középkori trilógiában? Létünk gyökerébe nézve: ő  tán csak egy 
nomád csordát lát? Nem egész Európát, igaz, hogy egész Kelet-Euró-
pát is? Ha fantomizáló hangulatomban volnék, azt mondanám: Cs. 
Szabó a mienkét osztja ellenünk, éppúgy, mint amikor Illyés kertor-
szágáról ír vagy vele töreti meg a káromkodós, agyonver ő s, magzatel-
hajtós parasztábrázolást. Így örülök, hogy az igazság er ő sebb indula-
tainknál. Csak egymást látjuk kívülrő l fantomnak; egymás igazságait 
belülrő l kell élnünk, s fölfedeznünk. S ha Cs. Szabó Illyésnél érdem-
nek tartja, hogy „Európája jobban át van itatva a társadalmi gondo-
latokkal, s határosabb Tolsztojjal, mint Babits jégcsúcsos hazája", 
akkor tán ami álmunkat sem fogja nyereg alatti húspuhításnak tarta-
ni: ha mi a mélymagyarság kulturális és társadalmi feltörését ő l várjuk 
azt a forróbb, keletibb „mély-európaiságot", amellyel az európai m ű -
velő désbe nem mint Nyugatért rajongó balkániak, hanem mint új vért 
hozó „közbeszólók" kapcsolódhatunk be. 

S hadd mondjak el még valamit a mélymagyarságról, ami tán em-
beribbé teszi bölcs őjét egyesek szemében. A Kisebbségben elleni düh-
nek a legtöbbeknél átlátszó gyermekes oka volt: azt hitték, hogy itt egy 
„mélymagyar" ítélkezik rajtuk, „hígmagyarokon". Ismerhettek volna 
annyira, hogy eszméimet önmagam ellenében szoktam megképezni. 
Ami jó bennünk: az sugárzik önkéntelen; ami hiba: azt egy eszmével 
kell kimaratni. Amíg a „mélymagyarság" hátba nem lökött, én min-
dig úgy éreztem, hogy a magyarság legközepéb ő l beszélek. Azóta egy 
kicsit kijjebb érzem, s ahhoz is szabom magamat. Épp ezért került oly 
sok idő be a gondolat kiérlelése. Most úgy nézek rá vissza, mint szép s 
nehéz leckéjére az önismeretnek. Mihelyt megvolt a fogalom: le kellett 
vonnom a tanulságait. Vagy hiheti akárki, hogyha a magyar írókat két 
csoportba kéne válogatni, s az egyikben Kölcsey, a másikban Berzse-
nyi lenne a vezér: én magamat a Berzsenyiébe osztanám? Az én utam 
egyben-másban hasonlított a Temps perdu-beli Marceléhez. Paraszt-
ság és régi magyarság felé húzódtam akkor is már, amikor Adyról nem 
is hallottam még, de volt zsoltáros könyvem, s volt falusi nagyanyám. 
Az én nyugtalanságom, laterna magicám, a szüleim össze nem fér ő  
vére volt. Az els ő  híg magyar, akit megismertem: az anyám volt: az 
első  mélymagyar: az apám. S anyám fizikumába, vérmérsékébe, osz-
tályába zárva visszavágyódtam a nagy pásztor ég alá, amely alatt 
apám az Ér-menti akolban juhászoktól tanult csillagászatot. Innen az 
érzék fajtám dolgaihoz, innen, hogy mégsem jutottam el a közepébe. 
Az önismeret azonban akkor is nagy áldás, ha korlátainkra tanít meg. 
Cs. Szabó úgy emlegeti, hogy „beálltam a népi írók közé", mintha egy 
római szenátor menne el sámán-dobot verni. Arról, hogy mennyire  

vagyok köztük: bizonyságot tesznek, ha egyszer-egyszer kinyitják a 
szájukat felő lem. Az azonban igaz, hogy ma sokkal több alázattal és 
türelemmel tudok mellettük állni. Régebben én bennem is ott mocor-
gott az intellektuális dölyf, m űveltségemmel verni vissza a sorsukkal 
érkező ket. Ma azt nézem, mi jött meg, mi nyílt föl bennük. 

S azt hiszem, ebben az egy dologban elfogadhatnák a példámat 
mások is. Egy irodalom titkos egészsége: alkotóinak önkéntelen 
munkamegosztása. S ha vannak írók, akik a kultúra nyersanyagát 
hozzák: az eszmék piacát ismer ő k ne azt mondják nekik: pfúj, de 
megmunkálatlan mélység vagytok, hanem csigázzák minél magasabb-
ra az üzemet, amelyet fönn lehet tartani vele. Egy Ady-szer ű  tünemény 
megépítheti magában az egész magyar kultúrát a faj mélyeit ő l az örök 
elvontságok legcsúcsáig; nekünk egymás tiszteletéb ő l és kihasználá-
sából kell megteremtenünk. A mélymagyarság nem érték, csak tény. 
Eötvös Józsefet én sem adnám oda egy Pázmány-táji hitvitázóért. 
Minden helyen lehetsz akár a legnagyobb is: mert a kultúra minden 
pontján növeszthető  és gazdagítható. Pet ő fiben, nem tagadom, érzem 
az asszimilánst. De mit asszimilált ő  hozzá, mekkora lobogást a ma-
gyarsághoz, ami odáig nem volt benne. S mennyit szívott föl a mély-
magyarságból is, mert tiszta volt viszonya a néphez. Húzta öt, mint 
gyökeret a só, vagy lángot a puskapor. 

1942 
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FAJI HIBÁINKRÓL 

A tábor vezető sége jó témát tű zött a horogra. Mir ő l beszélhet na-
gyobb és szívetkönnyítő bb szakértelemmel a magyar író, mint faji hi-
báinkról? Ahogy egy magyar tábornök a faji erényekkel: úgy ismer-
kedik a magyar író, aki hivatása szerint faji erényeket gondoz, csinál, 
ső t kohol, egész életén át faja hibáival. Hiszen még egymáshoz, író-
társainkhoz is a faji hibáinkkal súrlódunk. 

Éppen csak valami rendszert nehéz ebbe a jellemrajzzá kinevezett 
panaszkodásba vinni. Amilyen b őven önti tapasztalat és sérelem a 
felhányt vonásokat: olyan nehéz a szívünkr ő l lecsorgó jelző ket attól a 
jelző ártól elválasztani, amellyel más népek írói szokták a maguk faj-
táját mosdatni. Nemrég jelent meg egy könyv, amely tizennégy orszá-
gos szakértő t hívott tanácsba, hogy a magyarság tulajdonságait meg-
állapítsa. Semmi sem volt könnyebb, mint ezt a könyvet nevetségessé 
tenni. Csak a nagy igyekezettel összehordott jelz ő ket kellett egy gar-
madára önteni. Szabadságszeret ő , konkrét, habzsoló, pompázó éle-
tes, egyéni, el ő kelő , méltóságára érzékeny, búskomor és így tovább 
két oldalon át. Alig volt tulajdonság s a tulajdonsága ellentéte, amely a 
monstre-jellemzésbe bele nem sodródott. Hogy fogjunk hozzá, hogy 
faji hibáinkról írva, ne ilyenféle bazárt nyissunk emberi hibákból? 

Egy történeti faj, amilyen a magyar is, nem áll egyforma tulajdon-
ságú egyénekbő l, mint a természetrajzi fajok, mondjuk az orpington 
tyúk. Német, orosz, angol: nem vegyi elemek, mint a réz vagy a vas, 
hanem keverékek, mint a bronz, vagy akár a puskapor. Nem egy tí-
pussal kell ő ket jellemezni, hanem típusokkal s azzal, hogy azok mi-
lyen gyakoriak bennük. így mondhatja az antropológus, hogy a német 
fő tömegében északi plusz alpesi. Vagy a mi Bartuczunk, hogy a ma-
gyar húsz százalék keletbalti, harminc turanid, húsz dinári stb. Az, 
hogy keverék: nem azt jelenti, hogy nincsen egységes jellege. A puska-
pornak is megvan a maga jól pukkanó jellege, ha molekuláiban nem is 
kapcsolódott össze: szén, kén és salétrom. Mi tehát nem a magyarság 
faji hibáit fogjuk leírni, hanem a legszembet űnő bb magyar típusokét. 
S minthogy nem antropológusok vagyunk s nem is hiszünk annyira, 
mint szokás, az antropológiában, nem a keletbalti, turanid stb. fajták 
hibáit, hanem azokét a szembeötl ő  magyar típusokét, melyeket múl-
tunkban s népünkben járva, sokszor láttunk s mint fajtánkra jellemz ő t 
megismertünk. 
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Mint esztétikus, gyakran kockáztattam meg a játékigazságot, hogy 
a nagy írók erényei azonosak hibáikkal. Azaz: mert Kemény Zsig-
mond súlyos, nehézmozgásúnak is kell lennie; mert Kosztolányi kris-
tályos, néha felületes is. Hasonlóképp van ez az életben is. A hiba itt is 
az erény fonákja; mert ilyen vagyok, nem tudok másféle lenni. 
A különbség lángelmék és mindennapi emberek közt csak az, hogy 
míg a halhatatlan végül is gy őzelemre vitte értékeit s így hiányai is csak 
értékeknek lesznek körvonalai (csak torz elmék hányják fel Pet ő finek, 
hogy nem Arany, Szent Ferencnek, hogy nem Szent Domokos); addig 
a halandók, egyének és népek, ritkán viszik végbe a teremtés tervét 
önmagukban s erényként megcsillanó képességeikben mindig megvan 
a hajlam, hogy életkedvük apadásában vagy a körülmények nyomása 
alatt hibákká, bűnökké torzuljanak. A görög bölcsességb ő l így lesz 
görög szofisztika, a francia könny ű ségbő l francia könnyelmű ség. 
Nézzük meg hát mi is, hogy a legjellemz őbb magyar típusok: milyen 
bűnökkel szoktak kivirágzani, ha egyéni sorsuk vagy a közösség álla-
pota legjobb kifejlő désükhöz vagy kevés szabadságot ad — vagy túlso-
kat. 

* * * 

A kritikus magyar. Azt szokták mondani, hogy a magyar iroda-
lomban ritka a kritikus. A múlt században az egy Gyulai; de ő  is na-
gyobb prózaíró, mint ítész. Ezt azonban hiba úgy érteni, hogy a ma-
gyar irodalom kritikai elméknek is szűkiben van. Merüljünk csak el 
legnagyobbjainkban: alig van a magyar tehetségnek állandóbb ismer-
tetőjele• mint a rendkívül biztos és kemény kritikai érzék. Beolvadók 
és magyarvérű ek szétválasztására alig tudnék biztosabb reakciót aján-
lani; nézd meg: ítéleteiben mennyire realista. A magyar író többnyire 
gyilkos és igaz körvonalakban látja az igazságot. Móricz Zsigmond-
ból ez a könyörtelen s mégsem rábizonyítón naturalista kritikai ko-
morság csinál századában páratlan emberábrázolót. Arany Jánost ez 
a valóságérzék tölti el látszólag fölfelé táncoló kora, s ő t tulajdon di-
cső sége iránt is fanyar idegenkedéssel. Széchenyi ezzel án, mementó-
szerű  sziklaként a negyvenes évek szép illúzió-áradásában. A barát-
ságra vágyó Berzsenyi ezért végez oly gyorsan barátaival s szabja vi-
selkedését azon „törpe szarmatákhoz", akik közt élnie adatott. Iro-
dalmi vagy politikai bírálatra, igaz, a legtöbben nem szívesen nyitot-
ták szájukat. Vagy ha igen: ez csupa félénkség, óvatosság, vagy éppen 
nyílt cigánykodás volt. De ez megint csak valóságérzéküket bizonyít-
ja: nem volt kedvük véleményük kimondásáért összetöretni magukat. 
Elég, ha ők tudták s barlangjukban ülve, mint temérdek sárkányok 
tartották szemmel a többit s ő rizték nyugalmukat. Ameddig szemünk 
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visszalát: a magyar emberre semmi sem volt olyan jellemz ő , mint ez a 
sötét s kissé bezárkózó kritikai véna. Hasonlítsuk össze Árpádjainkat 
a vegyesháziakkal: ez a nehéz kritikai vér különbözteti meg őket. Ko-
dolányi is ezt örökítette meg oly jól IV. Bélájában. A román stílt, mely 
nemcsak első  templomainknak, de nemzetté-formálódásunknak is stí-
lusa lett: ez tartotta meg a nyugati divat hullámai alatt is a magyar 
ember s a formásabb magyar paraszt stílusának. Szent Istvántól le 
Veres Péterig nem tudnék még egy fonalat húzni a magyar százado-
kon át, melyre legjobbjainkból annyit lehetne felfűzni, mint ez a ko-
mor realizmus. 

Ennek a fontosabb magyar típusnak már a legkiválóbbjai is gyak-
ran ejtik zavarba az erkölcsbírót. Tavaly adták ki Pálffy János nyolc-
van éve heverő  arcképeit többszáz kortársáról. Leírja ő  ebben Ke-
mény Zsigmondot is, akivel egy éven át egy lakásban lakott. Kevés 
ilyen sötét jellemrajzot olvastam. „ ő  erő s megrázó inger nélkül érzé-
keire semmit sem tud teremteni, mert legyen esze bármely fényes, ez 
nem elég. Néki lelke kopár, kedélye sivár, szíve márvány." „Kemény 
sohasem az, aminek látszani akar. Ő  szórakozott odáig, hogy nem 
hall, nem eszmél, pedig esze és figyelme éppen akkor van leginkább 
helyén. Ő  együgyű , magával jól tehetetlen a hülyeségig, valóságos bir-
ka-arcot öltve, pedig éppen akkor lesi el ellenének vagy barátjának 
valamely gyengeségét." „Szóval a Kemény Zsigmond jelleme az em-
beri nem két ő s bűnébő l, önzés és hiúságból van csak alkotva, minden 
nemes tulajdon nélkül. És ez nagy kár, mert megtagadva t ő le a termé-
szet a szív és lélek jobb érzelmeit, felruházta éles boncoló ésszel, gyors 
felfogással, elegend ő  ítélő tehetséggel és er ő s emlékezettel." Az ember 
hajlandó azt mondani: lám, mit lát a lángészb ő l a kortárs; vagy mit 
olvas belé a rosszakarat. Az arckép utolsó mondata azonban ezt 
mondja: „Nem lehetetlen, hogy... meg fog ő rülni." Tizenöt évvel 
előbb, mint megő rült. S nemcsak ebben a jóslatában volt igaza. Én a 
Pálffy-féle arcképet egybevetettem azzal, amelyet nemrég magam ké-
szítettem róla s bámulom a megfigyel ő  erejét. A múlt század fennkölt 
polgára csak ilyennek láthatta — kívülr ő l — a legnagyobb „kritikus" 
magyart. Minden részlet igaz: éppen csak az egészet nem fogta fő l. 
Móricz Zsigmondnak különösen nagy kedve telt benne, hogy ennek a 
valóságlátó magyar típusnak az erkölcs alatti vagy erkölcs feletti er-
kölcstanával megdöbbentsen. Bethlen Gábora, a magyar ember ideál-
ja, börtönbe veti kincstárnokát. ő sz fején hagyja a gyalázatot, hogy a 
Báthory-kincseket, amelyekhez állami érdekb ő l ő  nyúlt hozzá, hű tle-
nül kezelte. A nagy regényíró szándékosan hagyta h ő se jellemében ezt 
a göcsöt. Az én Bethlen Gáborom olyan ember, aki, hogy Erdélyt 
megváltsa s a fejedelmi becsületet is meg ő rizze, nem átallott egy öreg  

embert bűnbakul odadobni. Ezt a realista magyar erkölcsöt pirongat-
ja Kossuth is Deákhoz intézett levelében: noha jó barátok voltak, fe-
leségének nem nyújtott segítséget, mikor a forradalom után hozzá 
fordult. Ez a magyar típus valóban ritkán engedi meg magának az er-
kölcsi rivalda hatásos szerepeit. Minthogy természetes állapota a ma-
gába húzódottság, ahol valami ő rületbe futó dolgot lát; ott nem sza-
lad meg, még hátat sem fordít, csak éppen nem mozdul s természetes 
magábahúzódottságából figyeli: mi lesz a vége. így maradt ki a sza-
badságharcból is, vagy vonszolódott vele rosszkedv ű en éppen az or-
szág legmagyarabb része. Nem felt űnő , hogy a tizenhárom vértanú 
közül nyolcnak idegen neve volt; a Nagyidai cigányokat azonban an-
nak a kornak legmagyarabb költ ője írta. 

Már ez a példa is szimatot ád, hogy a népek ő rültségének néha na-
gyobb következménye támad, mint bölcsességüknek. Ennek a magyar 
típusnak veszélye, hogy mostoha viszonyok közt könnyen lesz esz-
ménytelen. Amikor az id ő  lassacskán javul, az ideák szelíden harma-
toznak: ő  is bizalomra gerjed s be lehet csalni valami nagy közös vál-
lalkozásba. A bevett eszmének a. melegét fordult viszonyok közt is so-
ká és szépen ő rzi, mint a jól begyújtott cserépkályha. A forradalom 
elő tti s utáni Deák lelkiállapota summája sokakénak. A megbokroso-
dott, fiatalos idő k azonban vénen találják s a hosszú eszmei aszályban 
ridegségre, gonoszságra repedezik föl szárazsága. A kritika kerítés: ez 
én vagyok, az meg túl te vagy s ahol a kerítéseket semmi sem enyhíti, 
ott a falu vagy ország egymást figyel ő  várak mozaikja, melyek akkor is 
ölnek, ha össze sem csapnak. 

Ma két helyütt lehet ennek a kritikai közönyösségnek és kicserepe-
désnek a következményeit jól megfigyelni: az írók világában és a kál-
vinista falvakban. Szóval, ahol a színmagyarok többségben vannak. 
Sokan nem értik: mért veszekednek a magyar írók, amikor voltakép-
pen ugyanazt mondják s magasabb érdekük is azt kívánná, hogy ösz-
szefogjanak. Az egymást figyel ő , maga kupacán ülö bizalmatlanság 
azonban éppen ezt nem engedi meg. Emlékezzünk csak vissza Szabó 
Dezső  küzdelmeire a húszas évek elején. Nem hiszem, hogy szellemi 
emberek a világ bármely táján ekkora rosszakarattal tudnák szemlélni 
egyiküknek a többiért viselt harcát. Egy támogató szó, annyit sem 
kap, aki a bajba belerohan. A magyar író ilyenkor nem író, hanem pa-
raszt s kalapját szemébe húzva nézi az oktalant. A háttérb ő l ugrató, 
hízelgő , csábító világi és szellemi hatalmasságok pedig elintézik a töb-
bit. 

Ugyanez a kép még mogorvább kiadásban a Dunántúl községei-
ben. Mindenki a magáén, gyű löletben, bizalmatlanságban és félelem-
ben. A sokat emlegetett egykének is itta legf ő bb oka: a valóság egyol- 
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dalú, bénító tisztelete elnyomta az eszménytelen magyarban a szapo-
rításhoz szükséges könnyelm ű séget, életbizalmat, életkedvet. Annyira 
bölcsek, hogy kipusztítják magukat. 

A parádés magyar. A kritikus magyar mellett, ameddig csak hatá-
rozottan megrajzolt magyar alakokra adatik visszalátnunk, mindig 
ott állt, kisebb számban, de nagyobb fényben kísér ője és örök civódó 
társa: a parádés magyar. Móricz Zsigmond Tündérkertjében nagy-
szerű  példányát örökíti meg a halálba farsangoló Báthory Gábor feje-
delemben. Bethlen Gábor a valóságérzék embere, a józan, épít ő  ma-
gyar. Vele,szemben azonban ott táncol asszonyai élén a magyarhoz il-
lő  pusztulásba, aki furcsa módon neki is ideálja: a jóvérü Báthory, az 
igazi fejedelmi magyar. Hogy milyen örökérvény ű  két típusa ez a két 
fejedelem a magyarságnak; kit űnik abból is, hogy az Erdély olvasója: 
Ady Endre és Móricz Zsigmond profilját látja egymás felé fordulni a 
régi magyarság borosában és bornemisszájában. Ugyanez a két vér-
mérsék rágódik és g ő zöl egymás mellett a legnagyobb magyar drámá-
ban: Bánk bán és Petur. En a magyar falukból ismerem ezt a két tí-
pust: az Utolsó kísérletben szembe is állítottam őket: a bölcs, zárkó-
zott szkeptikus, a világot kritikával elintéz ő  apát s a megyei politikába 
benyargaló, csekélyebb értelm ű , de színesebb vér ű  nagybácsit, akit 
semmi sem húz fel úgy, minta sógora suttyom kritikája. A múlt század 
derekán az egész vidéki köznemesség s a módosabb kulákság is ennek 
a két típusnak az arcával fordult egymás felé. 

A parádés magyarban is megvan a kritikus értelmessége; csakhogy 
őbenne gő z is van. Ahol a másik csak fenntartani akarja magát; ő  ér-
vényesül, kápráztat: vére sodrába szeretné a világot rántani. A me-
gyét, eklézsiát, a közboldogságot is lelkesen vállalja, ha azzal a maga 
szépségét fokozhatja. A politikában gyakoribb, mint az irodalomban, 
Amikor Ady azt írja, hogy valójában sosem érdekelte más, mint poli-
tika és szerelem, ennek a típusnak a megvetését mondja ki az irodalom 
szokott tárgyai iránt. Dendisked ő  modorával, éjszakázásaiban, g ő zös 
udvartartása közepén ő  valóban jó példája a szellemi térre betört pa-
rádés magyarnak. A parádés magyar igazi mezeje azonban a harctér, a 
megyegyű lés, az asszonyos mulatság. Olvassuk el Csengery Antal 
könyvét a negyvenes évek statusférfiairól, vagy Kölcsey országgy ű lési 
naplóit: a magyar tanácskozások els ő sorban ennek a típusnak a dol-
mányában és hangjával dörögtek. A századvégi parlament nagyságai, 
a Szilágyi Dezső -félék is inkább nagy s cifra vérükkel maradhattak a 
kortársak emlékezetében, mint el ő ttünk ismeretlen alkotásaikkal. 

Hogy ez a két típus csak ritkán fért jól össze: nyilvánvaló. 
A parádés magyar vezetést követel; a kritikus meg átlát minden hiú 
gyengeségén, dohog rá: ridegebb taktikájával alkalomadtán hurokba  

is csalja. Az erdélyi krónikáknak legsötétebb lapjai: a ligák. Egy cso-
mó erdélyi föúr összefog, hogy a sorukból kiötl ő t hóhérkézbe nyom-
ja. Ilyen ligák a tizenhatodik század végén külföldön is voltak: a ma-
gyar ligáknak azonban épp az a karakterük, hogy egy-egy sért ő n szép 
hivalkodó parádés magyart nyomnak el a rosszabb kedv ű ek. A legjel-
lemző bb: a Bánfi Dénes esete, akit Jókai is megírt az Erdély aranyko-
rában. Cserey Mihály szerint azon vesztett rajt, hogy Béldi Pál felesé-
gét táncközben megcsókolta. A külföldet járt, nagyműveltségű , szép 
vérű  Báthory Boldizsár vesztében is része volt ennek az irigységnek; az 
összefogóknak nem kisebb „kritikus" magyar volt köztük mint Bocs-
kai. Szörnyű  párbajt ír le Bethlen Miklós életrajza; ő  Teleki Mihály-
nak volt túl színes és szeles rivális. Egyid őben szögesbottal járt be a 
tanácsba is. De volt benne annyi a szívósabb kritikus magyarból is, 
hogy el ne veszítse magát. Ez az els ő  halhatatlan magyar rivalitás kap 
lángeszű  formát abban a kajánságban is, amellyel Kemény Zsigmond 
írja meg a Zord időben a Budát elparádézó Werb ő czyt. Mekkora 
elégtételt találhatott ebben az alakban a nagy gondolkozó, aki egyszer 
próbált meg életében szónokolni s akkor is kinevették. A Kossuth el-
leni gyű löletben is sok volt, Széchenyinél és Keménynél is ebb ő l a ma-
gyar kutya-macska ellenszenvb ő l; bár Kossuth inkább csak színész-
kedte a parádés magyart s éles, hideg ésszel b űvölte a nemzetet a Wer-
bő czy-bő rbő l. Széchenyi igazi parádés párja: Wesselényi Miklós, az 
ifjúkori barát s férfikorának ellensége. A negyvennyolcas-hatvanhetes 
háborúságban is ott lappangott ennek a két típusnak a küzdelme. Gon-
doljunk csak az irodalmi Deák-párt embereire: egy bokor kritikus 
magyar csendes rosszallásban. 

A parádés magyar, éppúgy, minta kritikus, értékes eleme — vitorlá-
ja és fű szere — a magyarságnak. Ha jobban ismernök középkorunk 
nagy személyiségeit, valószínű , hogy még értékesebb alakokban álla-
na elő ttünk. A kicsinyesked ő  magyar közélet szemmelláthatóan sor-
vasztotta és korcsította. A parádés magyarnak nagy a képzelete, tá-
gabb a fogékonysága, több benne a nagy vallásos birkózásokra, Is-
tentusákra a metafizikai hév. A parádés magyar az Istennel szemben is 
érvényesülni, üdvözülni szeretne. Nemcsak a két nagy vallásos ma-
gyar költő : Balassa és Ady volt virága ennek a típusnak, de a mi há-
rom nagy Péter prófétánk, Melius Juhász, Pázmány, Bornemisza is 
ennek a típusnak hordja zordabb színeit. S ő t ha a legnépszerűbb ma-
gyar szentet, Szent Lászlót a nemzet képzeletében hagyott színfoltok-
ból szabad föltámasztanunk: ő  a legrégibb és legfényesebb példája en-
nek a parádés magyarságnak. A székelység egy részében, a Kalotaszeg 
gyönyörű  népében is úgylátszik ez a parádés középkori magyarság állt 
el, kicsit szívósabb, faragványosabb alakban. Szent Lászlótól a sz űz- 
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máriás királyfi írójáig: így vonul át a magyarságon ez a típus egy gaz-
dag és termékeny érrel. 

Ahol azonban a közösségi fegyelem meggyengül: a parádés magyar 
élő  csóva a nád alatt. Ha valahol a kritikus magyarok adta biztonságot 
egy nemzedéknek órák alatt sikerül a káoszba kavarni: ott mindig fel-
tűnik a parádés magyar. A nagy Báthory István Erdélyét így herdálják 
el az utolsó Báthoryak; Bethlen és az öreg Rákóczi György méhkaptárát 
a lengyel farsangra kiinduló fiatalabb Rákóczi György. Az eszmény-
telen magyarnak legalább nincs eszméje; az elfajult parádézó azonban 
a maga személyét teszi meg eszmének. Éles értelméb ő l fog lesz, mellyel 
hiúsága harap. Érvényesülése ügyéb ő l: közháborúság, melybe féken 
tartott maró ösztönükkel lassan a kritikus magyarok is belekapnak. 
Bor és bujaság: temet ője és új ingere csak ennek a rosszalkodó dühös-
ségnek, mely annál keservesebb, minthogy az alapjában vallásra föl-
húzott lélek bevallatlanul is érzi, hogy romlásba rohan. Megyében, 
országban, szellemben a parádés magyar csinál lengyelt bel ő lünk. 

Az anekdotázó magyar. Az anekdota szónak ma becsmérl ő  íze van. 
A nagyképű  műveltség ezzel bélyegez meg mindent, ami kerek, akár 
esemény, akár mese. Az anekdotának azonban nagy és klasszikus 
múltja van s bölcsességet jelent, amely gondolatok helyett történet-
kékben mondja el tételeit. Montaigne Essai-i, a reneszánszból kiforró 
újkor remekműve, voltaképp egy nagy példatár anekdotákból. Mai 
ember már el sem igen tudja képzelni, hogy lehetett ennyi anekdotát 
külön kartoték nélkül egybehordani s összesz ő ni. De százötven év 
múlva még Voltaire is csupa jellemz ő  pletykákból szerkeszti össze 
nagy történeti művét: XIV. Lajos korát. Eppúgy, minta kor közbees ő  
memoárírói. A humanizmustól a francia forradalomig az anekdota az 
európai elmék kedves kavicsa, abból rakják ki mozaikábráikat. 

Köztünk, magyarok közt is alighanem a reneszánsz terjesztette el az 
anekdotázás gyönyör ű ségét. Lehet, hogy épp az olaszainktól körül-
anekdotázott Mátyás királyon kaptunk rája. A Báthory-kor törté-
netírói már egészen feltűnő en gyűjtik az anekdotaszerű  mozzanato-
kat, szólásokat. Szamosközi ránkmaradt magyar kézirat nyalábja teli 
van a jobbnál jobb történeti anekdotákkal. Még faji hibáinkat is anek-
dotákban hányja a szemünkre. Amikor az Erdélybe bevonult Mihály 
vajdát a Báthoryak kincstárába vezetik, azt mondja: Ha szolgáik közt 
osztották volna szét ezeket a kincseket, nem jártak volna így. Figye-
lemreméltó egy olyan embert ő l, teszi hozzá Szamosközi. Az anekdo-
tázó magyar típusa azonban mégis kés ő bb, a nemesség tétlen bomló 
esztendeiben érik be nálunk s az anekdota is csak a táblabíró világban 
kapja meg sajátos magyar ízét. 

Az anekdotázó magyarban megvan a kritikus valóság érzéke s némi 

parádézó kedv is, a legfőbb törekvése mégis csak az, hogy a vel ő ig lá-
tott s elbűvölni is vágyott világgal valahogy összeférjen. Az igazságot 
elkedélyeskedni, magát a szívekbe belekedélyeskedni, erre hizlalja kí 
és veti korda alá száraz eszét és hiú vérmérsékét. Az anekdota olyasmi 
neki, mint a csillagásznak a fizika. Annak minden üstökösre van sza-
bálya, neki minden jelenségre egy története. Semmi sem lehet olyan 
váratlan, hogy egy jó anekdota a dolgok rendjébe egy-kett ő re be ne 
iktassa. Semmit sem csodálni, mondja a magyar anekdota fennhan-
gon. És semmit sem szégyellni túlságosan, vág oda cinkosan. Mert az 
emberi fogyatkozások is megvoltak a világ teremtése óta s galádságot 
sem követhetsz el olyat, amit az anekdota a megmosolyogni való örök-
emberi hitelével be ne aranyozna. A magyar cinizmusnak, melyben a 
mindent lerántás és az anarchikus önérvényesítés démonai is ott dol-
goznak, így lesz aranyos köpönyege az anekdota. 

Egy kis anekdotás íz, vagy lárva nélkül nem boldogult s még ma sem 
boldogul itt, aki a szívekbe akarja magát bedolgozni. Karácsony Sán-
dor, ami legmagyarabb és legnépszer űbb gondolkozónk még a meta-
fizikát is debrecenies anekdotákba ostyázza. El ő adása kezdődik egy 
csomó kedélyes példával, amelyre mindenkiben megindul a gyomor-
nedv, aztán következnek a leggyönyör űbb elvontságok, amelyeket 
ketten, hárman ha megemésztenek. Könny ű  megfigyelni, hogy Jósika 
s Jókai magyar regénye is az anekdotától kapta a formáját. Minden 
fejezet éppen egy anekdotányi: amikor az kikerekedett, ragaszthatjuk 
hozzá az új sejtet, az új anekdotát. Jókai persze nagy költ ő , akinek ka-
vernája is volt; gyermek, ahogy mondani szokás; de olyan gyermek, 
aki a dürgést is ismeri s legnagyobb varázsa épp az, ahogy ártatlansá-
gát ezzel a középnemesi cinizmusával kevergeti. Egy árnyalatát ennek 
a magyar cinizmusnak én még a Csokonai-féle borotválkozó angyal-
ról sem tudnám leétetni. Nem is akarom: attól is ragyog. 

Az anekdotázó magyarságnak példa-példányai: persze mégsem ők: 
hanem Mikszáth Kálmán, vagy még inkább Eötvös Károly. Mikszáth 
épp olyan jól látta a magyar világot, mint Vajda János, vagy Tolnai 
Lajos. Még moralizált is fölötte (gondoljunk csak az Új Zrínyiászra), de 
csak úgy, ahogy a magyar cinizmus szokott pálcát törni, vagy mond-
juk pálcát hajtogatni önmaga fölött. Eötvös Károly talán még jellem-
zőbb bölénye ennek a típusnak. Kár ő t a múlt század nagy prózaírói 
közül kifelejtgetni, ahogy újabban szokás. Az egész nemesi Dunántúl 
ott él az ő  fecsegésnek címzett mesélgetéseiben s a könyveib ő l kinövő  
hatalmas alak egy gyönyör ű  faj erkölcsi pathológiája. 

Mert az anekdotázó magyarság: ez már bomlási termék, közbüls ő  
hasadási fok az idő tálló nagy magyar típusok s a felbomlás közt. 
Minthogy nagy jólétet s renyheséget kíván, a magyar parasztság nem 
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is igen választotta öngyilkossága formájául. Inkább az epigon értel-
miség majmolgatja benne a régi középosztály vidám pusztulását. Mert 
ne feledjük el: az anekdotázó magyar volt a beolvasztó. A minap egy 
göcseji vendéglőben csendes vacsorázgatás közben egy úri társaságot 
voltam kénytelen kihallgatni. Három rétegét figyelhettem meg ott a 
magyar anekdotázásnak. A legformásabbikban még a régi kurtane-
mesek, Pálóczi Horváth Ádám földijei szórakoztathatták egymást 
kúriáikra bezártan. A legvaskosabbat negyven-ötven éve hordták kö-
rül az országban a borügynökök és jégkárbecslő k. A legpetyhüdteb-
beket most hozta Pestr ő l, noteszben, a vidéki élet számára, a beolvadt 
körorvos. Az anekdotázó életformában (s mindabban, ami vele jár) 
rothad a kultúra nagy ingereit ő l elszakadt elme a legbiztosabban lefelé 
s ebben fő  össze a legkönnyebben más fajok rothadóival. Krúdy Gyu-
láról hallottam. Egy időben a Margitszigeten lakott s este egyedül kel-
lett hazamennie. Azt kérdezi az egyik barátja: Nem félsz, Gyula, hogy 
leütsz valakit? Akik ismerték, azt mondják, jól jellemzi e kivételes író 
félelmetes züllöttségét. S nem ő  e az, akiben az anekdotázó magyarság 
messze fölülmúlta önmagát? A realista magyar beszárad inkább, 
minthogy elrothadna, a parádés összetöri magát és úgy megy tönkre: 
az anekdotás azonban, ha rothadásnak indul, f ű szert izzadva tud 
utolsó atomig oszlani. 

A vívódó magyar. Egy társadalom, amelynek ilyenféle típusok g ő -
zölgik föl a légkörét: elég nyomasztó környezet másoknak. Két egy-
másra merő leges okból is nyomasztó. Nyomasztó, mert kiváló ember-
példányokból án, akiknek megvan a biológiai súlyuk és elnyomják a 
természet szerint csekélyebb súlyút. Másrészt nem kaphatók rá arra a 
fajta lelkesedésre, amelyre teneked szükséged van. Egyszóval: ezek 
közt nem lehet Schillernek lenni. Egy Schillerül jelentkez ő t ő k elő ször 
is a testi mivoltában vetnek vizsga alá s száz esetb ő l kilenévenkilenc-
ben azon is megtalálják az ürügyet, amelyt ő l az egész schillerségedet 
afféle szellemi göthösségként intézhetik el. A kritikus magyar vállat 
von, a vadkan ellök az útjából, a cinikus rádolvassa a megfellebbez-
hetetlen anekdotát. Volt hatása Mathiász Jánosnak Kecskeméten, ér-
deklő dtem a legilletékesebbtő l a nagy szöllész felő l. Nem sok tekinté-
lye volt. Már csak azért se, mert tót volt, Matyes: az tót s a tótnak a 
magyar elő tt nem lehet tekintélye. Az életrajzíró ugyan másként men-
tegető zik, de úgy látszik, hogy Mathiásznak mégis csak volt valami 
idegen szaga. S a magyar páratlan mester abban, hogy akármilyen 
tiszteletet parancsoló szellem s amellett még szelíd s kedves ember is 
valaki: a bánásmódjában, ha neki idegen, elintézze. Eötvös József 
például nemcsak mint Európa egyik nagy gondolkozója, de mint jó-
barát is, megérdemelte a legnagyobb tiszteletet. Meg is kapta, de szá- 
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mítani azért sosem számított úgy, mint a többiek. Hát aki nem az ő  
nyáj asságával akart itt eszmei ember és elviselhet ő  barát is lenni. Aki 
akár egyoldalú könyvműveltsége, akár a véribe ütött idegen vér miatt 
halálos komolyan vette a Schillerséget, vagy egyéb lobogásokat. Az 
ilyent ki kellett hoznia a sodrából ennek a világnak. Egyrészt mert nem 
is értette egészen, másrészt mert a többieknek a jogtalan s mégiscsak 
jogos fölényitő l is szenvednie kellett. Nemzetének ő  csak a rossz tulaj-
donságaihoz súrlódott s igen könnyen támadhatott olyan közérzete, 
hogy barbárok vagy gonosztev ők közé vetette nemesebbre vágyódó 
szívét. Igy lett bel ő le: kivadított, nyugtalan, vívódó, patvarkodó. 

Kölcsey a gyönyör ű  példája ennek a típusnak. Ez a természett ő l 
gyönge és hibás eminens tanulója a nemzetnek, aki a nagy eszmé-
nyekbő l szeretett volna egy második, nemesebb életet csinálni magá-
nak: szinte minden érintkezésen felhorzsolta magát s iszonyában 
odáig ment, hogy Csokonait és Berzsenyit is, mint a barbárság képvi-
selő it szerkesztette ki. Minden magyar földre mosolygó realizmusa el-
lenére ebbe a csoportba számítom én Pet ő fi Sándort is. Akik azt tart-
ják, hogy a költő knek a sírban a legjobb, dicsérni szokták ő t korai ha-
láláért. Az abszolutizmus úgyis meggyilkolta volna. Én azt hiszem, 
amilyen magános, elkeseredett ember volt ő  már a szabadságharc 
úgynevezett „fény"-napjaiban, minden abszolutizmusnál biztosabban 
megrágták, kverulálásba hajszolták volna ő t a mi ránehezed ő  faji tu-
lajdonságaink. S hadd hozzam fel például azt a nagy írót is, akit a na-
pokban temettünk el. A Kelet Népében egy rendkívül tökéletes visz-
szaemlékezés olvasható róla a Móricz Zsigmond tollából. Örök pél-
dája, hogy köpi ki a magyar vérmérsék a neki idegent, akármilyen ne-
mes. Babits Mihályt még soha úgy meg nem látták, mint ebben az 
írásban. S én mégis testvéri együttérzéssel vagyok iránta, ameddig ol-
vasom. Ilyen tekintetek alatt a legnagyobb nemességnek is meg kell 
sötétednie és karcosodnia. 

Ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a vívódóknak, akiknek valóban 
„nincs honjuk a hazában", a vértanúságuk haszontalan. ő k a ma-
gyarság nagy ablaknyitása, akik a nagy testek áporodó g őzére a világ 
fuvalmát ráengedik s miközben maguk szétszakadnak, mégis csak új 
szempontokat s néha tisztább morált is oltanak belé a magyarba. Söt, 
ha egy kis vére, vagy csak fénye is van rajtuk a parádés magyarnak: a 
magyar szívekben is példátlan sikert érhetnek el. A három utolsó szá-
zad három legnagyobb hatást tett magyarja: Rákóczi Ferenc, az ön-
vallomások nemes vívódója, Kossuth, a nagy színész, nemzetszugge-
rátor, s Szabó Dezs ő , a győ ztes kveruláns: voltaképp ebbe a csoportba 
tartozik. A hűvös eszméket és a társadalmi lázongásokat ők ültetik s 
tartják ébren. Veszélyességük az, hogy többnyire gazda nélkül csinál- 
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mát gyarapítja, nem élő  erejét. S mint az elmúlt évtizedek történetéb ő l 
látjuk, még számával is veszéllyé n őhet. Gyanútlan önbizalmában a 
fajta eredeti megnyilatkozásait nyomhatja el. A híg magyar ugyanis 
mindenre gyanakszik: csak a maga magyarságára nem. Rosszhiszem ű  
civódónak tartja, aki a nagy nemzeti létkérdésekben szerénységre 
vagy a nemzet vériben folyó hagyomány tiszteletére szorítja. Mint-
hogy nyugati vagy éppen sémita emberként, nemcsak a magyar, de ál-
talában a keleteurópai élet iránt sincs igazi érzéke: a magyar dolgok 
iránti álláspontja is többnyire végletes. Vagy vaktában imádja a ma-
gyart vagy ismeretlenül veti meg. A felt űnő  hangos magyarkodás, a 
más népek lelkében gázoló harmincmilliós sovénség és nem ritkán az 
idétlen turánizmus is éppúgy ennek a híg magyar érzéketlenségnek a 
fattya, minta Párizst járt európaiság, amely minden faji ellenállást az-
zal a titkos belső  gőggel intéz el: legyetek boldogak, hogy ilyen pallé-
rozott, modern ragyogású elme mint én, a ti félázsiai ehnaradtságtok-
ra a nagy műveltség színét lophatja rá. A két álláspont azonosságára 
semmi sem jobb bizonyíték, minthogy régebben általában a németb ő l 
jött magyarok voltak a zablátlan magyarságimádók s a zsidók a fölé-
nyes franciák; ma a német beolvadtaktól halljuk lépten-nyomon el-
maradtságunkat s a zsidók szeretnének fórumaikon egy magyar zsidó 
kurucfrontot összetárogatózni. 

A híg magyarság hibái voltaképpen nem faji hibák. Nem a magyar 
fajiság követi el, hanem éppen e fajiság hiánya. Az egész nemzet kí-
vülrő l látott hibáiban azonban nagyon is nagy osztályuk van ezeknek 
a híg magyar hibáknak. Igen sokat írtak és írnak föl a magyarság 
számlájára, amit az el ő térbe tolakvó híg magyarság handabandáz bele 
a világba, a történelemb ő l szívesen kimaradó színmagyarság helyett. 
A színmagyar például a mai nagy történelmi áradásokról is azt gon-
dolja, hogy azok előbb-utóbb a medrükbe térnek, az emlék azonban, 
amelyet más népek emlékezetében hagyunk, visszamarad s kár a za-
varok idején túlontúl elrontani a békénket. Sajnos, a híg magyar új-
hitű , vagy sokszor már disszidens buzgalmában nem így érez és nem 
így tesz, s többnyire ő  az oka, ha gyű löletet és bántalmakat vet el, ahol 
testvériséget vagy legalábbis egy méltóságos emberség emlékét kellene 
elvetnie. 
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nak üzletet. Azt hiszik: elég egy helyzetet fölmérni s hozzá valami szé-
pet és okosat javallni s azon más agyak meg fognak indulni. Az agyak 
azonban nem indulnak meg. Zrínyi Miklós korában és a mai Tanúk 
korában sem. Mert ezek az agyak nem a m űveltség nagy nyugati nyel-
véhez csinálódtak. Ezeknek a legszebb eszme is füst, ha az ő  belátá-
sukban s érdekükben el ő re meg nem volt formálva. A nyugtalan ma-
gyar ezen felháborodik. Nem veszi észre, hogy a hiba nagyobb fele 
ő benne van. Madarak és farkasok számára csak Szent Ferencnek volt 
szabad olaszul prédikálni. Felháborodásában a magyar típusokba 
bepréselt kő szén emberi fajmelege iránt is eltompul. Kétségbeesik 
magáért, nemzetéért s terjeszt ője lesz egy furcsa s izgága csüggedés-
nek, amely kisebbségi érzésekbe ugyan nem lovalja a magyart, de 
megerő síti abban a hitében, hogy ő  és a világ két különböző  dolog. 

Ez a vívódóból fejvesztetté ingerelt magyar éppúgy megtalálható a 
magas közéletben, mint a tudákos falusi cipészek, városi munkások 
idegen műveltségbe nyalt seregében. A magyar vér és gondolkozás 
nehezen tű ri a nyugati hibridizációt. A kelleténél több német vagy tót 
vér az ereidben, a kelleténél több latin, germán vagy zsidó tekercs az 
agyadban s boldogtalan és izgága lettél egész életedre. 

Híg magyarok. Az utolsó száz évben, a hatvanhetes magyar állam 
hivatalnok és keresked ő  paradicsomában igen sokan vették föl a ma-
gyar nyelvet anélkül, hogy a magyar népr ő l megtudtak volna valamit. 
Beolvadni csak ott lehet, ahol van mibe. Nálunk azonban zárt köte-
lékben álltak át a magyarságba idegenek, németek, szlávok, zsidók; a 
városokban, ahol színmagyarok csak elvétve éltek. A tegnap beolvadt 
így lett Budapesten is a ma beolvadó tanítómesterévé. Magyarrá asz-
szimilálódni, a nagy vívódók példájából s falusi emlékeinkb ő l tudjuk, 
színmagyar vidéken sem megy nagy fájdalmak, sérelmek és lázongá-
sok nélkül. Ezek az egy tömbben asszimilálódók megtakarították a 
szenvedést. Nekik csak egymáshoz és újságjaikhoz kellett igazodniok. 
A magyarságba viszont nem is forrtak be igazán. A nyelvet még csak 
megtanulták, rosszacskán, ahogy én is megtanulhatom a németet, 
franciát. A magyar beszéd fény ű ző  szólásmódjára, a nyugatitól elütő , 
magyar gondolkozásmódra, hogy tekercselhették volna át idegen 
múltat ő rző  agyvelő iket. Az értelmiség is csak annyit konyított a ma-
gyarsághoz, amennyi az unalmas magyar nyelvi órákon s népszínm ű -
vek néző terén ráragadt. Ezeket a vívódások nélkül asszimilált magya-
rokat s ami, (ott, ahol nagy többségben vannak) a színmagyarságból is 
hozzájuk kopott, neveztem el én híg magyarságnak. 

A híg magyar derék állampolgára lehet az országnak, addig azon-
ban, amíg asszimiláltsaga tökéletlen voltát be nem látja s a belátással 
járó öngyötrést magára nem veszi: fajtánknak csak a statisztikai szá- 
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KIFORGATNAK A MÚLTUNKBÓL 

Mikor fordul egy nép kórjóslata aggasztóra? Amikor természetes 
szaporodása megáll, mondja a statisztikus. Amikor közügyei nem ér-
deklik többet, mondja az államférfi. Amikor szabadságáért gyáva 
fegyvert fogni, mondja a szabadságh ő s. Amikor a múltját elveszíti, 
tesszük hozzá mi. 

Hát el lehet a múltat is veszíteni? Nem ő rzi meg azt az írott emléke-
zet: a történelem? Valamit meg ő riz, csak mit. Adatokat nagyon sok-
féleképpen lehet csoportosítani. Följegyezhetnek rólam száz igaz 
tényt s egy ellenségem mégis a leghazugabb élettörténetet készíti bel ő -
le. Egy néppel is meg lehet ezt tenni. Mert egy néphez is sok múlt fab-
rikálható — de csak egy az, amelyik hozzátartozik; amelyikb ő l ösztön-
zést, tanulságot és lelket meríthet. Jaj neki, ha ebb ő l kiforgatják. 

De ugyan már miért forgatnák ki, miféle gonoszságból? Nem go-
noszságból, hanem természetb ő l. Lehet vitatkozni, hogy líra és törté-
net eltű rik-e egymást. Művelt ember alig tagadhatja, hogy épp a leg-
nagyobb történelmi munkáknak mindig van lírai magjuk és indítékuk. 
Gibbon római, Fustel de Coulange francia, Schiller németalföldi tör-
ténete aligha készül el egy lírai föllobbanás nélkül. A mi múltszázadi 
történetírásunk is abból a lírai állapotból fogant, amelyb ő l a Tompa 
Gólyája vagy Arany Nagyidája. Súlyos megtévedéseknek is mentsé-
gük lehet az egészséges, alkotó líra. Jorgát például sokban felületes és 
hamarkodó történésznek látom, de nemzetet csinált egy népbő l a his-
tóriájával. Egy ellenséges, idegen természetb ő l fakadó líra azonban, 
amely nekünk csinál magunk ellen múltat, bizonyára halálos méreg. S 
alig kétséges, hogy a magyar múlt az utolsó két évtizedben ilyen líra 
zsákmánya lett. 

Történeti köztudatunknak azokat a változásait sorolom fel, melyek 
az utolsó húsz év tudományos és kritikai munkáiban készültek, de a 
műveltebb közönséget is átjárták már. Látszólag néhány módosítás, 
valójában az egész történelem. Mert a történelem úgy, ahogy egy nép-
ben él, nagyon kevés és nagyon sok... Egy-két dogma és mindaz, ami 
történeti viselkedését meghatározza. 

1. Szent István a vegyes nemzetiségű  országot mondotta erő snek. 
Aligha van tizenkét éven felüli gyermek, akinek ezt a tételt a fejébe ne 
kalapálták volna. Líra: akik terjesztik, más népb ő l jöttek s azt akarják 
bebizonyítani, milyen jól járt velük a magyar nemzet. Egy középkori s 
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egy modern ország viszonyait azonban így összelírizálni nem lehet. 
A középkori állam nemzetiségeinek ugyanis külön alkotmányuk, kü-
lön elhatárolt létük volt, külön kockák voltak egy mozaikban, a ma-
gyarságba a hazafi színe alatt nem lophatták be magukat, csoportér-
dekeiket és ellenséges lírájukat rá nem er ő szakolhatták. Mernénk mi 
azt a világos helyzetet követelni, ami a Szent István vegyesfajú álla-
mában volt — milyen ahisztorikusok lennénk egyszeriben. 

2. A magyarságnak alighanem a középkor volt a legnagyobb ideje. 
Sajnos, ennek a kornak az emlékei jórészt megsemmisültek. Szellem-
történeti rekonstrukciójára mégis vannak kiindulópontok: az, amit a 
protestáns kornak örökölnie kellett, a szláv népek analógiája, a ná-
lunk is meglevő  nyugateurópai intézmények kultúrtörténeti feltételei. 
Ezt a rekonstrukciót mindmáig csak író kísérelte meg. Történeti köz-
tudatunk a középkorban csak az idegen kereszténység gy ő zelmét, fö-
lényét és áldását akarja magasztalni: Hunt lábát Koppányon. Ki tudja 
azt, hogy középkorunk lírája még a fordításokban is magyarabb, mint 
akármelyik kés őbbi századunké? Hogy a vizsolyi biblia nagyszer ű  
nyelve a magyar középkorból ömlik? Végül, hogy a magyarságot kö-
zépkora azokhoz a népekhez fű zi, melyektő l történészeink — ut figura 
docet — pompás történelmi érzékkel elválasztgatják. 

3. Ki tanít Kelet nagy Golf-áramáról: az olasz—délszláv—magyar-
lengyel kultúrirányról, melyet csak a tizennyolcadik században nyom 
el Bécs kisugárzása? A Habsburgok betolakodását e térbe úgy állítják 
be, mint a mi ragaszkodásunkat egy természetes kultúrkapcsolathoz, 
mellyel szemben Zápolya délszlávjai a balkanizálás veszélyét jelentik. 
Holott még százötven évig csak a korona s a végek a Habsburgé; a 
kultúrát ebbő l a meleg áramból kapjuk. 1600 körül nemcsak Erdély, 
de még a Felvidék is „közelebb" esett Lengyelországhoz mint Bécshez 
és sem a Báthoryak, sem Balassa, sem Zrínyi életét meg nem értheti 
senki e kultúráram ismerete nélkül. 

4. A török mindennek az oka. Ő  züllesztette el a magyar tájat, ő  rit-
kította meg a magyar lakosságot, ő  vetette el a nemzetiségi kérdést, ő t 
arattuk Trianonban. Bizonyos, hogy a török nem volt vigasság s aki-
nek fülében van a török rabságba vonuló magyarok éneke, az nem 
fogja a török hódoltságot Jókaiként dicsérni. De ha a török hódoltság 
nagy baj volt, a német hódoltság még nagyobb lett. A török Európá-
ban nem nép, hanem uralkodó osztály volt — az Erdély, Havasalföld-
féle hűbéres államokban még az sem. A színvonalat lezüllesztette, de a 
nemzetiséget és vallást nem bántotta. Nézzünk a Balkánra: szláv népei 
lerongyolódva merültek föl a kései, züllöttebb török hódoltságból, de 
friss s mohó fajisággal. A magyarság ma is a volt török hódoltság te-
rületét lakja. Az erdélyi román kérdést sem a török csinálta. A tizen- 
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hatodik század végén sokkal nagyobb volt ott a románság befolyása, 
mint később; egy tizenhetedik századi magyar regeneráció volt az, 
amit Badeni Lajosék eltapostak. A Buda visszafoglalásával kezd ő dő  
német hódoltság, a tudatos telepítések, lélekvásárlás, megfélemlítések 
voltak, törtek meg bennünket. A Wesselényi-összeesküvés különben 
közel háromszáz éve kimondta ebben a pörben az ítéletet. 

5. Megtámadhatatlan tétellé lett, hogy a tizennyolcadik század, a 
„magyar barokk", a magyar katolicizmus fénykora, melyre minden 
prohászkásnak büszkén kell visszapillantani. Csakhogy a magyar ba-
rokk, szorosan az olasz nyomában, megvolt minálunk Pázmánnyal, 
Zrínyivel. Amit a tizennyolcadik század hozott, az a ránktelepített 
Habsburg-barokk. A magyar katolicizmusnak sem ez, hanem az 
1570-1630 közé es ő  idő  az igazi hő skora. Lényegesebb külföldi támo-
gatás nélkül, a maga heroizmusával és lelkesedésével akkor emeli föl 
újból az egyházat; míg a tizennyolcadik századi katolicizmus idegenek 
bástyája a magyar nép fölött; magyarjai is akkor húzódtak csak köze-
lebb a magyar ügyhöz, amikor II. József, mint trónörökös még, ezt a 
bástyát fölrobbantotta. Líra: a katolikus tömegek tudatában a Habs-
burg-katolicizmust a magyar protestantizmussal, mint katolicizmust 
és protestantizmust kell szembeállítani, holott magyar katolicizmus és 
magyar protestantizmus (tizenhat és tizenhetedik századi), ha egymást 
szidják is, egymásból élnek és sokszorosan össze vannak szöv ő dve ép 
magyarságunkban. 

6. Erdély kiürítése. így nevezem azt, amit háború utáni történetírá-
sunk Erdéllyel csinált. Ugyanazok, akik a szomszéd népeknek Nagy-
magyarországból egy falut sem akartak odaadni, a legmagasabbrend ű  
magyarságot, Erdélyét sietve föladták. Ki tudja azt, hogy Veres End-
re, kiváló okmánykutató történészünk negyven kötetnyi anyagát, jó-
részt Erdélyrő l, Bukarest adja ki. Nem is hiszem, hogy történészeink 
közt három is van, aki ezt az anyagot, nyelvi nehézségei miatt, hasz-
nálni tudja. Pedig ezekb ő l a könyvekbő l egy rendkívül érdekes kelet-
európai kultúrkör képe bontakozik ki, melyben a magyarság még Bát-
hory Zsigmond korában is vezet. Líra: ők a mi Erdélyünkben csak 
szászok tudnak lenni. Különben is minek a magyart elbalkánosítani? 
Akkor inkább renegátosodjék. 

7. Ahogy dicsőül a magyar (értsd Habsburg) barokk, úgy halvá-
nyodik a magyar felvilágosodás. Vagyis: a magyar újjászületés. Alig 
dobott föl korszak néhány évtized alatt több szép és mély magyar eröt, 
mint az. S még abban sincs igazuk barokkéknak, ha ez egyszer a nyu-
gat-majmolókra haragusznak. A magyar felvilágosodásnak erös ma-
gyar gyökere van: épp a tizennyolcadik századi Erdélyben. Bethlen 
Kata és Bod Péter körül a Teleki grófok, Dániel és Wesselényi bárók 
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kastélyaiban; igenis meg lehet fogni, mint megy át az erdélyi protes-
tantizmus a magyar felvilágosodásba. Teleki József francia könyve 
(Sur la faiblesse des esprits forts) szép emléke ennek a Bod Péter-tájéki 
szellemnek. Jórészt erdélyiekb ő l állt Bessenyei köre is, úgy hogy II. 
József irodalmasító mozgalma itt is elökészített elméket ért. Könny ű  
volna Debrecen és Sárospatak szerepér ő l hasonlót kimutatni. 

8. De minthogy a magyar felvilágosodást új Ferencként a Vérme-
zöre vinni mégsem lehet, ki kell bel ő le emelni s agyonidealizálni, aki-
ket a mélyebb magyarságtól: esztétizmusuk, erkölcsi irtózásuk, vagy 
születésük legmesszebb vetett. így idealizáltatik ki századeleji irodal-
munkból a Kazinczy—Kölcsey—Eötvös József-vonal. Ki akarná ezek-
nek az érdemét eltagadni? De üssem le egy magyarságérz ő  elő tt a Ber-
zsenyi—Csokonai—Katona-akkordot s fogjam hozzá késöbb Keményt, 
rögtön éreznie kell, micsoda „líra" az, ezeket a teljesebb magyar meg-
mozdulásokat mégegyszer emlékezetünkben is elnyomatni, ahogy híg 
Pest-Buda a valóságban egyszer már elnyomta. 

9.És Széchenyi? Ki figyelte meg, milyen gyönyör ű  páholyt építettek 
belő le; mindazt, ami magyar, lem űveltemberfő zni és leszalmalángoz-
ni? Itt egyszerre nincs történelmi realizmus, igazságszeretet, h ő sfúrás. 
Széchenyi kívüle lebeg a világnak és veri a magyart. Ami még nem 
lenne baj, ha nem a „líra" vesszejével verné! Hogy ez a lángész az volt, 
aminek Berzsenyi nevezte: „a nagy mozgató" s mint ilyennek üstökös-
bepottyanása, emészt ő  sistergése, s ő t dilettantizmusa is erényévé vá-
lik — azt senkisem tagadhatja. De hogy népünket és múltunkat, a tu-
lajdon történelmi helyét, amelyen égett és fagyott, korántsem ismerte 
úgy, mint régi nagy realista államférfiaink vagy kés ő bb egy Kemény 
Zsigmond, arra ennek a fakultatíve krikus Urának is gondolni kellene. 

10.Tabu lett a nemzeti klasszicizmus is: értsd Deák és Gyulai s any-
nyi Arany, amennyi a dolog méltóságához szükséges. Deák, termé-
szetes, a kiegyezés frigye, mely a Habsburg-ház sorsához odakötött s 
történelmi testvéreinkt ő l végleg elválasztott. Gyulai: az Akadémia, aki-
nek messze eső  árnyékát már Adyékra is rá lehet borítani. Megint egy 
koholmány, csakhogy az irodalom „kettészakadhasson" s a „líra" a 
meddö mellé állhasson. A magyar irodalom azonban nem szakadt ket-
té. Keménytő l, Arany megfélemlített felén, Vajdán, Tolnain át egye-
nesen megy Adyig. Amint Kossuth emigrációbeli fölocsúdásától is 
egyenesen Szabó Dezs ő höz s mihozzánk. 

Mondjam-e, hogy a legújabb id ők történetében is ez a líra próbál-
kozik új és új Ady-revíziókkal, ez állít ellenzseniket az igaziakkal 
szemben, ez kerít és alkuszik a fiatalok közt s ez büntet kérlelhetetlen, 
ha valaki nem hajlandó bábja lenni, a magához hasonlók megtévesz-
tésére. A huszadik század katasztrófáiban a magyar szellem felült ko- 
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porsójában s csodálatos szavakat mondott. Visszafektetni, akárhogy: 
rábeszéléssel, altatóval vagy fejbevágással: ez ennek a történetszemlé-
letnek ösztönös törekvése. 

A tájékozatlan azt mondja: nem lehet. De hasonlítsa össze e mai 
napok fényénél húsz év hivatásosainak bölcsességét a dilettánsok 
helyzetképeivel és jóslataival s meg fogja kérdeni: de hát kik azok, 
akik ezt teszik velünk? „Nemzetiségük: Habsburg" - mondhatjuk a 
derékhadról. Mindenki, aki nem tudott magyarrá keresztelkedni -
tömegeikrő l. A Habsburg-monarchia minden államban kitermelt egy 
csomó embert, aki még akkor is a néhai császárt szolgálja minden ügy 
közt a legszívesebben, amikor „legitimizmus"-át a történelem rég ki-
kacagta. Nálunk tudományban, arisztokráciában és egyházban külö-
nösen sok volt az ilyen. Az id ő  bizonyára megeszi őket. Mesterkedé-
sükben nem is az az ijeszt ő , hogy csinálják - hanem, hogy meg sem 
próbáljuk visszacsinálni. Ha egy idegen nép ránk talál ülni: készen 
kapja tő lünk ezt az ellenünk - jó történelmet. 

1939 

SZEKFŰ  GYULA* 

Szekfü Gyula a Rákóczi-kön 	1 tűnt fel. Aki Szekfű t meg akarja 
ismerni, a legokosabb, ha ma is ezen di. Kés őbb műveiben kifor-
rottabb írót lát; indulatai szövetét, lelkitázát azonban itt mutatta 
még legtisztábban. 

Szaktudomány és esszé közt van egy perdöntei ■ különbség: a szak-
munka azért van, amir ő l szól, anyagát akarja ren&ks4nmegvilágosí- 
tani; az esszé célja túl van anyagán, mindig valami által os érdek ű  és 
érvényű  elvet akar győ zelemre vinni,,amelynek.a..ténia_csak-csatatir-e. 
*Néni a felhasznaisi-"Iirc-s7haiiem a tárgy cél vagy ürügy volta 
von tehát határt közöttük. Nos, A szám űzött Rákóczi, mint Szekfű -
nek (két kisebb munkáját kivéve) minden műve: esszé, a Rákóczi 
utolsó húsz évér ő l szóló adatokat dolgozza fel, de nem az a f ő célja, 
hogy ezt a húsz évet megismerjük. 

Kegyeletsértő nek mondták a könyvét. A „kegyelet" azonban szel-
lemi téren nagyon kétséges erény; sok bel ő le megöli, amit kegyel. Egy 
nép nagyjai nem múmiák, amelyeknek el kell állniok, hanem el-el-
iszaposodó források, vagy ha úgy tetszik, beheged ő  sebek, melyeket 
föl kell szakítani, hogy szent nedvük újból meginduljon. Nem a szel-
lem van a hő sért vagy klasszikusért, hanem a klasszikus a szellemért. 
Nagy irodalmak meg is tudják bocsátani a kegyeletsértést, ha szelle-
met indít. 

Mi lehet a célja egy „kegyeletsért őnek"? Bosszanthatja a hő s póz-
ba-csapott, mozdulatlan szobra, lazítani akar rajt, emberibbé tenni. 
Szekfű  mentegető zik ilyesmivel, de Rákóczi-képe a bizonyíték, hogy 
könyvének nem ez az indítója. A kuruc-idealizálás sem csinált Rákó-
cziból ilyen halvány árnyat, mint az ő  elveszett gyermekként botlado-
zó fejedelme. Ennyire vértelen egy belülr ő l megélt ember sosem tud 
lenni, ilyenné csak a kívülr ő l jövő  rábizonyítás tehet. Ember ez: dip-
lomáciai húzásaiból rekonstruálva - az emberi magma, a természet 
szerint emberietlenb ő l. 

Más jogos oka lehet a kegyeletsértésnek, ha azzal, amit félrenyo- 

* 1940 telén egyik folyóiratunk Szekfű  Mi a magyar? című  munkájának a 
bírálatára szólított fel. En meg akartam magyarázni szerkeszt ője szándékát; 
így lett a Mi a magyar bírálatából Szekfű  Gyuláról könyv. A tanulmány végét: 
eredete indokolja. 
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munk, félrenyomott értékeket szabadítunk ki. Mint erd őben a fák, a 
nagyok is harcolnak emlékezetünkben: a nemes nem egyszer elnyomja 
a nemesebbet, s a „kegyeletsértés" m ű téte: új, elevenebb értékrendet 
szabadít ki az uralkodó alól. Ezzel nem mentegeti magát Szekf ű , de 
világos, hogy ilyesmit akar. Mit nyomott el a szám űzött Rákóczi a 
magyarság emlékezetében? Azokat, akik nem mentek Rodostóba; a 
Pálffy tábornokkal kezetfogókat. A könyvnek úntan visszatér ő  motí-
vuma: az 1717-i besztercei betörés; Rákóczi tábornoka tatárokkal 
zúdul a szamosvölgyi magyar falvakra s a volt-kuruc Károlyi, a csá-
szárral megbékélt boldog Magyarország, mint a valóság h ő se ű zi ki a 
pörkölő  illúziót. A nemesebb, amiért Szekfű  a nemest mítoszából ki-
forgatja: a etör ő dök bőlö-se , • io•n:r• •_.agy • ább a 
Karolyi 	 4.7 Sándoibk. 

Sándorai nemcsak az akkori, hanem a mindenkori Magyarország-
nak. Többesünket nyugodtan kiterjeszthetjük egész Habsburg-kori 
történelmünkre, Szekfű  „ifjúi tüzében" itt még maga mondta ki, amit 
késő bb olvasóival gondoltatott. Legalább százszor százféle változat-
ban tolja elénk könyve tételét: mi den emigráció erkölcsi és szellemi 

ágba fúl :  Okkal-oktalan ott az em e ezteto. „Mennyire el- 
Vez-élr az emigransi gondolatkör az embereket a való élet nyíltszem ű  
megítélésétő l", „nem azért volt trónkövetel ő  emigráns", „az emigránsi 
látkör sajátos ferdeségéb ő l következik", „az emigráns helyzetének 
legsúlyosabb átkát, a nevetségességet sem kerülte el", „az emigránsok 
kis játékai", „emigránsi rövidlátással" ... Más más húszat szedhet ki 
egy negyedóra alatt. Miért van szükség erre az ' talánosításra? Milyen 
más emigrációk ellen? Az egyiket megnevezi. á ola volt R - 
hoz hasnnle>  emigráns, 1526 után a Ferdinánd-valóság árnyékában. 
A másik emigranSt; aki ellen a könyv legalább felerészben készült, 
nem nevezi meg: kaz énfireg,k~könwe sz 'bre az o Fasók
tőbb helyt isvodaírták:'Ródostó diplomáciaiIu6rcainak s a el ő  ük 
vont jellemtajznák turint kektt lerontania. Minden szám ű zött élete 
a köznek haszontalán,vw, 

Nem tudom, hogy Szekfű  Gyula ma a Habsburg-emigráció huszon-
kettedik évében is fenntartja-e a régi tételt. Én az európai történetre is 
hamisnak, egy magyar történész száján pedig vétkesnek tartom. Két-
ségtelen, hogy a hazai kenyérr ő l leszakadni: nagy megpróbáltatás s a 
hazátlanság nyomora jobbra érdemest is fel ő rölhet. De miféle törvény 
ez? Van-e Lengyelországnak nagyobb büszkesége mint az emigráció-
ja, mely még alkotni is többet alkotott, mint az otthonmaradtak. 
Dante és Coménius erkölcse fel ő rlő dött-e a szerencsétlenségben? S ha 
úgy volna is: való-e gúnyolni, aki el ő bb bukott el ügyében, s csak az-
tán erkölcsében? S fő ként: való-e gúnyolni magyarnak? Hisz azege'lz  

újabb magyar történet: emigráns történet  — külső  és belső  emigrációk 
`láncólata-.-A-z-emigEr nsot egy-dolog ítéli meg: az ok, amely miatt ha-
zája életéb ő l kizáratott vagy kizáródott. A magyar emigrációkat ez 
menti fel. Minden nép vezet ő  rétegének küzdenie kell azért, hogy népe 
sorsát ő  irányíthassa: ez a fej joga a testhez s akit ez tesz emigránssá, az 
a természetellenes er ő szakban hordja feloldozását. A magyar emigrá-
ciók ilyenek voltak. A magyar vezet ő réteg meg-meger ő södött, úgy-
hogy vállalnia kellett természetes szerepét a királlyal szemben, akit 
csak Szekfű  nevez „természetes királynak" s ezért megtizedelték, szét-
szórták, kiűzték, vagy itt benn kussoltatták, amíg csak megint olyan 
kicsiny nem lett, hogy elfért a „realitásban". 1671, 1711, 1795, 1849: a 
legértékesebb magyar nemzedékeket szórták szét s ezeknek világban 
kallódó maradványain gúnyolódni, még egy császári történészt ő l sem 
volna ízléses. S amellett jogos sem: mert épp a magyar emigrációk a 
Petrő czi-féle bujdosóktól Szabó Dezsöig elég nagy mértékben meg 
tudták ő rizni méltóságukat — és látásukat. A turini botanizáló, aki 
minden magyar kortársnál tisztábban látta helyzetünket, jöv őnket és 
mai programunkat: kikezdhetetlen ő sképe a magyar emigránsnak. 

De nem bukik el, hiába hord Szekfű  adatot adatra, Rákóczi sem. 
A dokumentumok közt persze meg kell tartani az értékrendet. Els ő  
helyen a vallomások és az emlékiratok állnak, a líra, amelyben nem le-
het hazudni; aztán Mikes Rákóczi képe s ami e nagy író lelkében Rá-
kóczi lenni tudott, s csak legvégül a diplomáciai-akták, melyeknek a 
hazugság a törvényük. Abban a században, ahol még a hadvezérek is 
inkább „húztak", mint harcoltak, Rákóczinak is lépni s játszania kel-
lett, legbelső bb életétő l akár függetlenül. Valószínű , hogy a császár 
játszva verte ő t le, s kergette országról-országra Ázsiáig, (amit aztán 
Szekfű  a kereszténységb ő l kizárt Rákóczi bűnéül ró fel). A diplomá-
ciai személyzetnek is selejtje cs ő dülhetett csak koldus udvarába. Mél-
tóságát mégsem vesztette el. Mert a méltóság sosem a kudarcban vész 
el, hanem a motívumokban. 

S itt bámulom Szekfű t: amit a Habsburgbarát nem értett meg, hogy 
nem értette meg a katolikus? Rákóczi úgy viselkedett, mint egy vallá-
sos ember, aki sorsát Isten leckéjeként fogadja s a „kell" épp ezért 
elő bb van nála, mint a „lehet". Isten ő t a magyar nép fejedelmévé tette s 
a magyar nép, ha rajta áll, nem veti ki sem szívéb ő l, sem trónjából. Egy 
ilyen fejedelemség frigyét er ő szak épp oly kevéssé bonthatja fel, mint a 
házasságot. A fejedelemség kötelez. A rodostói etikettartó remetének 
időnként össze-össze kellett szednie magát fejedelemségiért egy-egy 
diplomáciai tervre. Nincs olyan „baklövése", mely lépés ne lehetne 
errefelé — még a peloponnezoszi „kalózkirályság" vagy a Habsbur-
gokkal a fél-kibékülés is. Hogy ő  maga nem hitt tervei sikerében, tán 
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nem is kívánta már, azt épp az idézetek bizonyítják. „Még egy ostor-
csapás a vízbe." Aki mindig a hatalom oldalán állt, aligha ismerheti 
ezt az érzést: mindent megtenni teljesen reménytelen. Magyarság és 
vallás azonban épp ebben az érzésben szokott találkozni. Az az egy-
kedvű ség, mellyel Rákóczi a kudarcokat fogadta, nem is az elfásult 
szemérmetlenség tünete, mint Szekfű  hiszi, hanem a dolgokon kívül-
álló s a dolgok közé visszakényszerített ember fölénye, aki lekopott 
köntöse alatt ott tudja Isten ingét. Persze Szekfű  Rákóczit csak aféle 
erejébő l kifogyott, koravén udvaroncnak tartja, aki divatos ájtatos-
kodásokkal igazolta mérhetetlen és szemérmetlen szomját egy Habs-
burg-trón után. Az igazság azonban az, hogy Rákóczi fejedelemsége 
volt olyan ügy, amelyért megérte egy életet feláldozni. Ami elbukott 
mint politikai ügy, továbbélhet mint üdvösségügy — s a kés ő i néző k-
ben mint szimbólum. Rákóczi is csak Szekf ű  szerint: „esett ki teljesen 
a magyar életb ő l". Ha így lett volna, ő  sem írja meg Rákóczi könyvét s 
Ady sem, ugyanezekben az években, kuruc verseit. 

Egy ember „éltető  eszmévé finomulva" és életkörülményeibe be-
szőve persze többnyire más-más dolog, s amikor az ideális térbe épített 
szobrot korszerű  öltönybe bujtatjuk, egy percre a komikum is felsiste-
reg: magyar mente és filozófusi köpeny, ahogy Berzsenyi akarta réz-
bemetszeni magát. A tizenkilencedik század e zavart úgy oszlatta el, 
hogy az életet szobrosította. Ezt tette Thaly Kálmán is, bár korántsem 
olyan „történetírással foglalkozó költ őként", mint Szekfű  nyomán 
mindnyájan elfogadtuk. Bizony ideje volna, hogy ezt a derék tudóst, 
aki egymaga több kutató munkát végzett és értékesebb anyagot tárt 
föl, mint Szekfű  és munkatársai együttvéve, a ráhányt piszokból ki-
hámozzuk. Az azonban igaz, hogy az ő  Rákóczija, eszmének is er ő -
sebb volna, ha élőnek realisztikusabb. Az ő  kissé francia forradalom 
utáni Rákócziját a XIV. Lajos korába visszavezetni valóban ami szá-
zadunk feladata lenne, mely a szobrot él ő  rostba szereti rejteni s a 
konkrét tényeken éppen csak átderengeti plátoni ábráit. Ez a Rákóczi: 
utolsó szép virága lenne annak a két százados magyar-lengyel-délszláv 
főúri kultúrának, mely a XVII. század második felében nálunk is 
francia nedveket vett föl, — de minta Rákóczi felkelés bizonyítja, a nép 
felé is voltak még patriarchiális kapcsolatai. Hogy nevelt a Radziwil-
leknek, Lesczynskyeknek, Zrinyieknek, Frangepánoknak, Forgáchok-
nak ez a magas, katolikus kultúrája a császár janicsárjául elragadt 
Rákóczi fiúból a Zrínyi összeesküvésnek folytatót, egy demokrata 
mozgalomnak arisztokrata vezért; majd hogy nevel ő dött ez a kissé 
bizonytalan, de nemes alkatú fejedelem a francia udvar és a francia 
quietizmus iskoláján Rodostó mártír fejedelmévé: nem vonzhat-e ez a 
téma színeivel egyszerre egy Krúdyt s tragikumával egy Keményt? 

Egy új magyar korszak születhetnék meg ebb ő l az életrajzból, a Bor-
romeai Károlyra néz ő  olaszos magyar barokk (Pázmány, Zrínyi) után 
egy franciás-lengyeles, de még mindig magyar barokk; nem úgy mint 
amit Szekfű  s Gerevich kés őbb annak kinevezett. Tizennyolcadik szá-
zadunk kiválóbbjai, a Rádayak, Orczyak, Barkócziak, Kemények, 
Dánielek mind itt nyerték iskolájukat, ebben a Rákóczi körüli at-
moszférában, aminthogy Mikes is utolsó hü tagja volt csak a „nemes 
ifjak társaságá"-nak, ennek a szép magyar szabadk őművességnek. 

Szekfű  persze mindebb ő l semmit sem akar tudni. Rákóczi csak 
azért tudott jó társaságban is megállani, mert osztrák jezsuiták nevel-
ték, míg Bercsényi, akinek ungvári leltára: egy tökéletes barokk nagy-
úr igényeit és műveltségét ő rzi, nehézkes szénásszekér a fürge franciák 
közt. A hanyatlásra hajló, de igen magas lengyel kapcsolatokból ő  
csak a lengyel asszonyokat hagyta meg, akikhez a legnagyobb csapá-
sok idején csilingelö szánon szökött ki a Kárpátokon, a jó kártyás, 
mulatós fejedelem. Általában ebben az egyetlen könyvében, ahol 
európai érzékér ő l is bizonyosságot tehetne: Szekf ű re a vizsga elég 
gyengén üt ki. A politikai intrikák térképét fölírja, a lelkek megértésé-
tő l azonban elzárja németes elfogultsága. A Watteau kora és világa ő  
neki csak fertő : bujálkodás és hazug ájtatoskodás. Az egyetlen ro-
konszenves alak: a régens anyja, a német Liselotte; az „ ő rült élvezet-
hajhászásban" német udvarokból hozott: „levendulás frissesség". 
Ahogy az egész könyvön át is mindig örülnünk kell, ha német t űnik 
föl, mert csak az ő  ürügyükön kapunk egy-egy elismer ő  jelző t, mint 
„császárának hű  paladinja", „logikus kérlelhetetlenség" s más ilyesmi. 
Ezzel a levendulás, landsknechti szemponttal persze alig lehet azt a vi-
lágot találóan festeni, amelyben Rákóczinak kiválása után is élnie 
kellett. Annál jobban a kispolgárnak a kispolgárokat felbujtani. Pszt, 
halljátok: nő k, kártya, Hotel de Transylvanie (ami aligha volt más, 
mint egyfajta regale), pogánnyal a keresztényekre, kizárva a keresz-
ténységbő l, eretnek-janzenista, kalandorok. A kispolgár feldühösödik 
vagy Rákóczira, vagy aki ilyeneket ír. Pedig mindez igaz is lehet (bár 
aki így dolgoz fel, az az igazat sem mondhatja igazon) anélkül, hogy a 
szemünket kellene forgatnunk. 

A szám űzött Rákóczi nemcsak tartalma szerint esszé — de megírá-
sára is. Szépírói, már-már regényírói törekvés mozog benn. Szipor-
kázna mint Carlyle és lélekelemzést ű z mint... Nem, a lélekelemzést 
vagy inkább léleker ő szakolást hagyjuk; „szellemes harapásaikért" 
azonban nem tudom mi jogon rója meg a franciákat. Azon, hogy ö 
nem igyekszik harapni: alig. Még sem mondhatjuk ő t már itt sem, 
aminek fordulatai és megelevenít ő  ereje mutatja: magát fölkurblizó 
középírónak. „Magán viseli a kés ő bbi nagy Szekfü minden történet- 
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írói jótulajdonságának jegyeit" firkálta be példányomra a régi dühös 
széljegyzetek kés ő i ellenzéke. Ez igaz: igazságszeretet nyomokban, 
stílus közepes s a könyvben mégis van valami átlagon felüli, ami akár 
nagy történetírót is ígér. Indulat, er ő s indulat, mely nagyszer űen tudja 
az anyagot mozgósítani. Külön az indulat, vagy külön a cédulák: ér-
téktelen volna. Együtt, egymást átjárva: b ő ség és organizmus. Szekfű  
épp azért tud sok anyagot fölvonultatni, összetartani, színnel táplálni, 
mert az anyagon túlmutató esszéírói szenvedély van benn: valamit, 
ami szívének fontos, bebizonyítani. Ez nála a szerkezet, ez szedi föl az 
anyagot s ennek köszönheti, ahol álútra szorul, még a nüanszait is. 
Azt mondtuk, hogy A szám űzött Rákócziban nyíltabb, mint késő bb 
akármelyik könyvében. De árnyalatossá már itt is a ki nem mondott 
dolgok bújócskája teszi. Az indulat fenn bizonyít, lenn szuggerál. 
„Saint Simon emlékirataiban róla emlékezvén igazi finom nagy úrnak 
mondja, de nem hallgathatja el, hogy tehetségtelennek és szellemnél-
külinek tartja." Szekfű  két oldalon magyarázza, hogy mért tarthatta 
annak. A rossznyelvű  ember kap ki, de az olvasó a Vallomások mély-
lelkű , elfogulatlan íróját marasztalja el korlátoltságban. Az emberek 
szeretik tovább gondolni, amit olvasnak s Szekfű  nagy mű vésze an-
nak, hogy erre alkalmat adjon nekik... 

* * * 
A Rákóczi-vihar Szekfűnek nemcsak nagy trauma, de nagy iskola is 

volt. Jellemünk is bizonyos fokig választás és alkotás dolga s Szekf ű  
írói karaktere ebben a hajszában alakul ki véglegesen. Tán semmisem 
jellemző  rája annyira, mint lírájának egy bizonyos am ő ba mozgása, 
mely ott, ahol ellenállásba ér, megtorpan, visszahúzódik, más ponton 
azonban azonnal új állábakat ereszt. Igy tett Rákóczija után is. Ha 
magunkfajta embert egy újsághajsza azon a címen köpködne össze, 
hogy mondjuk Kazinczyt vagy Vörösmartyt „meggyaláztuk", mi a 
védekezésben föltétlen megismételjük, amit könyvünkben állítottunk. 
„Igen, Kazinczy nagy író, de nagy kártev ő  is." „Vörösmarty Csongorát 
s öregkori líráját nagynak tartom — de nem ő  a magyar költészet tete-
je." Szekfű  nem így. Ó letagadta a könyvét. Mondataival próbálta le-
tagadni szellemét. Aki könyvhöz és stílushoz kicsit is ért, jóhiszem ű en 
nem állíthatja, hogy ennek a könyvnek nem Rákóczi árnnyá silányí-
tása volta célja. Ha kutatásai erre ösztökélték, joga is volt hozzá: har-
coljanak ellene, akiknek más a meggy ő ző désük. Nem így Szekfű : ő  a 
Ballagi kritikájára írt ellenkritikájában mint Rákóczi mélységeinek a 
megértöje s bámulója mutatkozik be. S mint valami magatartáspszi-
chológiai alany nem felejti el tizenöt év múlva sem, hogy vigyázat: 
Rákóczi éget. A Magyar Történet olvasói persze figyelnek; na lássuk, 

Rákóczihoz érünk. S ő  most sem úgy írja meg Rákóczit, ahogy „for-
ráskutató szakkönyvében" látta, hanem, ahogy a nagyközönségnek 
szánt védelmében. A szekfű i protoplazma azonban ha okul is, nem 
nyugszik (s ez ha ellenszenves is, kétségenkívül nagy vonás) alig húzta 
vissza Rákóczi-nyúlványát s következ ő  műve A magyar állam életraj-
za: új pszeudopodium. 

Ez a könyv 1917-ben jelent meg egy német vállalkozása „Politische 
Bücherei" könyvei közt, eredeti címe: Der Staat Ungarn. 1917: ez volt 
az az időpont, amikor Ady is szomorúan vette észre, hogy zsidó bará-
tai „a Keleti Svájc"-ról a német vezetés alatt álló Középeurópára (s 
magyar bakakáplárság alatt álló Dunamedencére) kezdenek áttán-
colni. Noha Szekfű  bevezetője elhárítja, hogy aktualitást szolgál ki 
történelemmel: valójában ezt a koncepciót szolgálja. Nemrég épp az ő  
hívei feszegették, hogy ki volta német Középeurópa gondolat magyar 
atyja. Nyilván nem olvasták el Szekfűnek ezt a könyvét, mely az egész 
magyar történetet úgy adja elő , mint a magyarság vontatott, de sze-
rencsésen befejezett beilleszkedését a középeurópai germán közösség-
be. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Staat Ungarn tiszta kon-
junktúra-könyv. Megmutatja ugyan szerz ője politikai ruganyosságát, 
de alapjában makacs meggyő ző dést fejez ki. Egy kétszázoldalas esz-
szében — bizonyíték nélkül mindaz, amit a magyar történetrő l később 
egy színes enciklopédia fog állítani. Szekfű  legszürkébb műve. Mióta 
lírájával pórulj árt: lírája minden stílus-jelét behúzza, letompítja. De 
épp ebben a szürkeségében lesz ez is kulcs: nem az ösztönökhöz, hanem 
az elgondoláshoz. A harmincötéves Szekfűben az ötvenesztendő s csont-
váza: érdemes végigsiklatni ujjunk a csigolyákon. 

1. Szekfű  a magyar történet legnagyobb alakjának Szent Istvánt 
tartja, aki „a nomád szabadságnak pogány felfogását elutasítván ma-
gától, szívbő l meghódolt a keresztény germán világnézetnek" s miután 
„német lovagok bajor mintára kardot öveztek derekára" a somogyi 
harcban, melyet a „nemzeti hagyomány hosszú id ő n át a teutonok és 
magyarok csatájának nevezett", a szabadság híveit leverte s a német 
hű séggel a germán intézményeket is beültette. Magyarság és germán-
ság természetes egymásrautaltságát mintegy századokkal el ő re meg-
érezve, minden szláv sugalmat elhárított, csakhogy egyenesen a ger-
mán karokba repülhessen. „A szláv intézmények ugyan sokkal köze-
lebbrő l kínálkoztak volna Istvánnak, mint a karolingok, bizonyára 
ismerte is a tipikus szláv birtokformákat, melyek a magyar földön él ő  
szlávok közt érvényben voltak, de öntudatos kölcsönzési szándékkal 
mégsem a közeli szláv, hanem a távolabbi germán intézményekhez 
fordult s törvényeivel a germán hűbériség elemeinek átvételét céloz-
ta." A királyságot összetartó birtoktest elnevezései ugyan a szlávból 
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kölcsönzöttek: az uradalom magyar neve megye lett, elöljáróságáé 
pedig ispán, a szláv zsupán szóból. Mindez azonban csak küls ő ség 
volt, István valóságban nem a szláv zsupa intézményét, hanem a Ka-
roling-monarchia grófságát honosította meg magyar földön. 

2.Szent István öröksége: az Árpádok állama nemzetfenntartó erejét 
kimeríthetetlen gazdasági erejének köszönhette. „Ebben a kérdésben 
a középkori történet két hatalmas processzusa érintkezett egymással: 
egyrészt a magyarság állami és nemzeti kifejl ő dése, másrészrő l a né-
metség keleti gyarmatosító munkássága." „A német gyarmatosítás 
legelső  követelménye a városi élet fellendülése volt." (T. i. parasztok 
voltak.) „A lovas magyarok a városok falai közt nem érezték jól ma-
gukat és szívesen átengedték a városalapítás m űvét idegen fajbeliek-
nek." Ezek aztán behozták a német városi jogot, ő k állították fel az új 
modernebb fegyvernemet: a gyalogságot, meghonosították a pénz-
adót, pénzverést, úgyhogy a „magyar király bevétel dolgában köz-
vetlen és pedig nem sokkal a francia és angol király után következett." 
Ilyen biztos kamrával odahaza, gyenge szomszédaik közt aztán a ma-
gyarok is hódíthattak. 

3. Szent István patrimoniális királysága a királyi birtokok szétado-
mányozásával megy át a rendi államba. A fejl ő dés itt is „rokonságot 
tüntet fel a némettel". Magyarországból ugyan a Karoling-átvétel után 
sem lett hűbérállam, mert a hűbériség „Szent István után életer ő t 
többé nem mutatott fel", a XIII. században azonban „a magyar fejl ő -
dés mintha megint nekilendült volna, hogy a németet elérje, melyben 
évezredes lassú változás során, az alkotmányos és gazdasági élet épp 
most készült a territorialitás és feudalizmus történelmileg érett jelen-
ségeit létrehozni". A XIV. század elején már nekünk is vannak Csák 
Mátéink és László vajdáink. Az Anjouk idejében a magyar államtör-
ténet mégis „elválik a némett ő l". Az ő  erő s kormánya megakadályoz-
za a territoriális szétdarabolást s a nemesi vármegyéb ő l és banderiális 
rendszerb ő l kiindulva (melyrő l Szekfü mutatta ki a Serviensek és fa-
miliárisok című  tanulmányában, hogy nem olasz átvétel, hanem az 
István-kori német „família" magyar továbbképzése) megteremti a ma-
gyar rendiséget. „A h űbéri intézmények így magyar földön még virág-
zásuk elő tt elsatnyultak", a „jellegzetes magyar képz ő dmény", a 
rendi élet pedig csakhamar lengyeles irányba torzult. „Jellemz ő , hogy 
Mátyás ellenzéke Lengyelországból hozott magának trónjelöltet: a 
magyar rendek szemében immár kívánatosnak t űnt fel a lengyel ren-
dek korlátlan, államellenes, államcélokkal nemtör ő dő  szabadsága." 
(A XV. századba visszavetítve anakronizmus!) E rendi széthullás volt 
az, amit Mátyás sem tartóztathatott fel tartósan. Jöttek a Jagellók és 
jött Mohács. 
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4. A középeurópai beilleszkedésr ő l, melyet Szent István a germán 
kultúra átvev ője s a magyar állami függetlenség biztosítója nemzete 
sorsául kijelölt s a német gyarmatosok is el ő segítettek — középkori 
századaiban a magyar nemzet, sajnos, némileg megfeledkezett. A 40. 
oldaltól a 75-ig (ennyit kapott a magyarság négy nagy százada) leg-
alább nem igen bukkan fel. A töröknek kell a Balkánra átlépnie, hogy 
a mulasztást két lángelme észrevegye. Miksa császár nyugatról, Má-
tyás király keletrő l igyekszik ezt a Középeurópát az utolsó pillanat-
ban összetákolni. Mátyás élete kárbavész, Miksa álmát a Habsburg-
unokák öröklik. Középeurópa igazi eggyékovácsolói azonban még 
sem ő k, V. Károly vagy Ferdinánd, hanem I. Ferenc, „a legkereszté-
nyibb francia király, mert az ő  fejében támadta gondolat, hogy politi-
kai ellenfelével, V. Károllyal szemben a törökök szövetségét keresse". 
Magyarország is tő le kapta Mohácsot, „Franciaország a Habsburg-
monarchiát székhelyén, Bécsben akarta szíven találni, Bécshez pedig 
Magyarország testén át kellett a töröknek utat vágnia". De minden 
jóban van rossz s minden macchiavellizmusra erkölcsi visszaütés. 
A török szövetség „ugyan Franciaországnak a Levantéban százado-
kon át tekintélyt és hatalmat szerzett, de egyúttal megalapította a né-
met-római birodalom és Magyarország szoros érdekszövetségét is. 
1526 óta majdnem kétszáz éven keresztül folyton megújultak Keletr ő l 
és Nyugatról a törökök egyesült támadásai, melyeknek nyomása alatt 
a Habsburgokat uraló egész terület Belgiumtól Erdélyig, felismerte 
életfeltételeinek és érdekeinek közös voltát s a küls ő  támadás vissza-
verésére szilárd tömeggé egyesült". 

5.Ez a tömörülés s vele a visszaverés is eleinte gyengén ment. „Ma-
gyarország Habsburg uralom alatt is másfél századon át nélkülözni 
volt kénytelen a német birodalom tetterös segélyét; ez a tény magában 
is mutatja, mennyire kezdetleges és mily kevéssé célirányos volt az ak-
kori Középeurópának összetétele." „A törökök els ő  háborúja, melyet 
francia biztatásra indítottak (anélkül nem is indították volna) meg-
döntötte a régi magyar államot s csakhamar az ország is három tagra 
szakadt. A két keresztény rész közül Erdély „török uralom alatt is lé-
nyegileg önálló életet élt és sikerült neki az Árpádok örökségének, a 
magyar nemzetiségnek és államiságnak folytonosságát mindaddig 
sértetlenül megő riznie, míg Magyarország számára is ütött a török 
uralom alól felszabadulás órája, s ezzel önmagától megsz űnt Erdély 
állami létezésének történeti jogosultsága." Hogy a másik államban 
nemzetiség és államiság folytonossága körül bajok támadtak, azt 
Szekfű  Maradék-Magyarország gyengeségivel s nem a Habsburg-Mo-
narchia természetével magyarázza. „A magyar királyi központi szer-
vek hatásköre kezdetben éppen nem az uralkodók összbirodalmi tö- 
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rekvései miatt, hanem egyszer ű en a magyar állam meggyöngülése és 
területi hanyatlása következtében szorult össze." (És Csehország-
ban?) „I. Ferdinánd házi hatalma, mikor Magyarország trónjára lé-
pett, aránylag szegényes volt: Magyarország tényleges hatalmának 
alig tette ki egy hányadát. (S V. Károly, a Habsburg-birodalom?) Új 
országa tehát ránézve nagy er őgyarapodást jelentett. Ehhez képest 
székhelyét trónraléptekor Magyarországra tette át és a régi magyar 
királyok módjára kezdett az országban kormányozni. Nincs okunk 
kételkedni abban, hogy a törökt ő l szabad Magyarország trónján I. 
Ferdinánd éppen úgy magyar nemzeti dinasztiát alapított volna, mint 
azt alapított I. Károly király a nápolyi Anjou." (A Lajtát is Adriává 
dagasztja s a német császárságot sem fogadja el.) A rendekkel az or-
szág védelmében így is együtt m űködött: királyi várakból és fő úri 
kastélyokból pompás védelmi vonalat szervezett — az osztrák tarto-
mányok elő tt. „Ferdinánd itt az Árpádokéhoz méltó nagy munkát 
végzett, az övékhez hasonló el ő relátással és buzgósággal." „A közös 
uralkodó és közös védelem érdekeit" persze „Magyarország állami 
függetlenségének érdekeivel is" összhangba kellett volna hozni, de 
ehhez legalább is a nemzeti önrendelkezés elvének méltánylására volt 
szükség,(?) ami azonban az akkori Európában ismeretlen államböl-
cseleti fogalom volt. 

6. De ha a Habsburg-királyság jogban és hadviselésben alig is volt 
több minta Birodalom hostátja, a magyarságnak viszont ez volta fel-
legvára. Itt éltek azok a fő urak, „akik az ország központi kormányzá-
sából méltánytalanul kiszorultak, mégsem csatlakoztak az erdélyiek-
hez, hanem régi hű séggel szolgálták tovább királyukat". (Mit is tehet-
tek volna?) „A Keletnek Habsburg-ellenes protestáns magyarjai elle-
nében a királyhű  és katolikus nyugati testvéreknek védekezniök kel-
lett; a nemzet lelkiélete kettészakadt s a nyugati magyarok sorsa e 
szomorú idők egyik leginkább tragikus jelenségévé alakult." ő k 
azonban megálltak Bécs és Erdély, hű tlenség és hazaárulás vádja közt 
s „jobbról és balról visszataszítva mégis ő k voltak az igazi, nagy ma-
gyarok', akik nem elégedtek meg az erdélyi magyar államszervezettel, 
hanem a nemzeti er ő k teljes egyesítésére törekedtek a törvényes ural-
kodó, a megkoronázott Habsburg-király jogara alatt." Nagy össze-
gezőjük: Zrínyi Miklós, aki ugyan a nemzeti királyságot emlegeti; „a 
Habsburgoktól azonban mégsem fordult el s hagyományos királyh ű -
sége megpróbálja az adott viszonyok közt a nemzetállam helyreállítá-
sának elő feltételeit el ő keresni." „Eposzában hangos szóval mutatja az 
utat a magyar egység helyreállítására és a Nyugathoz csatlakozásra." 

7. Sajnos, amikor a Habsburg-ház a harmincéves háborúból kibon-
takozott s Csehországot is megemésztette, a magyarság és Lipót csá- 
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szár közt is félreértés támadt s ezek csak fokozódtak, mid őn „Közép-
európa egyesült energiái mégis csak visszahódították az országot." 
A meghasonlás okai császári miniszterek voltak: — „különben a legte-
hetségesebb államférfiak, akiket csak a bécsi kormány hosszú id ő  óta 
felmutathatott", — akik XIV. Lajos abszolutista elvei szerint akarták a 
Habsburg rendi államokat kormányozni. „El kell ismerni, hogy a rendi 
szervezet sok tekintetben elavult volt már." „Az is valószín ű , hogy ha 
az abszolutisták magyarországi terve sikerül, ezzel a Habsburg-mo-
narchia nagyhatalmi állása számára biztos alapokat szereztek volna." 
De nem sikerült, mert a francia importcikk ellentétben állt a történeti 
fejlő déssel s a miniszterek azzal, hogy „elvont közjogi elméleteik" ér-
dekében Magyarország germanizálásához fogtak, „újra megsemmisí-
tették Középeurópa és a magyar nemzet közt alighogy helyreállott 
kapcsokat." Lipót nem azonosítható ezekkel az emberekkel. „Minisz-
tereinek ugyan az abszolút elvek kipróbálásában szabad kezet adott, 
de mikor aztán a dolgok lejt ő re kerültek és az ügyek rosszul mentek, 
sajátkezű leg belenyúlt az államgépezetbe és visszavezette azt a koráb-
bi rendi irányba." Nem annyira, hogy elébb a Thököly, aztán a Rá-
kóczi-fölkelés ki ne törjön. A fölkel ő k végzete szövetségeseik voltak. 
Thököly „felseimagyarországi királysága a török védelme alatt árnyék-
hatalom volt, maga kés őbb török basa fogságába jutott." Hasonlókép-
pen természetellenes s ennélfogva eredménytelen volt a segítség, mely-
ben a nemzeti ügyet Középeurópa másik ellenfele, Franciaország ré-
szesítette — Rákóczi alatt. A békét teremt ő  kompromisszumos rend-
szert csak Rákócziék leveretése hozhatta meg. közelmúlt kérlelhe-
tetlen tanulságaival nemcsak az abszolutizmusnak, hanem a nemzeti 
iránynak is számolnia kellett. A magyarság vezérférfiainak be kellett 
látniuk, hogy nemzetüknek a német középhatalmak oldalán van a he-
lye s hogy ezen ők nem változtathatnak." „Ugyanaz a nemzedék, 
mely Ónodon francia kívánságra a Habsburgokat trónjuktól meg-
fosztá, nem sokkal utóbb elszakíthatatlanul összekötötte az országot 
a Habsburg-tartományokkal és hajlandó volt közjogilag is kimondani 
azt, amit most már és azóta állandóan államszükségletnek ismert fel." 
„Magyarország igazán alkotó államférfiaira ezóta nehezedik kett ő s 
súllyal a feladat: egyrészt a nemzeti állam önállóságát csorbítatlanul 
fenntartani, másrészt a német-osztrák-habsburgi hatalmi tömbbel 
fennálló összeköttetés reális következéseit a nemzeti önállóság érde-
keivel kiegyeztetni." 

8. A XVIII. századi patriarchális abszolutizmus sokkal embersége-
sebb és ideillőbb, mint Lipóték francia importja. Nem er ő szakosko-
dik, nem németesít, (II. József megint a francia eszmék intermezzója), 
hanem szépszerével juhásztatja be Magyarországot Középeurópába. 
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A rendeket kizárja az ország tényleges vezetéséb ő l, de meghagyja ne-
kik elöjogaikat. „Forma szerint a magyar törvénykönyv bet űjének 
megfelelő en független rendi alkotmány, valóságban pedig szinte 
gyarmati függés." Igy persze az elébb levert, aztán penzionált rendi-
ségrő l sem állíthatjuk, „hogy az új idök szavát megértette volna." Az 
abszolutizmus hosszú békéjében azonban az ország nélküle is meg-
erő södik, a kurucra-labancra szakadt „magyar nemzet egysége újra 
helyreállott és a fejl ődés újra olyan egységes keretekben folyhatott to-
vább, minta középkorban." A latin hivatalos nyelv s a közös rendi ér-
dekek a nemzetiségeket is közelebb hozzák. „A magyar nemzeti tö-
rekvések már Lipót korában nagy támogatásra találtak a német, tót 
és ruthén lakosság körében, most pedig a kezd ő dő  érzelmi egység gyor-
san megerösödött." A XVIII. század katolikus egyházában a magyar 
gyarmatállam függetlensége nyer nagyszer ű  védő t. Szekfű  szerint: 
„Pázmány Péter, Esterházy Miklós és Zrínyi gondolataiból alakult 
ki a Regnum Marianum XVIII. századbeli fogalma, mely szerint az 
önálló magyar állam a Habsburg-házból származó apostoli kirá-
lyával az Istenanya pártfogása alatt áll. Ezen konstrukcióban nyo-
ma sincs a külföldtő l függésnek, a Habsburg király Szent Istvánnak 
egyenes utóda s így ami az állami szempontot illeti, a Regnum Ma-
rianum egyenes folytatását képezi a középkor teljesen szuverén ma-
gyar államának." 

9. A magyar megújhodás két névvel írható le: Kazinczy, Széchenyi. 
„A magyar fejl ő dés hátramaradása és elmaradása nyugati kultúra 
beoltásával gyógyítható." „Ezt az elvet alkalmazta Szent István poli-
tikai működésében, ezt Kazinczy a nemzeti m űveltség dolgában." 
„Kazinczy első sorban a német irodalmat ismerte, olvasta és csodálta; 
ennek mintájára óhajtotta, hogy Magyarországon is hasonló el őkelő  
tartalmú, de magyar irodalom jöjjön létre." „A magyar közönség 
hadd vegye át a német tartalmat, hadd formálja azt magyarrá és kebe-
lezze lelkének részévé." A Kazinczy oltásával átjárt magyarságot Szé-
chenyi igyekszik rendi tehetetlenségében is megmozdítani. „A magyar 
nemzeti államiság történetében alakjával egyedül Szent Istváné mér-
kőzhetik." „Követeléseinek nem egy részlete, így a nemesi adómen-
tesség megszüntetése, a gazdasági és hadi terhek igazságosabb meg-
oszlása, a nemesi birtokformák modernizálása, a parasztok jogainak 
birtokra és szabad munkára kiterjesztése, mindez Mária Terézia és 
József korában a bécsi kormánynak hivatalos programját alkották. 
Széchenyi a XVIII. század abszolutisztikus kormányaitól egyetlenegy 
fontos kérdésben tért el, ez volt a nemzeti kérdés; de ezt is, a magyar 
nemzetiség kifejlesztését, a király közrem űködésével akarta megolda-
ni, s így ezen egyetlen ellentét is jóakarattal könnyen megszüntethet ő  

lett volna." Sajnos, Metternich nem ismerte föl az ajánlkozóban a ter-
mészetes szövetségest. „Magyarország civilizációjának lehet ő ségit 
nagy munkának nevezte" ugyan — de a Széchenyiben feszeng ő  ro-
mantikus, nemzeti er ő ktő l idegenkedett. Ezzel Széchenyit is megbéní-
totta s az országot a laza francia eszmék karjába dobta. „Az eredetileg 
arisztokrata származású reformm űvet így maga Metternich változ-
tatta át visszautasításával demokrata-liberálissá." „A Széchenyit ő l 
követelt rendszabályok az ellenzéki mozgalom visszaszorítására ké-
ső n jöttek." A februári forradalom a kormányt készületlenül találja s 
ellenforradalommal és fellázított nemzetiségekkel igyekszik a kicsi-
kart eredményeket visszavenni. Kitör a szabadságharc s „a bécsi kor-
mánytól széttépett áprilisi alkotmányt most a magyarok is elhagyták 
és Kossuth kívánságára, kinek életében bizonyára ez volt a legvégze-
tesebb lépés, kimondták a Habsburg-ház trónvesztését." Szerencse 
még, hogy „a magyar paraszt Mária Terézia úrbéri szabályozása óta 
rendezett viszonyokat élvezett s biztos gazdasági helyzetében" nem 
vadította el a forradalmat. 

10. A „végzetes" trónfosztásnak bölcs ellendarabja az 1867-i ki-
egyezés. A kiegyezésben azon kett ő s történeti processzus jutott nyug-
vóponthoz, „melynek folyását Magyarország államiságában és a nyu-
gati németséggel való összeköttetésében Szent István kora óta meg-
szakítás nélkül figyelemmel kísértük", ti. a beilleszkedés és önálló-
ság. A monarchia tulajdonképp „már 1848 nyarán dualisztikus for-
mát nyert, amikor a minisztérium hajlandónak mutatkozott a közös 
ügyeknek a pragmatica sanctio alapján való rendezésére és felszólítá 
az osztrák Pillersdorff-minisztériumot, hogy az Ausztria és Magyar-
ország érdekeit közösen érint ő  ügyek kölcsönös megállapítására kö-
zös bizottság küldessék ki." Az 1867-i dualizmus tervét az 1861-i ki-
egyezési-kudarc után az ókonzervatívok nagytehetség ű  vezére, Appo-
nyi György vetette fel s az ő  memorandumán alapultak a Deákkal 
folytatott tárgyalások. „A kiegyezés alkotói, köztük els ő sorban Deák 
Ferenc mélyen meg voltak gy ő ző dve arról, hogy munkájuk eredmé-
nye nemcsak egy törvény szövegének megállapítása, hanem hogy e 
törvénykönyvben egyúttal nemzetünk százados történeti fejlödésére 
teszik le a zárókövet." A kiegyezés csakugyan fontos részlete Közép-
Európa megszilárdulásának, melyet Sedan és a német-osztrák szövet-
ség fejeznek be „Közép-Európának széles térségein a történeti és nem-
zeti erő k felszabadulván, a hosszú fejl ő dés újabb lépcsőjén három önál-
ló államegységnek adtak életet: 1871-ben a németnek, 1867-ben az oszt-
ráknak és magyarnak. A közép-európai államtörténet egységes jellemét 
misem bizonyíthatja inkább, mint az, hogy ezen három államnak új- 
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jáalakulása nem több, mint öt év alatt, tehát történeti távlatból nézve 
egyszerre, egyidejű leg ment végbe." 

11. Hogy e tökéletes alkotás után is maradtak nehézségek, általános 
európai okokkal magyarázható. Egyik: a modern államforma hiá-
nyai. „A modern alkotmányos állam is csak emberi találmány s mint 
ilyennek szükségképp vannak fogyatkozásai." Lehet ővé teszi, hogy az 
államcélok alól a politikai pártok kivonhassák magukat, a nemzetisé-
geknek pedig még a magyartól különböz ő  kultúra ápolását és magyar-
ellenes birtokpolitikát is megengedi. A másik: a kapitalizmus. Az ab-
szolutizmus alatt elgyengült régi nemesi osztály a kapitalista Drang-
ban nem tudott helytállni. A „nemzeti kultúra ápolása gazdaságilag 
gyenge osztályokra nehezedik: a kisnemességnek és az intelligenciába 
felemelkedett paraszti családok sarjaira, valamint a korábban német-
nyelvű  városi polgárok magyarrá vált utódaira." „A nemzeti érzés ű  és 
politikailag igen tevékeny nagybirtok, valamint a nagyt ő ke egészben 
véve ugyanolyan belső  szervezetet mutatnak, mint a kapitalisztikus 
gazdasági formában élő  egyéb államoknak megfelel ő  néposztályai. 
Ezen általános keretekben is felt ű nő , hogy a kapitalisztikus korszak új 
hatóerő i hirtelen betörve, rohanó munkájukkal a meglev ő t sokkal in-
kább megtámadták és kikezdték, semmint ez állami szociális el ő relá-
tás mellett szükséges lett volna..." 

ímhol a magyar állam életrajza. A részletes ismertetéssel id ő t taka-
rítottunk: a kés őbbi Magyar Történet vázlata van el ő ttünk. Lojáli-
sabban kivonatoltam, mint Szekfű  szokott; a b ő  idézeteken kívül ezt a 
Magyar Történet kötetei s új történeti tudatunk igazolhatja. A szekf ű i 
ellenponttanra érzékeny olvasó nemcsak Szekfű  nagy történeti műve 
főmotívumait ismerheti föl tételeinkben, hanem a változást is, mely az 
utolsó húsz év alatt épp műveltebb középosztályunk „történetszemlé-
letében" végbement. Ki tagadhatná, hogy néhány társadalomból ki-
vert süvölvényen kívül — általában így kezdünk múltunkról gondol-
kozni. Nem csekély eredmény ez. A germán-magyar összetartozás jö-
vendő  Szekfűje bizonyára bámulattal adózik majd a h ű ségnek, mellyel 
a magyar történetírás a Vilmos császári Közép-Európa széttörése után 
az elbukott eszmét föltámadásáig szolgálni tudta. Minden okunk meg 
lett volna, hogy ezt az 1917-es elgondolást 1919 és 1939 közt legalább 
is ellenő rizzük. Mi azonban nem feledkeztünk meg a szlávok közül 
Karoling frigyre siet ő  Szent Istvánról. A környez ő  Kelet-Európát 
megvetve, hívek voltunk ahhoz, aki magához nem volt h ű  s az eszmék 
világába költözött germán Közép-Európához képeztük egész múl-
tunkat és jelenünket. Az országcsonkítás némi kárpótlásul visszaadta 
szabadságunkat; nekünk nem kellett, mi h űek akartunk lenni min-
denáron. El lehetett érni, hogy valóságos hazaárulás számba ment e  

koncepciónak ellentmondani. Most, hogy az Eszme föltámadt, s a 
küszöbrő l néz szét sáfárai közt, a Der Staat Ungarn szállítója büszkén 
jelentkezhetik —; jelentkezne is, ha valami közbe nem jön. 

Kár, hogy hű ségen mást értek, mint Szekfű  Gyula. Pedig nekem is 
kedves, vallást jelentő  szavam, csak nem landsknechti értelmében. H ű -
ség nem császárhoz, vezérhez, egyházhoz, hanem magunkhoz és he-
lyünkhöz; hű ség a lelkünkben felnyomuló természeti, történeti és is-
teni erő khöz — a szabadság szóval, a sors kategorikus imperativusával 
megkötve. Ehhez a hű séghez, mely nem szolgál, hanem van, az agyunk 
iránti hű ség: az igazságszeretet is hozzátartozik. Akármennyi a ferdí-
tés Szekfű nek jóformán minden tételében, az igazi torzítás mégsem az, 
amit megír, hanem amit elhagy. A magyar történelmet nem lehet a ke-
let-európai népek történetéb ő l ilyen önkényesen kiemelni s a germán 
világhoz odacsapni. A magyar történet sokkal több, mint magyar-
germán viszony. Európai nemzetté — nyelvünk a bizonyosság rá— szláv 
népek közt lettünk. István bajor és Salamon frank házasságára egész 
sora esik a szláv és nyugati királyházasságoknak. Középkorunk két 
utolsó százada: egy Nápolytól Danzigig terjed ő  délszláv—magyar-
cseh—lengyel—román államszövetség kényszerén vajúdik. Buda elfog-
lalása után a két keresztény országrész közül a nagyobb és magyarabb 
(Nyugaton a Habsburg-királyságban minoritás volta magyarság) egy 
keleti: magyar—lengyel—román, s ő t kozák, szerb életkörben élt más-
félszázadot. A germán—magyar viszony sem érthet ő  meg önmagában: 
egy részlete az is csak a germán—kelet-európai viszonynak. A német 
császár főhűbérúri igénye, gyarmatosítás németekkel (s nem: német 
gyarmatosítás), a XIV—XV. századi német-bennszülött harc (Buda, 
Prága, Krakkó) a városokért, Habsburg trónkövetelés, német hó-
doltság, germanizáció mind közös problémánk: súlyosságuk fordított 
arányban a germán központoktól való távolsággal. E népek históriái 
csaknem párhuzamosak, (Csehországnak még a nagy történeti dátu-
mai is ugyanazok), s ha a germánsághoz való viszonyukra általános 
szabályt keresünk: az nem lehet más, minthogy a német és kelet-
európai történet egymás ellen lüktet: germán fénykor: kelet-európai 
hanyatlás; kelet-európai nagyság: germán széttagoltság. A kelet-
európai államok azért fejl ődhettek ki, mert a német császárok félláb-
bal Olaszországban voltak. Amikor a hű bériség Németországot szét-
dúlja, itt cseh, lengyel, magyar nagyhatalmak n ő nek, söt: ez a szerb, 
majd román fénykor is. De kialakul az óriási Habsburg-állam, a har-
mincéves háború után beköszönt a német regeneráció s hanyatlásra, 
tetszhalálra ítéli valamennyit. Szekfű  szeret természetes szövetsége-
sekrő l és természetes ellenségekr ő l beszélni. Nos, e kelet-európai né-
pek természetes szövetségesei a franciák és olaszok voltak; ezért hoz- 

954 955 



tak onnan uralkodóházat, ezért kötötték hozzájuk szabadságharcai-
kat, míg a germánság természetes szövetségesei — voltaképp a még ke-
letibb népek, az orosz és török, akik addig ő rölték nekik a kelet-euró-
pai népeket, amíg meg nem osztozkodhattak rajtuk. A német-török 
ellentét is csak akkor kezd ő dik, amikor a mi testünk fölött szomszé-
dok lesznek. 

Az európai történetnek ebben a négyzónás hullámzásában a 
Habsburg-ház a germánság keleti expanzióját képviselte. A gyar-
matosítást németekkel ő  alakította át német gyarmatosítássá. A 
Habsburg-királyság kényszer volt, melybe a kelet-európai népek, ha 
muszáj volt, belenyugodtak, ha lehetett, fölkeltek ellene. A Habsbur-
gok csekély politikai tehetsége s császári tisztük lehetetlenné tette, 
hogy az Anjou-hagyományba lépve: kelet-európai monarchiává vál-
janak s egy kelet-európai államszövetséget hozzanak össze alattvalóik 
érdekében. A Habsburgok keleti politikája: sok szerencse, kevés kon-
cepció, a döntő  percekben európai segítség, a béke éveiben házi el-
nyomás. A Habsburgoktól felszabadíttatni egyenl ő  volt a hódoltatás-
sal. A kurucgyű lölő  Cserey faigának mondja a törököt s vasnak a né-
metet. Habsburgjaink közt az egyetlen nagy: II. József. Ő  a kelet-eu-
rópai népek dermedt életét valóban megmozdította (a Terézia-kor vé-
ge is az ő  javára írható); gyors halála s német elfogultsága miatt nem 
lehetett e területnek nemcsak civilizátora — de rendez ő je is. 

Hogy mennyire nem a germán frigy, hanem a kelet-európai össze-
tartozás s a nyugati „természetellenes" szövetség határozta meg a ma-
gyar állam életét (a gyengeségen kívül, amely mindig germán kapcso-
latokat hozott) arra kultúránk a legjobb bizonyíték. Nem vagyok híve 
annak a zsidós-klerikális idioszinkráziának, amely német sérelmei 
miatt az egész német m űvelődést lefokozná. A középkorban jobban 
érzem magam a franciák, az újkorban pedig az angolok közt— a német 
műveltséget azonban egészében nem tartom hátrábbvalónak a nyu-
gati népekénél. A Déllel átjárt német gótikát, a német XVIII. századot 
bámulom s a Bach és Mozart közé es ő  germán kozmopolita zenét 
hallva, hajlandó vagyok elhinni, amit a biológiai fajelmélet híveinek 
tréfából szoktam mondani, hogy három magyar nagyszül őm közt al-
katomat attól a negyediktő l, anyám anyjától örököltem, akit már 
anyám sem igen ismert, de osztrák volt. En igenis szeretném, ha a jó 
német középtípusokból, egy Gregoroviusból, mondjuk, több volna 
bennünk. A tény azonban az, hogy a germán kultúra hatása a ma-
gyarra sokkal kisebb, mint a Staat Ungarn német olvasói elképzelhe-
tik. A XIV—XV. századtól, amikortól összefügg ő  emlékeink vannak, a 
XVIII. század elejéig, amikor a Habsburg-hódoltság a régi kapcsola-
tokat erő szakosan szétszakítja; a magyar m űvelő dés Pádua és Krakkó  

közé esik. E századok nagy irodalmi jelensége: latin humanizmus, 
lantosköltészet, fő úri líra, emlékirat-irodalom, az egész délszláv—ma-
gyar—lengyel—cseh (s ő t részben az orthodox) kelet közös virága, euró-
pai kocsányuk pedig Olasz- majd Franciaország. Német hatás csak 
akkor iktatódik közbe, amikor a protestánsellenes Öreg Zsigmond 
lengyel király a krakkói magyar diákokat Melanchton felé tereli. 
Svájc, Hollandia és Anglia azonban csakhamar a magyar protestán-
soknak is fontosabb iskolájuk lesz a német egyetemeknél; er ő s magyar 
gyökerű  felvilágosodásunk itt szedi fel el ő ször, nem a test ő rök köré-
ben a francia eszméket. Bécset, amely akkor már harmadfélszázéve 
volt magyar fő város, magyar kultúrkapuvá csak II. József tette, el őbb 
mint trónörökös, aztán mint császár. A Habsburg-háznak ezt az érde-
mét épp oly készségesen nyugtázzuk, mint az 1795-i hóhérolást, e Vi-
lágosnál csúnyább Világost, mely énekes madaraknak tekerte ki a 
nyakát. Hogy a német idealizmus Kazinczyra s más írókra is hatott, 
bizonyos. Bár a magasabb szférái hatottak volna, jobban is. Az igaz-
ság azonban az, hogy ez a hatás jóval kisebb volt, mint Szekf ű  feltün-
teti. A német szellem akkortájt egész Európában az els ő ; Magyaror-
szág száz év óta szinte le van plombálva, a kelet-európai népekt ő l 
mesterségesen elválasztva (már a fiatal Rákóczinak sem szabad len-
gyel rokonait látogatnia), s íróink mégis kiszakítják maguk a német 
kultúra befolyása alól. Kazinczy m űve antik fényére büszke s inkább 
voltaire-i, mint germán jelenség. Csokonai, Berzsenyi, Bacsányi és a 
többiek pedig olasz—francia, vagy latin-görög iskolán vágják ki ma-
gukat német könyveik közül. Hogy kés ő bb a magyar író már csak el-
lenzékiségbő l is nyugatra fordul és Schopenhaueren, Nietzschén és 
Heinén kívül alig van német író, akit legnagyobbjaink emlegetnének, 
köztudomású. Nem kivétel ebben a kiegyezést helyesl ő  Arany és 
Gyulai sem. A magyar író a nagynémetséget is Bécsen át látta: s 
Ausztria a német irodalomnak valóban szerény tartománya volt. 
A magyar szellemi élet elnémetesedése a magyar kultúrát csináló né-
metekkel és zsidókkal kezd ő dik. Ő k azok, aminek Szekfű  Szent Ist-
vánt s Kazinczyt teszi meg. 

* * * 

E tanulmány célja nem az, ami bizonyos vezércikkeké, hogy a ne-
hezen hozzáférhet ő  írót, olvasatlanul, távollétiben tízezrekkel ítéltesse 
el. Én épp azt akarom elérni, hogy néhány száz ember Szekf ű t eleitő l 
végigolvassa. A Magyar állam életrajza ezek közül nem egynek meg-
döbbentő  olvasmány lesz. Pedig Szekfű  nem itt nyomult a legmesz-
szebb. A Magyar állam, mint minden vázlat, tömörít, az „eredmé-
nyek" szorosan jönnek, nem ostyázza be őket a szekfű i képeskönyv, 
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kétségkívül érdekes ábráival és adataival. A Magyar Történethez ké-
pest azonban ez a vázlat több pontban egész „meghaladt" ő smagyar, 
ső t kuruc tételeket vállal. A középkor Hóman albérlete lett s így nem 
tudjuk, a magyar vármegye tizenöt év múlva is oly eredeti magyar 
úton jutott volna-e a XIII. századi zalai serviensek mozgolódásától 
Verböczy alkotmányáig. („A magyar állam 500 év alatt bizonyára 
óriási utat járt be, hogy egyrészt a nomád fokról Szent István alatt a 
Karoling-monarchia magaslatára s onnan most Verb ő czy tanáig fel-
emelkedett.") Az Erdélyrő l olvasottaknál azonban meg kell dörzsölni 
a szemünket. „A politikai élet és az egész m űvelő dés szélesebb talap-
zaton nyugodott, mint azon korszak legtöbb rendi államában: a pa-
raszt és városi lakosság számbeli és tekintélybeli súlyának megfelel ő  
képviselettel rendelkezett az országgy ű lésen." „A három nemzetnek és 
négy vallásnak egymás mellett fennálló önkormányzata mindenesetre 
bizonyítja, hogy Erdély korát messzire megel ő zte és vele párhuzamba 
talán csak a svájci és hollandi fejl ő dés helyezhető ." „Zászlai Bocskay 
óta a magyar nemzetiség és a vallásszabadság igéit hordozták; mind a 
két követelmény Erdélyben már régóta érvényben volt s a fejedelem-
ség évtizedeken át azért harcolt, hogy ugyanezeket az anyaország szá-
mára megszerezze." Tökéletesen ellentéte annak, amit Szekf ű  a Ma-
gyar Történetben és Bethlen Gáborában állít. Pedig a Szamosközir ő l 
írt gondos értekezés szerz ője (1904), Ferdinánd eljegyzett történetírója 
ekkor állt közelebb az erdélyi kútfő khöz. A felerészben protestáns 
Germáneurópának szólt ez a beállítás? S a török hódoltság el ő nyei? 
A török szövetségesnek? Mert itt még a török hódoltságnak is vannak 
elő nyei: a magyar rideg-parasztság a török birtokrendszernek köszöni 
úr nélkül fejlődött lelkét s alföldi szultán-városait. A magyar település 
pusztulása is inkább a „felszabadító" háborúkat s a német gyarmato-
sítást terheli, mint a törököt. „A korábbi fejezetekben elmondottuk, 
hogy a Duna—Tisza síkjának déli részein a lakosság már a török hó-
doltság elő tt, még inkább alatta kipusztult s ezzel az említett vidékek 
magyar jellege is elveszett. Azután jött a felszabadító hadjáratok húsz 
évig tartó vihara, mely a nagy magyar síkságot, Kassától, Egert ő l, Ér-
sekújvártól kezdve egész a Duna és Száva vonaláig többszörösen vé-
gigsöpörte és az mberi élet és munka mű veit gyökerestül kiszaggatta. 
Mintha a honfoglalás el ő tti idő k tértek volna vissza: újra lakatlan 
pusztavidékek és mocsarak terjeszkedtek, melyeket az emberi m ű -
veltség számára újból kellett meghódítani. Az egész munkából a bécsi 
kormány az érintett elvi meggondolás folytán kizárta a magyar elem 
közreműködését." Hogy Mária Terézia magyar gyarmatvilágát sem 
tekintette ekkor még aranykorszaknak, láttuk már. Bizonnyal érde-
mes eltűnő dni, hogy ezeken a lényeges pontokon akkor is revideálta 

volna-e magát, persze a szakeredmények kényszerít ő  hatása alatt, ha 
az 1918-as forradalom esztelenségeire nem egy túlságosan is eszes el-
lenforradalom csap vissza, hanem mint a többi Duna-nép, mi is a lo-
gikus s nekünk hasznos (nem forradalmat, hanem) romeltakarítást 
végezzük el, úgyhogy a bécsi intézetb ő l hazatért történész egy magyar 
paraszt-polgári országot kap gazdájául. Persze nem így történt s a 
Három nemzedék írója húsz szabad esztend ő t nyert lírája tudomá-
nyos kifejtésére. 

A Három nemzedéket egyre többen hasonlítgatják Szabó Dezs ő  El-
sodort falujához. Mindenik a belső  összeomlás képe a küls ő  óráiban; 
mindenik a liberalizmust szidja, mindenik zsidóellenes. Micsoda fo-
galomzavar, mondhatná az ember, ha nem tudná, hogy szándékos 
összekeverés. Mi azonban filológusok akarunk lenni s az id ő rendre 
emlékezünk. Az elsodort falu 1919. május 1-jén jelent meg. A Három 
nemzedék elő szava alatt 1920. július hava a dátum. Alig ötnegyed éves 
késés: de mennyire más cselekedet. Szabó Dezs ő , mint mindig, a 
győ ztes szemébe vágta könyvét, Szekfű  mint eddig is, a fölüllevő t iga-
zolta. Amirő l a Három nemzedék szól, a Staat Ungarnban vagy leg-
alább az 1918. magyar kiadásban is meg lehetett, s ő t meg is kellett 
volna írni. Ő , mint mondja, nem akarta az er ő ket megbontani. Viszont 
írnia kellett, mert hisz végigírta a magyar történetet s az el ő szó nem is 
tesz mást, minthogy azt az egyetlen bekezdést rakja szemünk elé, 
amely úgy is felfogható, mint a Három nemzedék csírája. Mi is idéz-
tük. („A kapitalisztikus korszak új hatóer ő i...") Nem azt mondom, 
hogy ami a Három nemzedékben 1920-ban kijött, 1917-ben nem volt 
meg Szekfűben. De ez a különbség az ő  amő ba mozgása és a Szabó 
Dezsők Detre-homloka közt. Az elsodort falu: abban, amit mond: 
forradalom; a Három nemzedék egy új éra önigazolása. „A munka 
kezdete még 1918 végére és 1919 elejére nyúlik vissza s akkor is megír-
tam volna, ha a közvélemény nem jön közelébb az én három évvel 
ezelő tt kimondott (?) felfogásomhoz." Milyen szerencse, hogy köze-
lebb jött! 

A Magyar állam életrajzában a „liberális" szó alig fordul el ő ; annál 
többet az ellenforradalom vádbeszédeiben. A Három nemzedék egy 
négyszáz oldalas holta utáni birkózás a magyar liberalizmussal. 
A könyv fölépítése a következ ő . Van egy konzervatív reformer: ez 
Széchenyi. Ez a Széchenyi teljes történelmenkívüliséget élvez. István 
után ő  a második magyar, aki köldökzsinór nélkül esett a világba; le-
szállt az abszolútból, hogy mértéke legyen mindennek, ami utána jön. 
Szekfű  tételekbe foglalja ő t; ez történik az els ő  részben. Aztán hadd 
vonuljanak fel a nemzedékek; három nemzedék három fejezetben, 
hogy Széchenyin sorra megmérhessük ő ket: ez történik a továbbik- 
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ban. A vizsga, természetes, az eredményhez készül s minthogy az 
eredmény: Trianon—Mohács, a három nemzedéknek egyre rosszabbul 
kell felelnie. Szaktudományos eljárásnak épp nem mondható: esszé-
íróinak annál kipróbáltabb. Az ember beköltözik az ideálba s abból 
néz ki a századokra: ítélhet mint egy isten és szerény maradhat mint 
egy imádó. Szekfű  ítélete körülbelül így hangzik: „Ti (vagy mi?) ma-
gyarok rossz természetetekkel (vagy: rossz természetünkkel??) aláás-
tátok a Monarchiát és elvesztettétek magatok. A kiegyezésben módot 
kaptatok rá, hogy Germán-Közép-Európa h ű  tagjai legyetek, de ti az 
elnyert szabadságban csak kuruckodni tudtatok — alkotni s együtt-
működni nem. Kurucságtok új neve: liberalizmus s aki ürességtek 
szemetekbe vágja: nem én vagyok, hanem a legnagyobb, azaz „leghí-
vebb magyar". 

Egy ilyen nagyarányú leméréshez, persze, a mércét is ki kell prepa-
rálni. Bizonyos, hogy akinek ahhoz van kedve: Széchenyir ő l is össze-
szerkeszthetne egy Rákóczi-könyvet — tán senkiröl olyan könnyen, 
mint ő róla. Mi nem ezt akarjuk, s ő t alig várjuk, hogy egy félévet az ő  
ő serdejében is elcsatangoljunk, mint nemrég a Berzsenyi delphosi li-
getében. Sem a legnagyobb, sem a leghívebb magyarnak nem tartjuk, 
hanem a legtalányosabbnak és legizgalmasabbnak bizonyára. Ellen-
mondó, magát fojtó b ő ségébő l, érthető , hogy Szekfü is összeróhatta 
száz évre a maga kilátóját. E bevezet ő beli Széchenyit mi azonban nem 
fogjuk az igazival összeolvasztani. Annyi Széchenyi ez, amennyire 
Szekfünek szüksége van „Magyarország ismét bizonyságát adta a ke-
resztény-germán kultúrközösséghez tartozásának, midön annak egyik 
irányát Széchenyi rendszerében másoktól el nem ért tökély fokára 
emelte. És a magyar szellem az egyetemes európai alapokon valódi 
magyar jelenséget teremtett: Széchenyiben a keresztény germán t ő bő l 
leválik egy új ág, a keresztény-magyar. Az ő  elmélete az egyetlen ke-
resztény-magyar társadalmi és államfelfogás, az ő  élete és munkája az 
egyetlen, a példátlan keresztény-magyar államférfiú élete és munká-
ja." Ebben a bekezdésben összegezi Szekf ű  Széchenyi-képét. A ke-
resztény-germán tő  új ága a romantika. „Ő  az igazi politikai roman-
tikus, aki a romantizmus alapelveit: nemzetiséget, keresztény erköl-
csöt, egyéni tökéletesülést és egyéni munkálkodást gyökereikt ő l kezdve 
átgondolt." Ebben sok igazság van. Az angol utilitarizmust és észelvet 
hirdető  nemzetnevelőben Szekfű  ösztöne nem egész oktalan keresi a 
Novalis-féle német romantikusok vagy a korai nyugatiak: Chateaub-
riand és Byron testvérét. Ha erre megy tovább s Széchenyit (persze a 
szükséges kelet-európai áttételben) úgy festi meg, mint gyógyíthatat-
lan magányú embert, a Nagy Napló hő sét, aki egy flagelláns szigorá-
val hajtja bele magát a „gyakorlati életbe", a fölfedezett nemzet meg- 

javításába, ahol üstökös tüze körül egyszerre sistereg fel: mozgalom, 
lángész-szag, ellenmondás, anélkül, hogy a romantikus magány egy 
percre is megolvadna: bizonyára hívebb Széchenyit ad— de fejtegetései 
elé alkalmatlanabb fejezetet. Mint minden nagy indulatú, az életet 
komolyan s gyökérbő l szenvedő  férfi: ez a Széchenyi is nagy erkölcsi 
indító volna, de századunk mértéke inkább csak élete h ő fokával. 
Szekfűnek azonban tételek kellenek. A nagy nevel ő bő l, aki gyakorlati 
programjával is csak népe erkölcsiségét akarta formálni: a következ ő  
századra, nézzük, mi marad meg? A magyar b űnök katalógusa s két 
tanács: ne bántsátok a közjogi kérdést s ne magyarosítsatok er ő szak-
kal. Az utóbbit azonban Széchenyin kívül igen sokan mondták — s ő  
inkább mellékesen, úgyhogy bár emberségéhez hozzátartozott, aligha 
lehet kizárólagos eszméjéül lefoglalni. Szekfű  is aligha veszi fel köny-
vébe, ha Germán-Közép-Európa a háborút meg találja nyerni (ami 
nem a magyar fejlő déstő l függött) s a Szent Korona macsói és krajovai 
bánságokkal gyarapodik. A magyar b űnöket és a közjogi noli me tan-
gerét azonban akkor is megtaláltuk volna. 

Mindig testvérként hallgattam azokat, akik a magyart szépen szid-
ták. Föltéve: hogy magukat szidták. Szekf űnél érezheti-e valaki, ha 
magyar bűnökrő l ír, hogy azok az ő  bűnei? Mi derül ki az ő  egy feje-
zetnyi Széchenyi citátumából? Hogy a magyar hiú, agyarkodó, rest, 
szalmatüzű , sokat beszélő , keveset gondolkozó. Önismeretnek kevés, 
de a közjogi viszály Habsburg-párti el ő adásához elég. Nem tudom, 
hogy Széchenyinek volt-e módja a magyar természetet egész mélysé-
gében tanulmányoznia. Legfogékonyabb korában nem élt köztünk; 
magyar parasztházban aligha fogyasztott el csak egy tál stercet is, 
múltunkat megvetette és nem ismerte. Hol lehetett az ő  magyarság is-
merete egy Keményét ő l vagy Adyétól. Ami ő  elő le a magyarságot el-
fogta: az akkori, földjér ő l lassan eloldódó, polgári elemekkel fölhí-
guló nemesség volt. A modern államalkotásból kizárt, kushadásában 
jobbágyaival eltartott, medd ő  ellenzékiségben megrekesztett, de jó 
matériájú magyar nemesség, mely József alatt egy kis szabadabb szélre 
több „művelt emberfő t" vetett ki, semhogy akármely utánajött ma-
gyar nemzedék el ő tt szégyenkeznie lehessen. Alkalmas anyag, hogy a 
politikába újból bebocsátva, gyorsan tájékozódó s többnyire idegen 
polgárfiaktól nyugati eszmékkel beoltva, komoly szenvedélyben és 
hangos hebehurgyaságban túl is tegyen rajtuk. A még meg nem moz-
dultak zsíros álma s a megmozdultak lármássága, ez az, amit Széche-
nyi, akárcsak a byroni ködéb ő l kinéző  Kölcsey, magyarságnak látott s 
amit a mai asszimilánsok oly lelkesen ünnepelnek magyar „önisme-
retnek". E Széchenyi-fejezet magyar b űnei azonban aligha érvényesek 
az egész nemzetre — sem vissza, sem lefelé. A magyar, legalább is bizo- 
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nyos szinten fölül, született kiskirály. Egy kerítés kell neki s azon belül 
egy tornác vagy kemence, ahonnét ha kell, az egész világot megvethes-
se, vagy ha úgy hozza kedve: megtisztelhesse. Ennek a kiskirályságnak 
alkati oka van; valóban sok benn a természett ő l fejedelmi ember. 
A fejedelmek azonban a leggyanakvóbb, legsért ő dő bb, legbosszú-
állóbb halandók, s valahányszor e magyar fejedelmek fölött az igazi 
fejedelem keze könnyű  lesz, a skót tánok acsarkodásával esnek egy-
más életének. Az utolsó Báthoryak kora, az Apafi idejebeli ligák: e 
kiskirály természet tobzódásai. Hogy mennyire terjed lefelé ez a kiski-
rály-gő g, biztosan nem tudom. A kulákságban éppoly er ő s, ha orvabb 
is, mint az erdélyi fő nemességben — de ahogy emlékeim súgják, lemegy 
még mélyebbre, a virtuskodó pusztai cselédekig. E föntr ő l lefelé tartó, 
„törökös" bűnnel szemben van egy „ugor vagy szláv" b űnünk, amely 
lentrő l tart fölfelé. A sors elő tti sunyítás ez, lapító süvegelés, a kiállás 
félelme. Errő l írja Ady, törökös b űnünk nagy ismer ője, hogy aki a 
magyart véletlen megrúgja, kedvet kap t ő le a rúgásra. Ezt szégyelli a 
labanc Cserey is a meg-megfutó kuruc magyarokban, hogy annyi 
„rossz ember" van köztük. A magyar népnek ez a kitér ő  fatalizmusa 
megint nem áll meg a parasztság határán vagy a gy ő ri futás résztve-
vő in — fölér az országvezet ő kig, meg kell nézni, hogy viselkedtek az 
erdélyi föurak, Badeni Lajostól Rabutinig. A két b űnnek van egy kö-
zös pontja: a bizalmatlanság. A kiskirály nem bízik a sorsban: idegei-
ben van, hogy a vége úgy is rossz lesz. Innen a vakmer ő k hirtelen de-
zertálása s innen egy-egy királyi föllobbanás a fátumot süvegel ő kben. 
Egy egyénekre szakadó nép vakmer ő ségei és csúf megfutásai: ez min-
den magyar hadakozás, a kuruckortól a mai reformmozgalmakig. 
Széchenyi is ezt az elemet érezte maga körül, ha kicsit táblabírós — bi-
dermeyeres, francia forradalomtól kótyagos hígításban is. S ha szidta, 
szidhatta, mert benne is ott lobogtak a magyar b ű nök— csak tömören s 
lángésznyi lánggal. Ki volt szenvedélyesebb kiskirály s kiben zúgott 
pánikszerűbben, hogy a végin úgyis rossz lesz? De mivé lesznek az ő  
dühös átkai, ha meleg szájából a Szekf ű  Gyula hideg szájába rakjuk? 
Szekfü nem marasztalható el ezekben a b űnökben. Ha ő  gyű lölködik, 
vagy ő  sunyít: az nem bűn, hanem erény: hű ség. A liberalizmus huza-
tában magasra csapó b űneink s Széchenyi tüzfojtó intelme is csak arra 
kell neki, hogy császárával szemben elmarasztaljon. 

Szekfű  a „liberalizmus" szóval igen ügyes man ővert hajt végre. 
A „liberalizmus"-nak 1918 óta van egy igen sz űk értelme: a „zsidó li-
berálisok" (s néhány félzsidó keresztény) „aknázták alá" az országot, 
ők „rántották le álarcukat" a kommunizmusban, a liberalizmus az, 
amelybő l a keresztény nemzeti iránynak az országot ki kell gyógyítani. 
Szekfű  ehhez a szűk 1919-es liberalizmushoz csinál egy igen tágat:  li- 

berális 1830 óta (Deák jobb óráit s egy-két konzervatív főúr hű ségét 
kivéve) minden, ami nem Széchenyi. Afféle praeliberalizmus volt, ha 
jól meggondoljuk, már Erdély és a kurucság is. A Kunststück: úgy ve-
zetni le e tág magyar liberalizmusból a szük zsidót, hogy minden nagy 
emberünk kapjon egy nagy jelz ő t s az olvasó: a romlásba viv ő  liberális 
kurucsággal — a magyar természet nagyobb felével — mégis örökre le-
számoljon. Hogy ez sikerüljön s Kossuth, a „fő , az igazi liberális", Kun 
Béla nagyapja lehessen: Szekfű  a következő  módosításokat teszi tör-
ténelmünkön. 1830 körül egy „romantikus" gátat húz, aki túl van rajt, 
azt védi a germán immunitás, aki innen: abban benn van az új francúz 
miazma. „Kell-e nagyobb eltérés két egyéniség közt, mint ami a ro-
mantikus Kölcsey és liberális Bajza közt van?" Az egyik rémlátó, a 
másik optimista, az egyik hagyománytisztel ő , a másik tekintélyrom-
boló, az egyik megveti kortársait, a másik a „haladás korában" él. 
A romantikus Széchenyi persze szigetelve van minden liberalizmustól, 
Szalay—Eötvös—Kemény kényelmetlen nemzedékét, amelynél iskolá-
zottabb alig lépett föl nálunk (s ha mozdító er ő ben nemis, de rendsze-
res gondolkozásban Széchenyihez is haladás volt) pompásan kiretu-
sálja; Deákból amolyan nyomott kedély ű  álliberálist csinál, aki a ki-
egyezésben talált csak magára, Kossuthot a magyar b űnöknek hízelgő  
szörnnyé növeszti, a kiegyezés körüli hanyatlást pedig csaknem kizá-
rólag a „liberális szólamok" butító káprázatával igyekszik megma-
gyarázni. A német romantika bűnei ellen fordította a magyar lelket; a 
francia „liberalizmus" kiszolgáltatta neki és elpusztította. 

Amint látjuk, Szekfű  elég hegelien idomítja a történelmet: eszmék 
bontakoznak ki emberekben és eseményekben; az olcsóbb elfojtja a 
nagyobbat s tönkreteszi a nemzetet, amely odaadta magát neki. Kér-
dés azonban, hogy a mi múlt századbeli történetünk felbontható-e 
ennek a két eszmének a harcára s valóban ilyesféle eszmék irányítot-
ták-e mint álruhás görög istenek a csatát vagy az eszmék is csak bá-
gyadt tükrei voltak annak, ami a társadalom mélyiben történt. Az 
idealisztikus és szociológiai történetszemlélet korok szerint jogosult 
vagy jogosulatlan: vannak események, melyek inkább egy megszállt-
ság következményeiképp írhatók le, mások, mint szociális folyamatok. 
Szekfű  „ideaválogató" módszerének ebben az esetben az a hibája, 
hogy a két eszmét fülénél fogva rántja el ő  s löki egymás ellen. 
A magyar szellemi fejlő désben romantika voltaképp nem is volt, csak 
romantikák, azoktól pedig a liberalizmust hasztalan kísérlet elválasz-
tani. A magyar romantikusok liberálisok és a liberálisok romantiku-
sok voltak. A tizennyolcadik századi Habsburg-államban a magyar 
szellem három áramban bujdokol tovább. Erdélyben a Bethlen Ka-
ták, Bod Péterek, Teleki grófok protestantizmusa ő riz és készít; Ma- 
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gyarországon a szatmári kegyelemmel él ő  Rákóczi-hívek, Rádayak, 
Orczyak, Barkócziak hagyománya. E két eret még Bessenyeiék el ő tt 
átjárja a tizennyolcadik század felvilágosodása. A magyar felvilágo-
sodás nem idénycikk: a magyar természetben s a régi magyar kultúrá-
ban gyökerezik; II. József, szabadk őművesség, Bessenyeiék mozgal-
ma csak bátorságot adott neki anélkül, hogy vallásos tövér ő l egészen 
elszakította volna. A harmadik ág a hetvenes évekt ő l rohamosan ma-
gyarosodó Habsburg-katolicizmus: az Ányos, Révai, Szabó Dávid, 
Virág Benedek, Verseghy-féle papok, akik a szétzavart szerzetekb ő l s 
a meglazult egyházból közelítenek (de megint nem hagyomány- és 
nevelés tagadóan) protestáns bajtársaikhoz. 1790 körül így egy meg-
lehető sen egyöntetü, szabad, nyájas szellem ű , de ösztönében igen el ő -
kelő  (mondhatjuk: konzervatív) nemzedék forr ki. Ennek a tagja Ka-
zinczy s ennek a neveltje lesz Kölcsey is. 1795-tel ez a nemzedék szét-
szóródik, lapulni kénytelen, egysége fellazul, csokonais, kisfaludys, 
kölcseys, wesselényis, berzsenyis elemek nyomulnak belé, de ebben a 
„romantikus" átitatódásban, (mely Pet ő fiig, ső t Keményig, Jókaiig, 
Aranyig egyre tart s fokozódik) sem adja fel felvilágosodott világné-
zetét. Mint Kazinczy barátja behódol neki még Berzsenyi is, aki baju-
szával a legelszigeteltebben állt benne. A „romantikus" Kölcseynél 
pedig alig találni jobb kaput, akin az els ő  magyar felvilágosodás e má-
sodik „liberális"-ba átömölhet. Ő  és Szemere még tiszteletlenségben is 
voltak olyan „liberálisok", mint Szalay Lászlóék; Bajza és Kölcsey 
közt pedig tiszta kitalálás a szakadék. Ha a romantikának kelléke a 
kétségbeesés, Bajza nyomottságában is jó tanítványa mestere elége-
detlenségének. A magyar fejlő dés kétségtelenül igen rendszertelen és 
kapkodó volt — példáinkat és gondolatainkat hol itt szedtük, hol ott —, 
de épp ez a két elem: „felvilágosodott" életlátás és „romantikus" be-
ütés szinte minden nagyságunkban megvolt — Kármántól Pet ő fin át 
Vajdáig, vagy ha úgy tetszik Ady Endréig. Nem kivétel ez alól Széche-
nyi sem, ha minden húsvétkor meg is gyónt. Ebben a különös „ro-
mantikus magyar felvilágosodás"-ban megfér a gyónás is. 

De ha a magyar fejlő dés egyrészt sokkal szeszélyesebb, másrészt 
sokkal egyirányúbb is, semhogy a gyönyörű  német-francia konzerva-
tív-forradalmár, romantikus-liberális thesiseket és antithesiket belé 
lehetne rakni, valami mégis csak történt, ami a Szekfű  „liberálizmu-
sán" mint valóság dereng át s ez a Kisebbségben cím ű  könyvemben 
leírt „felhígulás". Nem egy gonosz eszme szállta meg a magyar veze-
tő ket, hanem egy jó mélység veszett el alóluk. Az írók regéket írtak és 
népiesek lettek: múlthoz és néphez azonban egyre kevesebbnek ért le a 
gyökérzete. Most költöztek át a magyarságból az irodalomba, ahogy 
politikus kollégáik a nemzetb ő l az arénába. Nem akarom megismé- 

telni magam. A magyar szellem szép kísérletei 1800-1820 közt egy-
mást ő rölték fel s a győ ztes Kazinczy—Kisfaludy irány: a sekélyesebb 
győ zelme a mélyebbeken. Az országot jelent ő  központ: Pest-Buda 
nem volt magyar, s amennyit maga magyarodott, a beléköltözötteken 
annyit idegenített vagy sekélyített. A rendi társadalom mállni kezd: 
mozgó egzisztenciák dobják le a városkapunál a múltjuk s keresik jö-
vőjüket. Pest szív s nem a leghívebbeket, hanem a legnyugtalanabba-
kat szívja: a föld ellensúlya elvész s a gondolatok egymást tüzelhetik. 
Ebben a pest-budai élenyes kamrában: a felvilágosodás elébb jakobi-
nizmussá élesedik, aztán formalizmussá hamvad, a romantika egy 
Pető fiben lobban fel és Tóth Kálmánokban zörög tovább. Ha a libe-
ralizmus: fajták, osztályok, sorsok ilyenféle összeolvadásához a kell ő  
elmélet, elfogadhatjuk, hogy e felhígulásnak a liberalizmus volt az el-
mélete. A diktáló azonban nem az elmélet volt, hanem a folyamat. Az 
asszimiláns-kérdést például nem azért nem lehetett fölvetni, mert az 
elmélet nem engedte — hanem mert a főváros, a magyar művelő dés 
összetétele nem engedte. Liberalizmus és hű  vidéki magyarság jól ösz-
szefértek. Arany és Kemény is „liberalisok" voltak. A hiba nem a li-
beralizmus volt: (más népek nagyok lettek a századdereki liberaliz-
musban), hanem amit takart. 

A Kisebbségben már nyomatékosan figyelmeztetett rá, hogy a „fel-
hígulás": nem akar értékfosztó szó lenni, az aether is híg, víznél hí-
gabb, s mégis nemes folyadék. Ilyen „aether" hígság volt a mienk is 
Világosig, ső t azontúl. Elég a láng csúcsaira nézni: Eötvös—Pet ő fi-
Kossuth! A harmincas-negyvenes évek magyar kozmopolitizmusa 
bizonyára nem volt oly szerencsés, mint Herder—Goethe—Schiller-
Hölderlin éveiben a német kozmopolitizmus, mely a „mélynémetség-
bő l" formált csodálatos magas világpolgárságot, de nemességben és 
gyúlékonyságban történetünknek már-már magyarfölöttien szép tü-
neménye. Az a „beolvasztó erö", mellyel annyiszor ruházták föl ké-
söbb a magyarságot: itt valóban megvolt — nem a fajiság behúzó híná-
ra, hanem egy idea lángja, melybe sokan mint egy magasabb élet vált-
ságdíját dobták bele idegen nemzetiségüket. 1855 körüli rajzokra em-
lékszem, melyeken budai német fiúk rajongtak Budavár 1849-i ostro-
máért. Kossuth tétele, hogy nemzetiségeink a szabadságért odaadják a 
nemzetiségüket: egy szűk, urbánus és műveltebb körben tapasztalat 
volt. A szabadságharc egyszerre bizonyítja e magyar nyelv ű , dunai 
idea erejét szű k körre s tehetetlenségit a nyers nemzetiségi tömegekkel 
szemben. A beolvadók persze nem az igazi magyarságba olvadtak be, 
hanem ebbe a magyar nyelvű  „liberális" vagy inkább libertás-eszmébe 
— de az elemek egyesüléséhez szükséges magas oxidáció kétségkívül 
megvolt s eredményét nem lehet abból megítélni, ami er ő szakos kiol- 
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tása után következett. Negyvenkilenc elvette a lángot s csak a hígságot 
hagyta meg. Kemény Zsigmond kétségtelen nemzeti veszélyt érzett 
meg, amikor ez ellen a hígság ellen háborút szervezett. A folyamat 
azonban erő sebb volt s a magyar ellenhatás bizonytalanabb, semhogy 
nem olvasott remekműveknél sokkal többet eredményezhessen. A ki-
egyezés aztán azt is elsöpörte, amit menteni igyekezett. 

Mindez oly gyorsan, ellenállhatatlanul és végzetszer űen történt, 
hogy akik benneéltek, fő l sem igen foghatták, mi történik velük. Ke-
mény Zsigmond az els ő , aki forradalom utáni írásaiban, az 1820-1850 
közé eső  idő k hívebb természetrajzát adja. Az egykorúak: egy Köl-
csey, Bajza, Vörösmarty inkább csak szenvedtek t ő le, Széchenyinek is 
csak a közérzete diagnosztizál helyesen — az érvei lesiklanak az egész-
rő l, mielő tt megmarkolhatnák. Ez az, amit Keményék is észrevettek: 
Széchenyi jól érez, de a vitában alul marad. „Locsogás, felel ő tlenség, 
jellegtelen általánosságok": kalapál benne az indulat, de azt, hogy hol 
lehetne a szök ő árt eltömni, nem láthatta. Ha látja, más ellensúlyokat 
akaszt erre az egyoldalú rohanásra; azokat, amelyekkel Kemény állt 
elő  49 után. A fővárosra: az ország, a nemzetköziségre: a történelmi 
múlt, a demokráciára: az igazi néplélek; ezzel kellett volna a pesti 
kozmopolitizmust lehorgonyozni. A század elején Debrecen még 
ugyanakkora város volt, mint Pest-Buda s falai közt különb magyar 
szellemiség, mint Pesten. Ezt a debreceniséget, vagy ha úgy tetszik 
nagyszalontaiságot, niklaiságot aggatni reá ballasztul; a szatmári bé-
ke elő tti tömör magyarságot (s annak a nagy latin-kelet-európai ba-
rokk-protestáns gyöker ű  nemzetköziségét) zúdítani a hígulóba: ez lett 
volna az igazi ellenszer. De nem volt-e ehhez Széchenyi István is „libe 
rális"? Pestnek, központosításnak, múlt helyett jöv ő benézésnek, ész-
szerű ségnek, ki volt őnála, legalább elvben, lelkesebb apostola? 
A végzetes társadalom-kémiai folyamatnak ő  így csak egy tulajdon-
ságába tudott belekapaszkodni. Politika, politika, az emberek sokat 
politizálnak. A gazdasági és kulturális fellendülést el kell választani a 
politikától. Gazdagodjunk és m ű velő djünk s hagyjuk a közjogi kér-
dést. Ez természetesen abszurdum. Próbáljon egy gyarmat, mondjuk 
India, gazdaságban és lélekben fölemelkedni, anélkül, hogy politizál-
na. Bizonyos politikai védelem nélkül már a szellemi élet sem tartható 
fenn (gondoljunk csak az 1795 utáni szétszóródásra), a gazdasági föl-
lendüléseknek pedig mindig politikai vívmány volta feltételük. Szekfű  
azonban épp Széchenyinek ebb ő l a jó közérzetb ő l eredő , de rosszul 
fogalmazott abszurdumába kapaszkodik. Ő  szerinte a Habsburg-
kormányzat elég tág keretet hagyott gazdasági és szellemi m űveltsé-
günk fellendítésére (hisz Mária Terézia korában is ő  volt a reformer s 
nemességünk a maradi): a nemzetnek ebbe a keretbe kellett volna  

szorgalma mézét belerakni s aztán — esetleg — követelhetett volna töb-
bet is. Tetszet ő s, de hamis álláspont. Az utolsó Habsburg-reformer II. 
József volt. Az ő  összeomlásától az 1918-i összeomlásig az osztrák ház 
kezdeményezni, ésszerű en reformálni (a Bach-korszaka legjobb példa 
rá) nem tudott többet. Az ö reformja az volt, hogy megadta, amit 
gyengeségétő l kicsikartak. Ezzel a Béccsel, mely Széchenyit is vissza-
utasította, mi lehetett mása „közös terv", minta kicsikaró és merevít ő  
erők pillanatnyi kompromisszuma. Soha valódi „együttm űködés". 
Ha el is lehetne képzelni, hogy egy ilyen viszonyban az ereje növését 
érző  nép a politikától visszahúzódjék s csak gazdasági kérdésekkel 
foglalkozzék, attól a politika nem szűnne meg, legföllebb a másik po-
litizálhatna erélyesebben — politikai szorításában a gazdasági érvé-
nyesülést is egyre sz űkebbre fogva. A kicsikarás politikája kényszer ű -
ség volt tehát (kifogásolni benne legföllebb a masszivitás hiányát le-
het) s bizony nagy történelmi maflaság kellett volna ahhoz, hogy 1848 
tavaszán, a nagy tróningásban, gazdasági és szellemi m űvelő désünket 
biztosító politikai alkotmányt ne csikarjunk ki magunknak. 

Szekfűnek a szabadságharcról alkotott véleménye némi leplez ő  
ködbő l szól, de annyi ezen át is kivehet ő , hogy a fejjel falnak rohanást 
elítéli. 1849 volt a liberalizmus els ő  nagy „debacle"-ja, 1918 a máso-
dik. E felfogásnak a nevelő  eredménye máris mutatkozik: középosz-
tályunkat nem kell új szabadságharcoktól félteni. A szabadságharc 
szikrája, elismerem, nem a magyar nép lelkéb ő l pattant ki, nem a 
„mélymagyarság", hanem egy ragyogó magyar kozmopolitizmus kis-
ded kohója volt, ami kidobta. Vitatkozni lehet azon is, hogy ez a szik-
ra: isteni ajándék volt-e, vagy mint Kemény látta, idegen varázs. Egy 
múltba rakott utópia írója eltűnő dhetnék rajt, hogy viselkedett volna 
egy Debrecen fővárosú, Berzsenyi—Kemény lelk ű  magyar reformkor 
1848 nagy nemzetközi alkalmában. Magyar lapítás lett volna vagy 
nehézkesebb mozdulatok után visszavehetetlenebb eredmény? Mi 
egyet akarunk leszögezni: 1848-49 nem volt csak szerencsétlenség s 
egy gondos történelmi könyvelőnek, azt hiszem, inkább nyereségre 
kellene a mérlegét állítani. 

1849 erkölcsileg s végül materiálisan is kamatozó bukás volt. 
A finn ellenálláshoz lehetne hasonlítani, ha erkölcsi alapja (az 1918-i 
finn forradalomra gondolok) még tisztább nem volna. Akik vezették: 
egy nagyobb szempont elő tt nem követtek el hibát. A debreceni trón-
fosztás is csak taktikai hiba lehetett, a döntést az egész múlt igazolta s a 
nép örök érvénnyel szentesítette. Az 1867-es kiegyezést a szabadság-
harcnak „köszönhetjük", ez adta a presztízst, hogy velünk, a Monar-
chia legerő sebb népével kell megegyezni. A magyar fejl ő dést nem is a 
szabadságharc billentette ki, még csak nem is Bachék elnyomása (mily 
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tündéri elnyomás a ma láthatókhoz), hanem a magyar szellem pesti 
rabsága, középosztályunk hibás kiválogatása s a magyar urbanitás 
idegensége. Mindez pedig régibb eredet ű  végzetszerű  folyamat volt és 
semmi sem siettette úgy mint az, amit Szekf ű  a magyarság utolsó nagy 
sánszának tekint: a kiegyezés. 

Szekfű  szerint az uralkodó kegye s a vezet ő k bölcsesége: a magyar-
ságnak olyan szerződést juttatott, amely szellemi és gazdasági föllen-
dülését most már igazán biztosíthatta. Soha a magyarságnak ilyen ki-
váltságos helyzete a Monarchiában nem volt s a szerencsés nép most 
sem értette meg Széchenyi bólintását. A királyt megkoronáztuk, de a 
hízelgő  Száműzött erő sebb volt — káprázata oktalan ellenzékiségbe 
vitte a népet szerencséjével szemben. Kossuth 48-at mondott és 49-et 
gondolt; e „zseniális" fogással döntötte meg Deákék m űvét; holott 67 
pontosan 48 volt, s a kiegyezés az áprilisi törvényeket állította helyre 
bölcs foglalatban. 

Ha Szekfűnek szabad volt Kossuthot politikai zseninek magasztal-
va rosszhiszemű  játékosként beállítani, talán én is megdicsérhetem itt 
Szekfű  politikai zsenialitását. 67 nem volt 48. Arra, hogy 48 mi volt, 
Deák 1860-i álláspontja a mérvadó. Ő  1860-ban még az áprilisi alkot-
mány visszaállítását követeli s Ausztria és Magyarország viszonyát 
Svédország és Norvégia példája szerint akarja szabályozni. Az pedig 
akkor a tiszta perszonálunió volt. 48 két független állam közös ki-
rállyal. Az elkerülhetetlen közös ügyek: a kiegyezési alku kés őbb 
megnyílt mezeje, melyen Deák még 1860-ban sem gondolt az 1867-es 
fegyverletételre. Hogy ez a perszonálunió nálunk épp oly véget ért 
volna, mint Norvégiában, valószín ű ; de ez csak 48 és 49 közt csökkenti 
és 48 és 67 közt növeli a távolságot. Mert 67 aztán igazán nem perszo-
nálunió volt. A népi függetlenség négy nagy kritériuma közül: önálló 
hadsereg, önálló politika, önálló gazdasági rendszer, önálló belkor-
mányzat — ez a K. u. K. ballplatzi, vámuniós Monarchia csak egyet 
hagyott meg: a magyar állam bels ő  kormányzását, a kiegyezést elfo-
gadó, császárhű  kormányok alatt. 

67 igazi átka azonban mégsem ez a háromnegyed vagy hétnyolcad-
nyi függő ség volt. Függő , ső t leigázott népek meger ő södtek és föl-
emelkedtek. 67 erkölcsi csapda volt, amelyb ő l nem nyílt szabadulás. 
A Habsburg-monarchia szerkezete: volt a császári ház és voltak a né-
pek — „népeim", ahogy Ferenc József mondta kiáltványaiban. A csá-
szári háznak „népeim"-b ő l annyi katonai, közigazgatási, gazdasági, 
szellemi vezető t kellett kiszívnia és maga köré gy űjtenie, amennyivel e 
népek fölött az állam fenntartható volt. A népek (s ez alól az osztrák 
nép sem volt kivétel), igazi vezet ő ik alatt kievickélőben voltak a meg-
oldásokra képtelen Monarchiából, ebb ő l az élő  romból és örök tákol- 

mányból. A Monarchia viszont jól fizetett ál-elitjével, a korrupció, 
csendő rtoll és szolgaerkölcs nemességével beléje igyekezett szorítani. 
KrleZ'a a horvátok nagy írója Glembajevi cím ű  dráma- és elbeszélés 
ciklusában félelmetes rajzát adta ennek a rendszernek. Lefordítandó 
mű  — olyan munkát végzett el, amelyhez a magyar regénynek, sajnos, 
szű k volt a látószöge. A magyar népre 67 ebben a Habsburg-tákol-
mányban egész lehetetlen szerepet osztott ki: felel ő s lett azért, ami 
legjobban ő t nyomta. A magyar nép ösztöneiben éppoly kevéssé fo-
gadhatta el a Monarchiát, mint akármelyik másik nép. Nemcsak 
azért, mert ha a román, szerb, bolgár, dán nép maga képezhette lelkét 
és jövőjét, e néplelkeket kibontó században mért mondott volna le ép-
pen ő  az önállóság nagy álmáról. A Monarchiát egy élni akaró népnek 
sem lehetett elfogadni, mert az nem volt él ő  idea többé, csak ittmaradt 
keret, mely minden órában szétmállhatott. A magyarság politikai 
ösztöne éppúgy kievickél őben volt e halott államból, mint a többi né-
pé (tekintet nélkül arra, hogy a kárpáti határ is vele omlik) s közben 
sokkal jobban benne volt, benne kellett lennie, minta többinek, hisz a 
Habsburg-sas egyik feje piros-fehér-zöld sapkát viselt. A Habsburg-
ház az elnyomás felét albérletbe adta a magyar ál-elitnek, amelybe 
(minthogy a magyarság ellenzékben maradt) egyre több renegátot 
kellett bevonni, az ország leggyengébb, vagy legközömbösebb „né-
peibő l": svábból, tótból és zsidóból. Az els ő  ragyogó hígulás után, 
melyet az idegen városokban folyó urbanizálódás okozott, így jön 
meg a második, kevésbé ragyogó, melyet a Habsburg-állam magyar 
felének a megszervezése kívánt meg — gazdaságban, közigazgatásban, 
egyházban, tudományban. S a nagy hátrány még mindig nem az volt, 
hogy más népek hulladékát kellett a vérünkbe bocsátani (akiket most 
már nem a libertás, hanem a préda eszméje festett magyarrá), még az 
sem, hogy a magyarságból levált Habsburg-elit a hazafi színében te-
hette, amit Horvátországban mint „magyaron" szemérmetlenül kel-
lett tennie. A nagy baj az volt, hogy a magyar ellenzék is benn volt ab-
ban, amibő l a többi nép „ellenzéke" kinn lehetett. Közjogi harcokat 
folytathatott — de a Monarchia elintézetlenül elintézett létkérdéseihez, 
állam és „népeim" viszonyához nem nyúlhatott hozzá. Míg a magyar 
egyik legmostohább népe lett a róla elnevezett országnak, a magyar 
állam teste sérthetetlen volt s hazaárulás színe nélkül senkisem vethet-
te fel a „gyökeres rendezés"-nek még csak a problémáját sem. 
A cseh, a román, a horvát, még az osztrák nép jobbfele is úgy láthatta a 
Monarchia dolgát, ahogy valóban volt — a magyaroknak nem volt 
szabad gondolkozniuk rajt. Nem gondolkozni: ez persze mindig med-
dő ség és mindig hátrány. Míg a magyar képvisel őházban, nemzetisé-
giektő l vett korrupt többségek s lármázó, de nem gondolkozásukkal 

968 
	

969 



egyre bűnrészesebb ellenzékek dulakodtak: a Monarchia biztosan 
haladta megoldás felé, amelynek a magyarságra évr ő l évre rosszabbul 
kellett kiütnie. Tévedés azt hinni, hogy Trianont csak a gy őztes antant 
csinálta volna meg – megcsinálta volna azt a Habsburg-ház is. Ferenc 
Ferdinánd nem szörny volt, hanem egy bátrabb Ferenc József. S hogy 
ez a Trianon ilyen borzalmasan sült el – és sült volna el akkor is –, an-
nak épp a magyar alkotó ellenzék hiánya volt az oka. Mi sem termé-
szetesebb, minthogy az igazi, a magyar államot föladó ellenzék szere-
pét éppúgy egy ellenzékbe csapó asszimiláns-réteg vette át, mint ahogy 
a kormányt is az szolgálta ki. 

Kossuthtól Kun Béláig tehát nem olyan egyszerű  az út mint Szekfű  
beállította: a magyarokat elvakította a liberalizmus, számolatlan en-
gedték be a zsidókat és a realitásokról megfeledkezve addig szónokol-
tak, amíg a Parlament a Szovjetház pincéibe nem esett. Nem, a ki-
egyezéses magyar államnak szüksége volta zsidóféle elemre – el őbb az 
államcsinálásban, aztán az ellenzéken. Ami zsidóságunk mind Habs-
burg-területr ő l jött, előbb Morvából, aztán Galíciából s a Habs-
burg-főurak, majd a Habsburg-állam szolgálatán át jutott el a Gali-
lei-körbe. Hogy Szekfű  a magyar liberalizmus számlájára írja őket: 
lehet hibás gondolkozás, az azonban, hogy a magyar állam idegen ha-
szonélvező i közül csak őket akarja észrevenni: aligha szemhiba. Far-
kas Gyula asszimilációs könyvérő l írva Szekfű  azzal a vallomással 
lepte meg olvasóit, hogy ő  a német és szláv beolvadottak nagy számát 
annak idején nem vette észre. Ha ez igaz: mint történész kap rossz 
osztályzatot. Micsoda színvakság ez: a zsidó bárót igen, a tót her-
cegprímást nem. Bródy Sándort igen, Herczeget nem. Ady Endre és 
Szabó Dezs ő  nem elég hangosan figyelmeztették? Attól félek, hogy 
Szekfű  jobb történész ennél s csak a színvaksága kormányozható al-
kalmak szerint. 

Nem egész világos az ő  álláspontja a nemzetiségi kérdésben sem. 
A liberális nemzedékeket sorra megrója, mert er ő szakosan magyaro-
sítottak – vagy legalábbis úgy lármáztak, mintha magyarítani akartak 
volna. A nemzetiségi kérdéssel igazán szembenéz ő  Kossuthon azon-
ban ő  is elborzad. Hogy oldotta volna meg a megoldhatatlant ő  vagy 
az ő  Széchenyije? Úgy látom, közigazgatási és kulturális engedmé-
nyekkel. De nem naivitás azt hinni, hogy ez valamit is megállított vol-
na s a születő  nemzetek álmai egy kis „emberies bánásmóddal" ellak-
tak s nem többre éheztek volna? Kossuth álláspontja liberálisabb, de 
nagyobb vonalú volt. Ő  amíg azt hitte, amit Pesten látott, hogy az em-
berek a szabadságért nemzetiségüket is odaadják – rohant el ő re a ma-
gyar megoldásba. Amikor az Avram Jancuk felébresztették, magába 
szállt s egy konföderációs megoldást próbált meg, megint a szabadság  

alapján, amely persze nem olyan utolsó eszme, mint ahogy azt ma be-
lénk szajkózzák. Volt bátorsága vagy naivitása: végiggondolni, ami-
nek a végigéléséhez talán egy század sem lesz elég. Kétségtelen, hogy 
ifjú nemzetek mohó nemzetek, s igaza lehet Szekf űnek, hogy e sok 
mohósággal nehéz lett volna megalkudni. De talán mégsem okta-
lan feltételezés, hogy az akkori gyenge dunai fejedelemségekkel és 
a tótokkal, csehekkel, horvátokkal kiegyezve nem a szám űzött, ha-
nem egy itthon él ő , igazán vezet ő  Kossuth—Deák – a Monarchiát 
a magyar települési terület csorbája nélkül likvidálhatta volna. Tót 
autonómia, egy kétfelő l garantált, független Erdély, mint „keleti 
Svájc" s a horvát, szerb, román államok laza konföderációjában a 
magyar elsőbbség talán elérhet ő  lett volna. De ha nem: a szembené-
zés és tiszta lelkiismeret el őnye akkor is a mi oldalunkon van. így 
mást, mint rossz nemzetiségi politikát nem igen lehetett csinálni. 
A román testvériséget keres ő  Zilahy Károlyok emléke, érthet ő , 
hogy hamar feledésbe ment a Rákosi-féle Habsburg-teremtmények 
lármájában. Aki a maga nemzetiségét odaadta, azt hiszi, a másét is 
elveheti. Szekfűnek igaza van, amikor az ilyenféle „hódítás" er-
kölcstelenségét és hiábavalóságát kimutatja. Az is igaz, hogy a 
nemzetiségeknek nem sokat ártottunk, bár kétségtelen, hogy a ma-
gyar cégér, a csend ő rtoll, a legelfogulatlanabbakban is rossz emlé-
ket hagyott. Nem ártani és ártatlannak lenni azonban két különbö-
ző  dolog. Ami vétkünk itt is a kiegyezés volt: b űnrészességet vállal-
tunk abban, amiben hasznunk nem lehetett. 

Amint látjuk, a liberalizmus bűne sem a közjogi, sem a nemzetiségi 
kérdésben nem olyan egyszerű , mint Szekfű  festi. A bűn általában 
mélyebben van mint „liberalizmus", mint „magyar rossz természet"; a 
neve nem is annyira bűn, mint inkább végzet. A Habsburg-száza-
doktól nyomott magyarság, rendi vidéki életéb ő l erő s faji és kulturális 
felhígulással jutott át modern városi korszakába; a kiegyezés eredmé-
nyeként fölébegründolt Habsburg-állam pedig vezet ő rétegét tovább 
hígította, tömegeit Amerikába zavarta, jöv őjét egy friss zsidó radika-
lizmus jussává tette. Ebben a fatális nemzetrombolásban: a magyar 
szellem megújhodása a legnagyobb csoda, amit népünk történelme – a 
fennmaradásnak ez a csodás sorozata – fölmutathat. Akármennyi 
kifogásolnivalót találtunk a Három nemzedékben, mind eltörpül 
amellett, hogy err ő l a csodáról egy betű  sincs benne. A Mohácsok és 
Trianonok története szerencsére nem olyan logikus, hogy nemzedék 
hanyatlik nemzedék után s végül elbuknak, mert megérdemelték. 
Lengyelországot akkor osztották föl, amikor megújhodott. A ma-
gyarság is csak gazdaságban és politikában jutott el oda, ahová a 
kiegyezés elindította. Azon a szűk területen, ahol a jelentkezésre krá- 
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ter maradt, a százados fejl ő désbő l kizárt „mélymagyarság" bámula-
tos erővel lökte föl életigényét és tiltakozását. A Három nemzedék 
Szekfűje az irányválasztás óráiban err ő l nem akart tudni. Hogy a ma-
gyar szellemi fejlő dést jókor lezárhassa: Aranyékból csinált díszes, de 
kieső  végállomást. „Rajtuk túl nincs többé emelkedés, mert nemzeti és 
emberi tartalom és formák egyesülten magasabb tökélyt nem tudnak 
kifejezni", írja a Kemény—Eötvös—Arany nemzedékr ő l. Hogy a dicsé-
ret és a kihagyás teljes legyen: nem is kortársaik kortársai már ő k, 
„képzeteik egész tömegével az els ő  generációból s abban is Széchenyi 
ágazatából származnak és vele, nem pedig a második generációval 
homogénok." Attól félek, hogy Keményt és Aranyt csak az ajándé-
kozhatja ily könnyen Széchenyinek, aki három nemzedékébe az ő  iga-
zi vállalkozásuk nem tudja beilleszteni. Kemény itt csak mint Deák 
szekundánsa, a bölcs kiegyez ő k egyike szerepel— holott e legels ő rendű  
lángeszünk működése (nem könnyelmű  szó) igen jól elgondolt, nagy-
vonalú kísérlet (az els ő  szellem-tervezés irodalmunkban), hogy a pesti 
fejlő désbő l kimaradt történeti, vidéki s népi energiákat a hígulásba 
beledobja. Aranyt is sokkal helyesebb nem halott tökéletességként, 
hanem elakadt forradalmárként szeretnünk, akinek a formáin jóval 
túlmutatnak lehet ő ségei. S ha Jókai délibábba vont Pestjében az ő  
mélymagyar forradalmuk látszólag el is sikkadt — a Tolnai, Zilahy 
Károly-féle írókon, (Kemény tanítványán, Vajda barátján, Arany 
sértett tisztel őjén) át tovább megy egy komor szín, egy gyötr ő dő  ma-
gyar vonás, az igazi problémák rögeszmeszer ű  követelése, amelybő l a 
századfordulón Szekfű  végállomás-elméletét megcáfolón tör föl az új 
magyar irodalom — a hontalanságában honalapító igénnyel föllép ő  új 
magyar szellemiség. Negyedik évtizede telt be e századnak s úgy ér-
zem, ki szabad mondanunk: hogy a huszadik századi magyar szellem 
(irodalom, zene, m űvészet s a belő lük áradó magyar problémahév) 
van annyi, ha több nem, mint amit a tizenkilencedik század dereka 
ránk hagyott. Mit lát mindebb ő l Szekfű ? Egy Tisza térdéig ér ő , elkor-
csosodott Adyt. A liberalizmus fürd ővizével az újszülöttet is kiöntöt-
te. Persze, ha észreveszi: a zsidóknak is el kellett volna ismerni valamit, 
azt, hogy az uralkodó habsburgoid és asszimiláns csoportok közül — a 
magyar szellem egyedül rajtuk át tudott felhajtani. Id ő k fordultával 
suttyomban szövetkezni: Magyar Szemlést és Magyar Nemzetest ját-
szani: igen — de az ellenfél érdemeit nyíltan beismerni: nem. A félzsidó 
Adykkal, Móriczokkal, Bartókokkal szemben: a magyar megújhodás 
csíráit ő  Zichy néppártjában látja, mely, „távol tartá magát a többi 
párt gyermekes nemzetiségi túlzásaitól, aminthogy választóinak nagy 
tömege is a katolikus tótok s dunántúli svábok közül került ki". 
A hitbizományok csendes rábeszélése egy kis földbérletre, a hit- és ál- 

lamhíi nemzetiségek továbbédesgetése a magyar államba, szocializ-
mus helyett Habsburgh ű  papok keresztényszocializmusa: íme Wolf 
Ernst Magyarországa: három nemzedék haláltáncában igazolva. 

* * * 

De ha a Három nemzedék tételei el is porladnak az igazság kalapá-
csa alatt, Szekfű  Gyula mégis nagyot nő tt ebben a műben. Meglátszik 
rajta, hogy hazajött s a kisország sorsa préseli felel ő sebbre. A szám-
ű zött Rákóczi anatolefrancekodásai s a Magyar állam vértelen, al-
kalmi történetfilozófiája után: könyv ez, amellyel termékeny vitat-
kozni. Kemény Zsigmond óta az els ő  kísérlet, hogy egy kritikus jelent 
a múlt felő l fejtsünk fel s világnézeti harcainknak történelmi mélységet 
adjunk. A történetíró megindult az eszmék harcterére s akármily ká-
ros csere kezdő dött ezzel egyéni meggy ő ző dés és történetírói tárgyila-
gosság közt: a történetnek szüksége volt egy kis közszenvedélyre s a 
politikának egy kis alapozásra. A könyv mesterségbeli vívmányai is 
vitathatatlanok. A volt Eötvös-kollégista kit űnő  könyvforgató: együtt 
lakik a meghitt könyvanyaggal s azt veszi le, amire szüksége van. Elfe-
ledt röpiratok, életmeleg életrajzok, képvisel őházi naplók, osztrák 
szakírók munkái az idézhet ő  helyen nyílnak ki elő tte. Idea-hadakoz-
tató elfogultságát szerencsésen egészíti egy jó, sáfári érdekl ő désű  kéz, 
mely a középnemesség vagyonát s létszámát, a zsidók csendes nép-
vándorlását, a véderövitát fölkavaró póttartalékosok ügyét s a föld-
birtokkérdést megtapogatható számokban akarja maga elé rakni. Az 
öreg Fényes Elek s az újabb statisztikák ugyanolyan becsületnek ör-
vendenek a lapjegyzetekben, mint a Hitel vagy Deák beszédei. Szel-
lemtörténet ez a könyv a szellemtörténet divatja el ő tt, s egy gazdaság-
történész műve, gazdaságtörténeti monográfiák nélkül. Irójáról egy 
régi kisvárosi céhtag jut eszünkbe, aki a körmeneteken sz űk, de ma-
kacs hittel viszi a zászlót, s hétköznap szakért ő  ujjal tapogatja a leg-
különfélébb kelméket. 

Ez a történeti áruismeret és könyvforgató otthonosság még telje-
sebben bontakozik ki Szekfű  Gyula főművében: a Magyar történet-
ben. A Három nemzedék írója a húszas évek végire már a Rendszer 
történetírója s mint els ő  pallér ő  kap közmegbízást — Hóman segédjé-
vel — a kort kifejező  Monumentum elkészítésére. Kétségtelen, hogy e 
kor egyéb Traján oszlopai, szegedi dómterek, külföldi kollégiumok, 
lillafüredi szállók közt, ez a m ű  a legmaradandóbb. A történetírás 
egyszerre irodalmi mű faj és tudomány. Ugyanaz a történeti munka 
remekmü lehet, mert tökéletes és fércm ű , mert nem igaz. Gibbon ró-
mai történetét például sokan ilyen fércremekm űnék tartják, hasonlít-
hatatlan stílusa s elfogult szempontjai miatt. Szekfü nem tartozik az 
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igazi nagy írásművészek közé, akiket prózájuk is meg ő riz, ha nézeteik 
meg is avasodnak. Anyagának b ő sége, érdekessége, az ügyes szer-
kesztés, változatos feltálalás azonban stílus nélkül is olyan nagy for-
mai értéket ad történetének, hogy azt laikusok akkor is képeskönyv-
ként s történetírók akkor is példaként forgathatják, amikor sz űkös el-
fogultságaiból rég kiszabadultak. Alig van e kétezer oldalas alkotás-
nak olyan fejezete, melyen az ő  anyagfölkutató, ismeretbevonó, en-
ciklopédikus leleménye valami módszeres újdonsággal ne lepne meg. 
Egy-egy vaskos kötet öt-hat nagy szívügy-kérdés köré csoportosít év-
tizednyi eseményeket s könyvespolcnyi bizonyítékokat. A kérdések-
ben szűkösség, az anyagban hatalmas bazár. Királyok zsebe, só- és 
vámjövedelmek, reneszánsz életrajzok, tájak történelmi maszkabálja, 
épületleírások; búcsúk zászlói, régi ötvösm űvek divatja, jezsuita szín-
padok állványai, mocsarak dögvésze, hajdani bankársorsok, a török 
földön átvonuló követek útirajzai villannak egymásba egy filmízelít ő  
képeiként. Amint a jólismert köteteken végiglapozunk, sóhajunk ma is 
ugyanaz, ami nyolc évvel ezel ő tt, amikor Tizennyolcadik századát ol-
vastuk: milyen kár, hogy ez a gazdag Magyar történet azt fojtogatja, 
amirő l szól: a magyar történetet. 

Szekfű  érdeméül ő  maga és mások is azt szokták fölhozni, hogy ő  a 
magyar történetet a régi kuruc-labanc ellenkezésb ő l európai látóha-
tárba emelte. Én ennek épp az ellenkez ő jét látom: senki úgy bele nem 
ragadt a kuruc-labanc kátyúba, mint ő . Valóságos lélektani rejtély, 
hogy egy ilyen nagy képzettség ű  és nagy anyagú író, hogy tud kétezer 
oldalon át ebben a most már igazán fölülmúlható antinomiában újra 
és újra alámerülni. Egy történetíró: a kérdései. S ma már igazán lehet-
nének kérdéseink, amelyek nem várnak kuruc vagy labanc, hanem 
európai és magyar választ. Aki egy akármilyen gondos külföldi világ-
történetet s utána egy magyar történetet végigolvas: úgy érzi, hogy 
azok mind a ketten ugyanazt a feladatot róják a magyar történészre. 
Az európai történetben: a magyar történet fehér folt; a magyar törté-
netek körül pedig Európa s fő leg Kelet-Európa marad fehéren. Eltün-
tetni a fehér foltokat — európai és kelet-európai kérdésekbe helyezni a 
magyarság sorsát, helyes összehasonlításokban bontani ki a magyar 
lényeget: ez volna az igazi kiemelés. Mi az oka, hogy Kelet-Európa 
népei s köztük a magyar is, melyek VII. Gergely leveleiben úgy látszott 
már, hogy Nagy Károly germánjaiként, a keresztény respublicába ol-
vadva „nyugati" népekké válnak — a második ezredév végén is csak a 
bástyái alatt sóvárognak annak, amibe be kellett volna lépniük? Mi ez 
a lehúzó kelet-európai végzet? Mennyire szerencsétlenség, mennyire 
jövő ? Milyen viszonyban van a magyar természettel? Ő störténetünk s 
modern néprajzunk közt mi az összekötő , történelmünknek látatlan,  

figyelembe nem vett tengelye? Intézményeink, kultúránk hogy he-
lyezkednek el a szláv és a nyugati analógia közt, mennyi bennük a ke-
leti, ugor—török—bolgár emlék? A középkori magyar katolicizmus-
ban: hogy egyezik ki magyar és nyugati? Hogy él tovább ez a közép-
kori katolicizmus a protestantizmusban, a protestantizmus Pázmány 
barokkjában s mind a kettő  a Habsburg-barokk alatt, felvilágosodás-
ban, népi katolicizmusban? Milyen volt az a kelet-európai (lengyel-
oláh—kozák) kultúrkör, amelybe a török ék szorította az erdélyi ma-
gyarságot? Mennyire rokonította az alföldi magyarságot a török hó-
doltság más népeihez a közös iskola? Hogy osztozott a nyugati ma-
gyarság lelkén az olasz, német és délszláv hatás? Mennyivel gazdagí-
totta a magyar jelleget (mert gazdagította) a háromfelé szakadás? 
Hogy fordult a germánok figyelme Olaszországról keletre? Milyen 
szerepe van a keletre fordulásban a Habsburg-háznak? Bele tudott-e 
nő ni a Habsburg keleti politika a középkori magyar királyok és a Hu-
nyadiak keleti örökségébe? Hogy változtatta meg a kelet-európai né-
pek egymásba kapcsolt életét a Habsburg-szigetelés? Hogy viszonylik 
a magyar megújhodás a német és más keleti megújhodásokhoz? 
Mennyiben egyezik meg vagy tér el a magyar jobbágyság sorsa más 
kelet-európai jobbágyokétól? Ehhez hasonló kérdések százai emel-
hetnék ki a kuruc-labanc kátyúból a magyar történelmet. Szekfű  
ilyenféléket még leginkább a Hómantól átvett Mátyás-fejezetben vet 
föl — különben alig. Minthogy szempontjait a tizenkilencedik századra 
a Három nemzedékben láttuk már, ne sajnáljuk anyagcsoportosító 
kérdéseit a mohácsi vésztő l a felvilágosodás koráig összeállítani. 

Ki felelő s érte, hogy Mohácsból, amely csak vesztett csata volt, 
nemzeti katasztrófa lett? (A Zápolya-párt, amely kett ő s királyválasz-
tásba s török szövetségbe vitte az országot.) Valóban nemzeti mozga-
lom volt-e a Zápolyáéké? (Nem, vezet ő i délszlávok voltak, míg az 
igazi magyarok Ferdinánd köré sereglettek.) A magyar állam folyto-
nosságát melyik országrész képviselte, Erdély, vagy a Habsburg? (A 
Habsburg.) A Habsburg-rész maga viselte-e honvédelme terhét? 
(Nem, a nagyobb részt az osztrák tartományok és a birodalom.) 
A nagybirtokosok rablóösztöne a felel ő s-e a Mohács utáni zava-
rokért? (Nem, a kettő s királyválasztás. Ő k az ország védelmére, amíg 
Ferdinánd a várvonalat ki nem építette, nagy áldozatokat hoztak.) 
Volt-e történeti el ő zménye az erdélyi államnak? (Nem, szultáni pa-
rancsszó teremtette.) Volt-e ,alkotmánya" Erdélynek? (Nem, feje-
delmei rendelkeztek vele.) A protestantizmus azért terjedt el Magyar-
országon, mert a magyar lélek hajlamos volt rá? (Nem, a katolikus 
egyház omlott össze.) Demokratikus mozgalom volt-e a magyar pro-
testantizmus? (Nem, a főurak terjesztették el udvari papjaikkal.) 
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A Habsburgok bűne volt-e, hogy az idegen zsoldosok a német nevet 
gyű löletessé tették? (Nem, a magyaroknak módjuk lett volna rendi 
hadsereget állítani, de nem tudtak.) A vallásszabadságért folyt-e 
Bocskay szabadságharca? (Igen, kis részben, a f ő ok az elosztogatott 
javak visszaperlése volt, melyre a Habsburg-királyt államérdek kény-
szerítette.) Hogy süllyedhettek Bocskayék a török szövetségbe? (A 
keleti magyarság skrupulustalanabb volt, mint a nyugati.) Mi törte 
meg a középkori magyarság erejét? (Kizárólag a török hódoltság.) 
Jogos volt-e a török hódoltság régebben dívó enyhe festése? (Nem volt 
jogos; a magyar tájat a török mocsarasította el, a magyar államból ő  
csinált nemzetiségi államot, jobbágyságunkat szolgaságra vitte vagy 
lezüllesztette.) Hogy lehet, hogy hellyel-közzel, például a nagy alföldi 
városok kezelésében, kés ő bb mégis enyhébb lett? (A tizenötéves há-
ború krízise győ zte meg, hogy gyenge már: csak er ő szakkal kormá-
nyozni.) A magyar jobbágy meghódolt-e a török uralomnak? (Nem, a 
török alól is kétfelé adózott.) Mi élezte ki az ellentéteket Bécs és a ma-
gyar rendek közt a XVII. század elején? (A nyugati hatásokkal kísér-
letező  bécsi kormányzat és a fejl ő désében megállt, Ulászló korába 
visszanéző  magyar rendiség eltérő  szelleme.) Illojálisak voltak-e a 
nyugati elégedetlenkedő k? (Nem, söt az erdélyi rohamok épp az ő  ki-
rályhű ségükön törtek meg.) Mi vitte ő ket mégis összeesküvésre? (A 
megalázó vasvári béke, melyre Lipótot a nyugati helyzet kényszerítet-
te s a felelő tlen francia ugratás.) Volt-e Erdélynek szilárd állami léte? 
(Nem, ha Bethlen kivételes ösztöne föl is emelte, a török bármikor le-
csaphatott rá.) Bele volt-e kényszerítve Erdély a török szövetségbe? 
(Nem, hisz a török er ő t a tizenötéves háború megtörte.) Volt-e Er-
délyben vallásszabadság? (Nem, ez anakronisztikus eszme abban a 
században; Erdélyben is a cujus regio elve uralkodott.) Mi volt Páz-
mány nagysága s hatása? (Benne a zabolátlan magyar úri természetet 
a húsz esztend ő s jezsuita nevelés szabályozta.) Valami hallatlan dolog 
volt-e Lipót abszolutizmusa? (Nem, a nyugati államokat ez emelte 
föl.) Hát az eszközei? (Erdélyben el őbb kipróbálták; az els ő  pozsonyi 
vésztörvényszék Désen volt, az unitáriusok ellen.) Hajthatatlan volt-e 
Lipót a magyar üldözésben? (Nem, a pápa összebékíti velünk; így jön 
létre az 1681. soproni megegyezés.) Mi tette lehet ő vé Magyarország 
felszabadítását? (A pápa által összekovácsolt Szent Liga, amely a bécsi 
győzelem után Lipótot is „aktiválta".) Mi mentette meg a török euró-
pai birtokait? (A francia háború s hogy Erdély nem ismerte fel jókor 
az alkalmat.) Kihasználta-e a bécsi kormány a magyarság szorult 
helyzetét a felszabadítás után? (Nem, megsemmisíthette volna, de 
petyhüdt volt rá.) Ártottak-e a különféle ortodox-uniók a magyar-
ságnak? (Nem, s ő t a középkori magyar hagyományt folytatják s az 

államhatárig viszik a valláshatárt.) Mi volt a Rákóczi-fölkelés kez-
detben? (Jelentéktelen főúri komplott, amelyet a parasztság meg-
mozdulása tesz nemzeti mozgalommá.) Mi tartja össze a werb ő czyá-
nus rendeket és a lázadó parasztokat? (A külföldi nevelés ű , viszo-
nyainkat kívülrő l néző  Rákóczi egyénisége.) Mi ítélte halálra a fölke-
lést? (A francia függő ség, a lengyel konföderációs hatás, a laza hadve-
zetés.) Mért nem fogadtuk el a szatmárinál jobb békét? (Diplomáciai 
légvárak miatt.) Ki mentette meg a fölkelést a pusztulástól? (Két „fe-
lelő s" magyar: Pálffy és Károlyi.) Mi volt a szatmári béke után a fej-
lő dés fő  akadálya? (Az id őbő l kiesett magyar rendiség, mellyel a bécsi 
abszolutizmus a nyugati gyakorlathoz képest nagyon is csínján bánt.) 
Mi a pragmatica sanctio? (A magyar rendiség az adómentesség el őjo-
gáért elismeri az uniót, közös hadsereget, stb.) Volt-e magyar barokk a 
tizennyolcadik század el ő tt? (Csak néhány el ő futár.) Idegen volt-e a 
tizennyolcadik századi barokk? (Nem, s ő t ő  teremti meg a Regnum 
Marianum kultuszában a magyar történeti tudatot, építészete is ma-
gyar színezés ű .) Mi az oka az új nagybirtokosság képz ő désének? (A 
felszabadított területek kulturálását csak ő  tudta elvégezni.) Miért 
kellett idegeneket telepíteni? (Mert a magyar jobbágyság földhöz kö-
töttebb volt.) Csak vesztett a magyarság a neoaquisitában? (Nem, a 
dunántúli és dunai magyar vidékek jórésze visszatelepítés.) Mért volt 
Mária Terézia kora a magyarság életének oly szerencsés sorsforduló-
ja? (Mert a felvilágosodás népboldogító eszméi nála még egy mély 
vallásos kedélyen át sugároznak a nemzetre.) Ki akarta-e vetk ő ztetni a 
magyarokat nemzetiségükb ő l? (Nem, a magyaroknak ő  hálás volt, 
udvara különben sem volt német, hanem nemzetközi, ő  csak nevelni 
akart.) A felvilágosodott abszolutizmus tiporta-e el a magyar önálló-
ságot? (Nem, a rendiségben nem volt meg a kor kívánta kezdeménye-
ző  erő .) A protestantizmus elnyomása Mária Terézia m űve volt-e? 
(Nem, ez a nyugati „egy állam, egy vallás" elv következménye s in-
kább az uralkodónő  utolsó éveiben el ő nyomuló racionalista etatiz-
mus kívánta meg. A hugenotta és ír példához képest különben is egész 
szerény volt.) Mi az oka uralkodása végefelé a gazdasági elnyomás-
nak? (Ugyanez a racionalisztikus „államérdek".) A jobbágyság romló 
helyzetén mi segített? (Az úrbéri rendeletet a kincstári érdek követelte, 
de Mária Terézia jó szíve vívta ki.) Volt-e a felvilágosodásnak magyar 
gyökere? (Nem, Bél Mátyás, a hallei diák, az utilitarisztikus hírlapok, 
főnemeseink bécsi francia-tanulása s a szabadk őműves páholyok 
hozzák be, a rossz író Bessenyei az els ő , akiben a magyar természettel 
szervesen összekapcsolódik, de ő  benne is kapitulál a filozófus a föl-
desúr elő tt; úgy, hogy az igazi beplántáló II. József lesz.) Mi buktatta 
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meg II. Józsefet? (Ugyanaz a gépesít ő  racionalizmus, amely az egy-
házzal és a Habsburg-hagyománnyal is szembeállította.) 

Aki ezek közt a kérdések közt jobbra-balra forog, kilép-e egy pilla-
natra is a kuruc-labanc per sikátorából? Azt mondhatja valaki: hogy 
én válogattam össze önkényesen a kérdéseket. Tessék e m űhöz for-
dulni: nem kívánok mást, minthogy éberen végigolvassák. A Három 
nemzedékben megismert magyar rossz természet fölvet egy Zápolyát; 
az cserepekre kuruckodja az országot s ránk hozza a török hódoltság 
másfélszáz esztendejét, a magyar vitalitás megtör őjét. E kínlódásban 
az egyetlen biztos pont: a Habsburgok keze. Ok húzzák fel a keresz-
ténység magyar bástyáit, ők szabadítják fel az országot; az ő  békés 
abszolutizmusuk teszi emberségessé és müveltté, amennyire lehet, a 
magyar életet. A különféle rendi, majd reform fortyogások közt min-
dig azoknak a magyaroknak a hivatástudata volt magasabb, akik ezt a 
kezet el nem eresztették. A ' n • (vagy ál- 
Széchenyi) motívuma ígyza a e é ma a tben 
— minden más dllamot-ki". Kínos egység ez, már-már a mono- 

az ember csak bámul, hogy ilyen nagy könyvforgató legalább 
olykor meg nem szökik tő le. Milyen szép egy ismeretlen területre elfo-
gulatlan bemerészkedni. Az ember szétnéz, meglát valamit, foglal-
kozni kezd vele; ami idegen volt talányossá válik, a megfejtett titkok 
nőnek; belebonyolódsz, dühös és mámoros vagy, az igazság fátyol-
tánca kínoz és lelkesít— amíg csak föl nem élted, ami vonzott, mint egy 
jól kiszeretett nő t, vagy egy soká lakott várost — s naplód eredményei 
azok, amiket búcsúzóban mint „ismeretet" az emberek elé gurítsz. Igy 
persze csak a dilettáns dolgozik. A szakember, úgy látszik, az aki el ő re 
tudja, amit állítani fog s csak bizonyítékot gy űjt, mialatt „kutat". 
Szekfű  könyve végén gyönyör ű  bibliográfia van. Én igen sokszor 
használtam ezt a könyvjegyzéket s miután a könyveket is elolvastam, 
újra s újra felötlött, vajon ő  is elolvasta-e ő ket, vagy csak kiszedte be-
lő lük, amire szüksége volt — annyira mást találtam bennük. A makacs, 
rögeszmeszerű  pártszenvedély: ez munkájának az ereje — de ez töré-
kenysége is. Ha lesz még történetírásunk: ezt mindenki azonnal látni 
fogja. Líra: történelemben kifejtve. Folyton kutató, ő rlő , elő renyo-
muló, a legapróbb tényeket is átdolgozó líra; melynek a munkáját 
legszemléltetőbben talán azon a három kérdésen lehetne bemutatni 
(Erdély, a török hódoltság mérlege, a magyar barokk), amelyben a 
Magyar állam életrajza óta a legnagyobb el őhaladást tette. 

Trianon utáni történetírásunknak talán legmegdöbbent őbb telje-
sítménye, amit Erdély kiürítésének neveztem el. Az erdélyi magyarság 
alól akkor húzza ki a múltat, amikor annak nincs máson a lábát meg-
vetnie. A magyarság egyik ága, értékre talán a legkülönb, mely a ma- 

gyar államiság hosszú szünetében is megragyogtatta a magyar állam-
szervező  erő t s a tizennyolcadik századi elnyomás alatt a kisebbségi 
szívósságnak gyönyörű  példáit teremte, most, hogy száz év centrali-
zációtól készületlen megint kisebbségi sorsba jut: nemhogy mit ő lünk 
kapná mintegy felszerelésül a múltjában rejl ő  tanulságot és progra-
mot, hanem fordítva, egész tudományunkat az ő  önérzete ellen érté-
keljük újjá: elő deit törökös kismagyarságban, a maga lélekadó törté-
neti rögtönzéseit pedig történelmietlen, szakadár transzszilvanizmusban 
marasztalván el. Mással, mint történészeink s els ő  helyen: Szekfű  Er-
dély-iszonyával ez alig magyarázható. Akik a magyarság sérelmeit oly 
gondosan könyvezték, erő forrásai közül a legfontosabbat tömték el. 
Nemcsak Szekfű  történetében zsugorodik össze az egész erdélyi törté-
net (a XVI. században tán 50, a XVIII-ban 30 oldal foglalkozik Er-
déllyel), mely végre is a háromba szakadt magyarság legnagyobb tö-
redékének története — de az Erdélyi múlt is kiadatlan vagy rég kiadott 
és hozzáférhetetlen emlékekben korhadoz tovább, melyeknek szo-
morú szimbólumuk a marosvásárhelyi Téka pusztuló épülete. A ma-
gyar Veress András régi nagy gyűjtő khöz méltó okiratgyűjtése (Do-
cumente privitoare la istoria Ardealului), mely lehet ővé teszi, hogy 
Erdély eddig monokord történetét a kelet-európai népek történetébe 
iktatva megértsük: román kiadvány s nem értett kötetei felvágatlan 
hevernek a magyar könyvtárakban. Amit fölvágtunk, a Szekf ű  Beth-
len Gábora: példája annak, hogy kell egy nagy történeti alakról leg-
kevesebb rosszat mondással a legrosszabbat gondoltatni. E nagy bels ő  
építőnek csak a külpolitikai pályáját dolgozza fel, egy egész könyvön 
át szuggerálva a tételt, hogy a török szövetségbe süllyedt Bethlen a 
nyugati nagymagyarok érzékenyebb lelkiismeretén akadt meg. 

Lesz-e még húsz évünk s egy öntudatosabb nemzedékünk törté-
netírása, mely ezeket a b űnöket jóváteszi? Itt csak a Szekfü folyton 
rágó líráját akarjuk munkában meglepni; hogy ő rli el az igazsággal 
együtt a tulajdon régibb tételeit is, ha azzal a magyar történetb ő l vala-
mi neki fájót lemorzsolhat. Láttuk, hogy a Magyar Államban Erdélyt 
Svájchoz és Hollandiához hasonlította: alkotmányával s vallássza-
badságával ő  is élén járt a demokratikus európai fejl ő désnek. Ennek 
az Erdély—Svájcnak ideje most már, hogy Szekf ű  véget vessen. Egy 
aknász is megcsodálhatná: hol s hogy rakja be a dinamitpatront. Er-
dély most már nem organikus történeti képz ő dmény: Szolimán pa-
rancsolta, hogy legyen és lett. A magyarok sosem érezték egy erdélyi 
állam szükségét — ez a fejedelemség az önkény homlokából pattant ki, 
torz Minervaként. A racionalisztikus leválasztás nem hogy élére dobta 
volna a fejlő désnek, de egészen lemarasztotta róla. Míg nyugaton s 
Habsburg-Magyarországon is a társadalom egynem űvé válik; itt to- 
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vább él a középkor minden tagoltsága s privilégiuma: „megkövült 
középkor". Naiv visszavetítés valami alkotmányos életfélét keresni 
benne. Erdély a fejedelmeké volt; Bethlen és Rákóczi abszolutizmusa 
teljesen megfelelt az el ő dök gyakorlatának és a rendek természetének. 
A 15 éves háború alatt Báthory Zsigmond és Mihály vajda idejében 
cserélték, foglalták, adták-vették a fejedelemséget, akár egy jószágot s 
a rendek mit tettek? Hű séget esküdtek. A változásokat mindig a há-
rom nemzeten kívül álló er ők hozták; az abszolutizmust államalkotó 
erejük teljes cs ő dje igazolta. A vallásszabadság eszméje pedig éppúgy 
nem fordult meg a régi Erdélyben senki fejében, mint ahogy nem for-
dult meg az akkori Európában sem. Annyi történt, hogy az államha-
talomnak békére kellett szorítania a vívódó felekezeteket; a katoliciz-
mus azonban ebb ő l a kényszerű  türelemb ő l is ki volt zárva. Igen, 
Tündérország: de a szó állhatatlan, sötét értelmében. Az egyszer űbb 
olvasó elfogadja a tetszet ő s érvelést— örül Szekfű  realizmusának s nem 
veszi észre „igazságaiban" a megtéveszt ő  adagolást. 

Még ha igaz volna is, hogy Szolimán elő tt legföllebb zabolátlan 
urak fejében születik meg az erdélyi fejedelemség eszméje (Jorga ilyen 
autonomista törekvésnek tartja a szász gróf, Róth lázadását), Erdély-
nek Magyarország testében is lehetett s volt is különszín ű  fejlő dése. 
„Erdő kön túli", várszerű  fekvése, az eltérő  néptörténeti és néprajzi 
avar, a „vajda" cím, a partikularizmusnak kedvez ő  középkor, a ha-
tárő rszerep, az erdélyi unió messze Szolimán el ő tt, mind azt mutatja, 
hogy Magyarországban igenis volt egy külön szín ű  és fejlő désű  Er-
dély, mely a nagy haza széthasadásával maga is állammá igyekezett 
zárulni, lelke oltalmára. Nagyon kicsinyes védelme a magyar integri-
tásnak: e terület százados kapcsolatait az oláh vajdaságokkal s más 
kelet-európai területekkel tagadni vagy elhallgatni. Erdély nemcsak 
magyar bástya volt, hanem kelet-európai fellegvár is, magyarsága 
(mint irányító és kapocs) lelkével is belényúlt a rátámaszkodó népek 
életébe. Hunyadi János erdélyi vajda és Báthory Zsigmond erdélyi fe-
jedelem: egyképp szimbóluma ennek a Balkánba besugárzó erdélyi 
magyarságnak. Nincs még egy magyar csoport, melyben a népek közt 
forgó nép politikai érzéke úgy ki lett volna fejl ő dve, mint ebben, 
melynek a nyelvén oláh vajdák és lengyel fő urak leveleztek. Hogy az 
erdélyi nációk közti ellenszenv s a kincses Erdélyre sandító oláh, szerb, 
lengyel, török és német étvágyak közt ez a keletbe ékelt magyar világ 
egy magyar államot fenntarthatott: ahhoz igen sok ember személyes 
kiválósága s politikai fölénye kellett, amit különben az egész erdélyi 
irodalom is bizonyít. A „megkövült középkor" sem igaz beállítás. 
Szekfű  tudhatja legjobban, hogy az elmaradt és az „élenjáró" a törté-
nelemben néha ugyanannak a dolognak más-más aspektusa: Anglia a  

francia forradalom mögött elmaradt s bölcs ője a modern kapitaliz-
musnak. Erdélyben, mint Svájcban és Hollandiában (bár nem nagyon 
ragaszkodom a fiatal Szekfű  analógiájához) épp a magukat tartó kö-
zépkori „szabadságok" lehettek kiugrasztói az ébredez ő  újkori sza-
badságnak. Szamosközi elemz ője és értékelője tudja a legjobban, 
hogy Erdélyben egész meglep ő  alkotmányos törekvések voltak: Kendi 
Sándor, a Báthory-kor legnagyobb magyarja a velencei államformát 
akarja Erdélybe ültetni; annak ellenére, hogy veje, Báthory Boldizsár 
teljes joggal aspirál a fejedelemségre. Ő  úgyis lengyel királyságra jut: 
Erdélyt hagyja nekik — köztársaságnak. A fényes olasz iskolájú állam-
férfiakban, akik közben Genf vallását is követték: igenis meg volt a 
lelki híd a középkori szabadságok és az újkori szabadság közt. Szekfű  
maga is érzi tétele gyengéjét, amikor bizonyítékul Báthory Zsigmond 
zavaros korát hozza fel, amely tudvalev ő leg azzal kezd ődött, hogy ezt 
az alkotmányos pártot spanyol—osztrák befolyásra kiirtották. A ren-
dek azonban nem voltak még ebben a „fejtelen" állapotukban sem 
olyan passzívak, mint Szekfű  mutatja (Zsigmondot másodszor ők 
hozták vissza, Bástát ő k tolják ki) — aminthogy általában Báthory 
Zsigmond és a tizenötéves háború erdélyi története mindjárt nem 
olyan értelmetlen, ha azt nem mint Habsburg—magyar—török bonyo-
dalmat, hanem minta kelet-európai (lengyel—román—erdélyi, balkáni) 
történet nagy hegemónia harcát írja meg valaki. Aki erre elég képzett 
lesz; az a maga hangoztatta „vallásszabadságot" sem meri majd euró-
pai anakronizmusként lemosolyogni. Természetes, hogy egy eszme 
teljes kifejlő dése s a kifejlő désre alkalmas lelkiállapot nem ugyanaz — s 
aki a magtól azt kérdi, fa vagy-e, azt is tagadhatja, hogy növény. 
A tolerancia mai, vallási közönyt takaró formájában persze, hogy nem 
volt meg Erdélyben. De hogy a vallási történelemre a kelet-európai-
nak s az erdélyinek nagyobb hajlama volt, mint a nyugatinak, arra a 
lengyel vallásváltozások békés lefolyása a XVII. század közepéig igen 
jó példa lehet. „A vallási terrorizmusnak Lengyelországban nem volt 
helye. A lengyel királyok közül senki sem akart az egyes ember lelkiis-
meretén erő szakot tenni: a hit dolga mindenkinek magánügye volt" 
idézem egy lengyel irodalomtörténetb ő l. Erdélyben is ez a lelki alap 
tette könnyűvé az államnak, hogy a vallásháborúnak elibe vágjon. 
A katolikus Báthory István és a református Erdély: összeférhettek 
enélkül? A jezsuitákat sem mint az „egyik vallás", hanem mint az „egy 
vallás" fanatikusait igyekeztek távoltartani Erdélyt ő l. Kolozsvári is-
kolájukat sem azért dúlta föl a népdüh, amit hittek, hanem amit 
(1597-1603) a közhit szerint felidéztek. 

A maga régibb tételét módosítja Szekf ű  a török hódoltság mérték-
telenül sötét leírásában is. A cél világos: minél nagyobbat roppantott 
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rajtunk a török, annál kevesebb maradt a Habsburgnak; minél több 
pusztulásnak a gazdája az, annál több építéssel tette ez jóvá az elle-
nünk elkövetettet. Nem vagyok sem labanc, sem kuruc; a törököt 
éppolyan keserves kényszernek tekintem rajtunk, akár a Habsburgot s 
történetírásunk elé igazán ki tudnék fontosabb feladatot is t űzni, 
minthogy ebben a mérlegkönyvben néhány tételt — jobbra érdemes 
fáradsággal — egyik lapról a másikra toljon. Az, hogy melyik kártev ő  
mennyit rágott, engem egy szempontból érdekel: történetet ír-e Szek-
fű , vagy történetbe burkolt propagandát. Bizonyos, hogy a török hó-
doltságról Salamon is, Takács Sándor is más képet ad, mint Szekf ű  
Gyula. Ő  maga is, láttuk, a felszabadító háborúk viharait okolta a 
pusztulás öregjiért s a török uralom alkotásait sem tagadta. A Magyar 
történetben azonban mit találunk? A török a XVI. század közepére, 
tehát 20-30 év alatt pusztává és bozóttá változtatta a magyar kultúr-
vidéket. A települési terület alatta csorbul ki és zsugorodik össze; ro-
mán—tágtót az ő  irtásaiba nyomult s teszi nemzetiségi országgá a 
nagy magyar többségű  Hungáriát. Igaz lehet-e ez ennyire? A Hunya-
di- és a Jagello-korból nincs nemzetiségi statisztikánk s így ott ké-
nyünkre-kedvünkre lehet a dolgokat szépíteni. Nemzetiségünk azon-
ban volt már a XV. században is b őven: belső  Erdélyben a XVI. szá-
zad elején a XVII. századvégi települési helyeken mindenütt vannak 
románok, nemességük pedig er ő sebb, mint az osztrák átvételkor. 
A Bánát vegyeslakosságú, a Szerémség a szerb guslár költészet f ő he-
lye, tótok, rutének, szászok, horvátok a helyükön valamennyi. Lehet 
találgatni: 55-60-65 százalék volt-e a magyar. A fels ő bb rétegek ke-
vertvérű sége egy nemzeti királyság alatt: valószín ű tlenné teszi, hogy 
több lett volna. Szekfű  1720-ban 45 százalék magyart vesz föl, de ek-
kor már 35 éves magyarellenes politika, kurucháború, szerb bevonu-
lás s sváb telepítés van mögöttünk. A török korszak tehát aligha csök-
kentette többel 10 százaléknál a magyar arányszámot. Kérdés, mennyi 
esik ebbő l is a Habsburg-országfélre, hisz az ellenreformáció például 
(Jócsik Lajos közlése) alaposan betörte Nyitra vidékén a magyar ha-
tárt. A tizennyolcadik század végére: a magyar arány az országban 
legjobb esetben 35% (1842-ben a magyar feltörés korában 38): bizo-
nyos tehát, hogy arányszámunk a Habsburg-uralom alatt rohamo-
sabban romlott, mint az ozmánok alatt. S ez érthet ő  is, ha meggon-
doljuk, hogy ő  közömbös volt a nemzetiség iránt, amaz pedig nagyon 
is elfogult. A török uralom egyoldalú kereszténypolemikus ábrázolása 
ma már épp oly elavult, mint a Habsburg-államelv kuruc ördögítése. 
A török kemény, biztos érzékű  racionalisztikus államszervez ő  volt; 
háborúi pusztítottak (nem jobban, mint a 30 éves háború); de uralma 
konzervált; legföllebb a hanyatlás korában kezdte, mint minden ha- 

nyatló uralom, maga alatt vágni a fát. Egy VIII. Orbán pápához kül-
dött, keresztes hadra sürget ő  bulgáriai jelentés így jellemzi az 1581 
elő tti török uralmat: „Mehmet basa és az el ő dei alatt az európai ke-
resztények bizonnyal mondhatom, olyan jó állapotban voltak, ami-
lyenbe csak azoknak a keresztény fejedelmeknek az alattvalói, akik 
jámbor természetűek és félik az Istent". A viszonyok akkor romlanak 
meg, amikor az állást pénzen kezdik adni s a keresztényen behajtható 
adó a hatalom forrása lesz. Épp abban a korszakban, amelyben Szek-
fű  szerint a török sivatag támadt: a török még bölcs gazda. S hogy ek-
kor Budától Eszékig már csak pusztát látni? Talán a hadi út mentén. 
De odébb Tolnában, Baranyában? Ahol a legnagyobb reformátorok 
működnek s az iskolák más országrészeknek nevelnek tanítókat? S 
nézzük csak micsoda munkára képes ez a török? „A vizek úr nélkül 
terjeszkednek s versenyt falják fel a homokkal, a szikesekkel, a bozót-
tal a korábban emberi lakhelyeket." Pusztát még csak csinálhat az 
ember, de mocsarat? Mit szólnak ehhez a földrajzosok? Én laikus azt 
hittem, hogy a mocsarat az ember csak lecsapolni tudja, kiterjeszteni, 
vagy épp csinálni: a természet. A török hódoltság bizony megérde-
melné, hogy egy elfogulatlan munka készüljön róla. Mit jelent például 
az, amit az Erdély trónjára ült Mihály vajda üzent magyarul a szepesi 
kamarának a nagyszegedi adó ügyében? „A váradiak is mind óránként 
háborgatnák ő ket, öléssel, égetéssel és perzseléssel fenyegetvén. Miért 
pediglen, hogy az a város ennek el ő tte is ide Erdélyhez hallgatott, ki-
vált pedig Eger veszedelme után adóját is ideadta" — kéri, hogy ne ha-
lásszon az ő  halastavában. Így festett a kétféle adózás, amit Szekf ű , a 
néplélek naiv megszépítésével keresztény érzületb ő l fakaszt — s így 
festett a magasabb keresztény erkölcs. A török nagy irtást hagyott, de 
inkább a háború, mint az ő  külön csak török bűneivel. A felszabadítók 
viszont igen sokszor a magyart is töröknek nézték. Vácra Bocskay a 
török alatt telepíthette be magyar hajdúit — a felszabadítók els ő  dolga 
volt kizavarni ő ket s helyükbe idegen cső cseléket hozni. Pest els ő  pol-
gárainak is elég oktalan bámulja Szekf ű  nagy vallásos buzgóságát, 
mellyel századok vallásos szükségletei számára emeltek templomo-
kat; ezek a templomok rendi és alapítványi pénzen épültek s inkább 
annak a tudatos magyarellenes fővárosalapításnak a grandiozitását 
dicsérik, melynek Budapest — csodálatosmód — meg is felelt. 

A második kiadásban Szekfű , úgy látom, megint visszasüllyesztette 
kissé a „magyar barokk" korát. — Az els ő  kiadás tündérbarokkját még 
ami udvarias tudományosságunkban is annyi kritika érte, hogy a tör-
ténelmi emelő darut bölcsebb volt alábocsátani. A korkedvenc azon-
ban továbbra is ő  s csakhogy barokk élet- és állameszményét kívána-
tosabb színekben csillogtathassa: végzetes jelent ő ségét a magyarság- 
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ra, melyet a Magyar államában a köztudomással együtt maga is elis-
mert, retusálni és menteni iparkodik. Egyben igaza van: tizennyolca-
dik századunkra büszkébbek lehetünk, mint régebben voltunk. A 
hosszú Habsburg-béke e területnek rendezett viszonyokat, bevetett 
földet, nagyobb szaporaságot s zavartalanabb m űveltséget hozott. 
A hanyatló kelet-európai m űvelő dési kört felbontja, de helyette új, 
nyugati hatásoknak nyit utat. A Habsburg-népeknek új diákkoruk 
kezdő dik s e békés művelő dési versenyben a magyarság élre tör, 
önállósul és magára talál — annak ellenére, hogy a hatalom ő t nézi a 
legnagyobb gyanúval s féltékenységgel. Az er ő sebb gyökér s a magyar 
faj kétségtelen kultúra-alkotó ereje mutatkozik meg ebben a küls ő  
térvesztést kísér ő  belső  térnyerésben. Ugyanaz a jelenség, amely a ki-
egyezés s fő ként 1918 óta. A nemzet elidegenedése ellen a magyarság 
egy magyarabb kultúra földobásával védekezik. Szekf ű  Gyula, mint a 
maga korában, ebben a században is, azt védi s szépíti, ami alól ez a 
kultúra föltör —; mi, ami föltör alóla. 

Miután a külső  nyomást, mint „magyar" barokkot kiszínezte, mint 
korszerű  politikát mentegeti. A XVIII. század olyasféle nemzetiségi 
politikát, mint a mai nacionalizmusok, nem ismert s mi kés őbbi lelket 
vetítünk vissza korábbi viszonyokba, ha egy III. Károly vagy Mária 
Terézia államrezonból ered ő  intézkedéseibe nemzeti elfogultságot 
magyarázunk. Ez megint olyan „anakronizmus", amilyen az erdélyi 
toleranciát elvitte. A Habsburg-politikába persze fölösleges akármi-
féle ördöngösséget belelátni; nekik államuk jóléte s nyugalma volt 
fontos s népeiket aszerint becsülték, hogy mennyire használhatók és 
milyen megbízhatók. így kialakult egy skálájuk, melynek a német az 
elején, a magyar a vége felé volt. Ez nem volt nacionalizmus — de náció 
ellen ments Szekfü nagyon jól tudja, hogy az egykorúak így is érezték. 
Erdély XVIII. századi történetében, úgy látom, els ő sorban Halmágyi 
naplójára támaszkodik. Nos, ott alig van hónap, hogy egy-egy intéz-
kedésrő l meg ne jegyeztessék, ezzel megint a szász nációt akarják a 
másik kettő  nyakára növeszteni. Az adót az ő  javukra módosítják, 
Bécsben rájuk hallgatnak, a vezet ő k közt az ő  kvótájuk nő . Bruckent-
hal fényes pályája fel a kormányzóságig: a magyar vezetés ű  fejede-
lemség csendes átgyúrását takarja német irányítású nagyhercegséggé. 
A XVIII. századi erdélyi történetnek jóformán minden mozzanata a 
magyar hegemóniát töri. A határ ő rvidék szervezése székely sérelem s 
magyar érdekkör-csorbulás, amellett mint a vallási unió is: a legve-
szélyesebb nemzetiséget vonja ki, mint katonát és uralkodó valláshoz 
tartozót a magyar befolyás alól. A Hóra és Kloska lázadásnak a hat-
vanas évekig visszanyúló előzményei azt mutatják, hogy a császári 
politikából az oláh tömegek bátorítást szimatoltak. Nem akkor lá- 

zadtak föl, amikor muszáj volt, hanem amikor úgy érezték, hogy lehet. 
A magyarság uralkodóból szorongatott kisebbséggé vált, s e szoron-
gatottságból fölfele egy útja volt csak: a h ű tlenség. Hűnek maradni 
fajhoz és valláshoz (Teleki László), megmaradni benne, de szekun-
dálni az üldözéséhez (Lázár János); kivedleni belöle s üldözni (a gróf 
Bethlen testvérek) íme az érvényesülés három foka a megpróbált kor-
ban. A külföld lezárva, a gondolat elnyomásban. Olvassák csak el az 
agg Dániel István hódolattól csöpögő  önéletrajzát: ez volt az, amit 
ebben a korban mint felségsért ő t büntettek s elkoboztak. Nem volt 
„nacionalista" elnyomás — de eredménye és módszere ugyanaz. 

A másik igen ügyes s a mai „szociális" hangulatra néz ő  érv Ma-
gyarország gyarmatosítását menti. Mária Teréziát (a jobbágyság 
megszánásában ő  Széchenyi egyetlen el ő dje) az önző  antiszociális 
rendek b ő szítik fel Magyarország ellen. Ha a rendek nem vállalnak 
részt a Monarchia költségeib ő l s terheiket továbbra is a szegény job-
bágyra hárítják; ám lássák, a vámok és a gyarmati függés majd átszívja 
a zsírjukat a maga önzetlenebb országaiba. Magyarország azért lett 
gyarmat, mert a királyn ő  haladó s emberséges; rendei pedig önz ők és 
maradjak. Ez a beállítás — elég igaz lesz, mihelyt az igazság másik felét 
hozzáadjuk. Ha Széchenyinek a jobbágy megszánásában el ő döt kere-
sünk, nem kell Bécsbe mennünk; szép s nem hivalkodó oldalak bizo-
nyítják azt Rákóczi Ferenc önvallomásában. Az is bizonyos, hogy a 
régibb XVII. századi föúr s ezeknek a Rákóczi-koron átvészelt utódai: 
az Orczy, Ráday, Teleki-félék emberségesebb jobbágytartók voltak, 
mint az új Pallavicini, Grassalkovich-féle nagybirtokosok. A jobbágy 
helyzete a Habsburg-uralom alatt Szekf ű  könyve szerint is romlott (ha 
nem is annyira, mint más kelet-európai országokban), mégpedig f ő -
ként a nyugati nagybirtokokon romlott; vagyis az új, kegyetlenebb 
jobbágytartást épp Mária Terézia teremtményei — az alapítványaikról 
híres barokk főurak vezették be. De ugyan ő k voltak, Batthyányval és 
Pálffyval az élükön, akik az 1764-i ülésen erszényükt ő l a vitam et san-
guinemet is elfeledték. E meghasonlás tehát barokk-belügy volt; a 
gyanús erdélyiek ilyenféle ellenszegülést meg sem próbálhattak volna. 
Mária Teréziáról is tudjuk, hogy jó szíve (legalább Magyarországon) 
inkább csak az urak jobbágyaival szemben mozdult meg (Batthyány 
ellenszegülését a kortársak suttogása szerint a Vas megyei pórláza-
dással bosszulta meg), katonai elszállásolások, kontribúciók, katona-
fogások, katonakínzások ellen korántsem védte hasonló buzgósággal 
ő ket. Nem akarom idealizálni a magyar föurakat, de egy adatot mégis 
idejegyzek Amikor Fogaras-földét Bethlen Gábor kancellárnak visz- 
sza kellett adni s az új gazdák, a szászok, a birtokot átvették, a beikta- 
táson nem lehetett egy részeg, de még csak jókedv ű  oláh jobbágyot 
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sem látni, nem úgy, mint amikor a magyar főurat beiktatták. Hiába 
volt a bor: tudták, hogy rosszabb gazdát kaptak. 

Mindezt nem azért vetem ellen, hogy Szekf ű  Habsburg-történet-
írása ellen kuruc történészeket neveljek. Aki egy csomót kibont: 
ugyanazt kénytelen csinálni, csak visszafele, amit a csomózó. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy eztán csomózgatással akar szórakozni. Én a 
magyar történetet összehasonlító kelet-európai történetnek szeretném 
látni s ezekbe a habsburg—kuruc alternatívákba csak azért megyek be-
le, hogy e nagy építmény kicsinyes géniuszát bemutassam. Nem érde-
meket bontok, hanem következményeket magyarázok. A Magyar 
történet nagy formai értékén és anyaggazdagságán kívül szívesen 
elismerem itt, amit nemrég egyik parasztírónk (alighanem a Kisebb-
ségben s nem a Magyar történet alapján) hangoztatott: hogy a ma-
gyar történeti osztályok históriájába a jobbágyságét is belesz ő tte s 
nem válik meg egy korszaktól sem úgy, hogy a misera plebs contri-
buens-re egy emberi pillantást ne vessen. Ebben, ha nem is úttör ő , de 
komoly demagógiamentes kutató, akinek az eredményeit és útmuta-
tásait egy magyar néptörténet aligha tolhatja félre. Valamit azonban 
itt is meg kell jegyeznünk. Szekfű  a magyar néppel csak mint gazda-
ságtörténész tör ődik; a „parasztkultúra" nem kapott helyet történe-
tében. Márpedig ez a magyar történet kihagyhatatlan része. S az sem 
igaz, hogy történeti eszközökkel hozzáférhetetlen. Nemcsak népze-
nénkrő l mutatható ki vissza ő störténetünkig a folytonosság; nyelvé-
szet, néprajz, településtörténet, összehasonlító történet eredményei-
nek az egyeztetése, igenis, nagyfokú rekonstrukcióját engedi meg a 
népünkben megő rzött százados keleti és dunai kultúrkincsnek. Tör-
téneti alakjainknak egy igen nagy része meg sem érthet ő  s nem is mél-
tányolható a nagy népi tartályból feltör ő  kultúrmeleg nélkül. Közép-
kori himnuszfordításaink éppúgy a népbe nyíló kürtök, mint Páz-
mány nyelve és észjárása, vagy Bethlen Kata el ő kelő  vívódása. A haj-
dani magyar pap és főúr patriarchális életmódjával sokkal jobban be 
volt ágyazva a parasztkultúrába, mint akár a mai vidéken él ő  közép-
osztály. A „népiesség" másfél százada el ő tt hosszú századai vannak a 
„népiségnek"; egy Bornemissza, vagy Bethlen Miklós „népibb" írók, 
mint Tompa, vagy Pet ő fi. Szekfű t ez a művelő désünk magyar és dunai 
jellegét megszabó népiség éppúgy, mint az egész „parasztkultúra": fe-
szélyezi. Ő neki ez csak első  szent királyunk emlékét sért ő , turáni-
balkáni nyűg; inkább köd és mese, mint valóság. Sajnálni a népet haj-
landó, értékelni nem. S ez a sajnálat sincs minden él nélkül: f ő ként a 
werbő czyánus magyarság ellen sajnálja, a nagybirtokosok miatt ke-
vésbé, a főpapok miatt még kevésbé, az uralkodóház miatt pedig 
egyáltalán nem. Amolyan néppárti sajnálkozás tehát, amely igen jól  

vág a falukutatók magyar szemlei adagolásához; történelmileg iga-
zolja azt a hitet, amelyet a Három nemzedék függelékében a legitimis-
ta propaganda alapjává akar tenni, hogy a Habsburg-király visszaté-
résétő l a szegény népnek sorsa jobbrafordulását kell várnia. 

* * * 

Ügyvédi történetírásnak lehetne a Szekf űét nevezni. Nem nagy 
szemlélő dő , aki az istenek nyugodt pillantásával iktat be egy-egy ese-
ményt az emberi események örök rendszerébe; nem is igazi tudós-
lírikus, aki a történelemben akarja a benne feltör ő  erő ket megérteni, 
hanem kiváló jogász, aki egy készenkapott ügyhöz a legváltozatosabb 
területekrő l gyűjti az érveket s abban, hogy mennyire nyomul, nem 
annyira az igazság, mint a szemben lév ő  párt ébersége köti. Ezért 
hagyja ott olyan gyorsan az áhítatkövetel ő  részletkutatást; ezért sor-
vad el árnyékában minden kútfő  kiadás (s nő  nagyra a „világnézetes" 
esszé-történetírás) s végül ezért használja ő  maga is történeti opusait 
mintegy alapul és fedezetül csak a magyar gondolkozás befolyásolá-
sára. Pártot nem alakított — miniszterséget nem vállalt; nyugodtan 
mondhatjuk mégis, hogy az utolsó húsz évnek ő  a legnagyobb formá-
tumú politikusa. Két tulajdonsága emeli ki a politikai hajókázók kö-
zül. Az egyik: van eszménye. A védett ügy szívügy is; a lelkében épen 
maradt Habsburg-kispolgár Mária Terézia palástját érzi maga mö-
gött: barokk katolicizmus, német-Közép-Európa, rebellis gy ű lölet, 
karitatív egyeduralom, ezen a vallásos elfogultságon át táplálják ügy-
védjüket. A másik: olyan taktikai ügyességgel, mondhatnám zseniális 
alamuszisággal viszi ügyeit, amilyet ez a verebet dobbal fogó haza még 
nem látott. A labirintusaiba belelátó Mária Terézia bizonyára helyes-
lő leg bólint az égbő l: ebben a népben ezzel a módszerrel viheted leg-
többre. E két sajátságával szervez ő  egy kicsiny és anakronisztikus ügy 
köré a mi viszonyaink közt veszélyes szabadk őművességet. Magister 
vitae: e szó félelmesebbik értelmét alig merítette még ki úgy folyóirat, 
mint amellyel e pártos történész nyúlt ki a magyar m űveltek felé. Az 
1927 ő szétő l folyó Magyar Szemle: a mögötte készül ő  szekfű i Törté-
net benyomulása a magyar társadalomba. 

Magyar folyóirat nem indult még ilyen rendezetten. Gyönyörű  pa-
pír és betűk, magas tiszteletdíj, az el őmehető knek előmenetel. Bethlen 
a miniszterelnök-fő szerkesztő , Szekfű  a történész-szerkeszt ő , Korn-
feld a gazdasági rovatvezet ő , mindenkit megnyugtat, akár a pályára 
kényes, akár a nívóra, akár az erszényére. Egy féléven át voltam a rá-
dió irodalmi szerkesztő je, van fogalmam róla, hogy mit lehet kihúzni 
magyar tudósokból és írókból egy ilyen szerkeszt ő nek. Olyan billen-
tyű zet ez, amilyenrő l egy „nemhivatalos" szerkeszt ő  nem is álmodha- 
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tik. Többszáz ember: a képz őművészettő l az amatő r filmezésig, a ma-
gyar parasztháztól az angol irodalomig. Csak a legjobb szakemberek 
nevét kell tudni s egy telefon, egy levél, egy összejövetel• mind befog-
hatod a magad mű sorába. Épp ezért a legmeglep őbb dolgok egyike: a 
Magyar Szemle köteteit, (különösen a régieket) végiglapozni. Aki in-
kább csak ismerte, mint olvasta, már-már csodálkozik, hogy valóban 
ennyire középszerű . Kellő  válogatással ilyen számokat a Somogy-
váry-korszak rádióel ő adásaiból is össze lehetne állítani. Pedig bizo-
nyos, hogy Szekfűnek van némi küszöb a házán, annak, aki a lapjába 
belép, azt át kell tudni hágni. Egész színvonaltalan dolgok ide sem ke-
rültek be nagyobb százalékban, mint legjobb folyóiratainkba. A széles 
enciklopédikus alap is megvan; a sokféle segít a lényegesnek: a cseme-
gesző lő tő l a fasizmusig mindenr ő l cikkeznek. A szürkeség: az interfe-
rencia szürkesége; a szerkeszt ő  szándékai s a lap fele öml ő  anyag 
rontják egymást. Szekfű  a közepeseket jobban használhatja, mint a 
jókat s ugyanannak az embernek a közepességét jobban, mint kiváló-
ságát. Mennél „központibb" egy kérdés, annál nagyobb a szürkeség, a 
színek a széleken csillannak fel, ahol a szerkeszt ő  közömbössége kez-
dő dik. Valami olyasmi történik itt, mint kedves Mária Teréziája alatt: 
tapintatos és színvonalas, fordított kiválasztás. Eredmény: a h ű tlenek 
birtokon belül, a hívek vad mozgalmakba szorítva s nemcsak a hívek 
és hitlenek, hanem ugyanannak az embernek a h ű sége s hű tlensége. 
A Magyar Szemlébe, kevés kivétellel, a jobbak is a rosszabb felükkel 
írtak. 

De nyissuk ki a köteteket! Amikor Szekfű  Gyula a Magyar Szemlét 
megindította, még nagyon magabiztos lélek volt. A Magyar állam, a 
Három nemzedék s az induló Történet írójának, úgy érezte, igen je-
lentéktelen erő k, amik az útjában torlódnak. Emlékszem els ő  találko-
zásunkra: egy felvidéki fiatalemberr ő l volt szó, aki igen oktalan cik-
ket küldött be a Magyar Szemlének. Azt bizonyította benne, hogy az 
ifjúság Ady—Móricz—Szabó Dezső  útján akar tovább haladni. Szekfű  
ezen úgy nevetett, mint egy élcen. Minthogy nem bizonyítható, nem is 
említeném, ha az első  Magyar Szemle évfolyamokból nem ez a gya-
nútlan lebecsülés csapna szembe. Társadalomalakító program helyett, 
amelyek (mint a nagyzási hóbortba esett Huszadik század) példátlan 
impotenciában szoktak szétpukkanni, e bevezet ő  az új folyóirat ő seit 
nevezi meg: a század elei Új Magyar Szemlét s Tisza Magyar Figyel ő -
jét. Ebben, mint mondja, „korunk legnagyobb magyar egyénisége 
bontott zászlót a legnagyobb magyar íróval együtt". A legnagyobb 
egyéniség: Tisza, a legnagyobb író: Herczeg Ferenc, aki mindjárt az 
első  számban máig ér ő  érvénnyel rajzolta meg a magyar író új balkáni 
típusát. Errő l a „balkáni" típusról persze hallottunk már — hol is? — a 

Három nemzedék Ady-fejezetében. Az új Herczeg az ő  új Tiszájával 
ebbe a magyar balkániságba akar lándzsát ereszteni. 

Alakítsuk ki Szekfűvel mi is a frontokat. Magyar sors: Új Hungaria 
felé. A cikket egy akkor még ifjú politikai gondolkodó írta. Új Hun-
gáriája gyönyörű  ifjúi ábránd. Miután Klebelsberg meghirdette a 
neonacionalizmust, a cikkíró hozzáhirdeti a neopatriotizmust. Nem 
elég a magunk nemzetiségében elmélyednünk, mint Klebelsberg kí-
vánta, szeretnünk kell azt a nemzetiségünknél nagyobb hazát, amely-
ben más tiszteletben tartott nemzetiségekkel akarunk egybekötve len-
ni. Elvnek nem rossz; föltéve, hogy a magunk nemzetiségében jól mé-
lyedünk el s az új hazát jól konstituáljuk. Sajnos, a cikkíró ezt a ha-
zát — vissza, s nem el ő refelé akarja megalapítani. Nem azt kutatja, 
hogy milyen nagyobb államba kellene a mi kis nemzetiségünket bele-
ágyazni, s hogy abban a többi nemzet életével a mienk hogy volna 
összeszerkeszthető . Ő  kegyes akar lenni. Hajlandó 1840-re csavarni az 
órát; megadni tótnak, horvátnak, oláhnak, amit akkor meg nem ad-
tunk s tán hiába is adtunk volna meg, de aztán ő k is sétáljanak vissza: 
Szent István birodalmába. Azonnal le is ül a térkép elé s hangokat hall, 
melyek ábrándját igazolják. A horvátokkal a legkönnyebb; nekik ő si 
önkormányzatuk van; alig várják, hogy visszatérhessenek. A tótok-
nak az autonómia sok. Ő k nevelésre szorulnak; nekünk kell jó tótok-
ká nevelnünk ő ket; a visszatérésre azonban ő k is csak az alkalmat le-
sik. A legbajosabb az erdélyi románok dolga; ott még „föl kell n őni az 
új nemzedéknek, amely nem fogja többé magában fellelhetni az el ő ző  
nemzedékek élesen magyarellenes hangulatait, viszont illö módon 
megtelik a regátbeli bitorlók elleni felháborodással." 

A történelmi realizmusáért dicsért történész-szerkeszt őnek erre ezt 
kellett volna mondani: „Kedves fiam, a természetben a legritkább 
dolgok egyike, hogy amit egy folyamat szétbontott, egy másik ugyan-
úgy összerakja. A cukorrá lebontott keményít őbő l ugyan az ember 
testében is valami keményít ő -féle lesz, de más recept szerint. A törté-
nelem nem szokott régi alapokra visszatérni: még az uralkodóházak 
restaurációja is ritkán tartós; hát egy államé, amellyel egész felemel-
kedő  nemzetek szakítottak. Ábrándozz hadi találmányokról, ame-
lyekkel beléterelheted ő ket — de ne ábrándozz visszakéredz ő  belátá-
sukról. A népek el ő re felé élnek. Hagyd egy idöre a „patriát" s nézd a 
„nációr ; szervezd át ezt úgy, hogy minden magyarnak helye legyen s 
minden környező  nép példát lásson benne. Ha ez megtörtént, fordulj a 
körüllakókhoz s kérdezd meg: nincs-e kedvetek velem együtt új hazát 
építeni (nagyobbat akár a Nagy Lajosénál is, ha nem is épp Hunga-
riát) megtisztult nációinknak. A birodalom el ő ttünk s nem mögöttünk 
van s az út felé a népek megújhodásán át vezet. A legjobb külpolitika: 
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épp ezért a bels ő ." Ezt kellett volna mondania épp egy realistának. 
Szekfű  azonban nem mondhatta, hisz a cikkíró az ő  sugalmazására 
ábrándozott, aminthogy hasonló sugalmazásokra ábrándozott az 
egész nemzet is. S hogy mi a gyakorlati különbség: Új Hungaria s a 
megtisztult népek birodalma közt: a Magyar Szemléb ő l nagyon jól 
megértjük. A Magyar Szemle dunai politikája: tiszta sérelmi politika. 
Ébren tartani az elszenvedettet: erre tartja a szakért őket, Jancsó Be-
nedeket, a tiszteletreméltó aggot éppúgy, mint a Flachbartokat és 
Steuereket. Sérelem persze volt, de más számontartani s más kínai fa-
lat építeni sérelemb ő l. Van bizonyos sorrendjük a magyar kisebbségek 
iránti kötelességeinknek. 1. Magunkhoz emelni, hogy legyen mihez 
ragaszkodni s mire büszkének lenni 2. Bennük a lelket tartani; jobb-
jaikat az anyaország tekintélyével támogatni, lelki és anyagi autonó-
miájuk szellemileg és anyagilag segíteni. 3. Az elnyomó népt ő l nyu-
godt életüket, ha lehet, megvásárolni. 4. Az elnyomó népbe a politi-
kusok szította gyű lölet alá ásni, ahol a miénkkel kibékíthet ő  jelleg 
szunnyad s erre apellálni (ahogy egy Bartók, mondjuk, román nép-
dalgyűjtésével). 5. Az elnyomást számontartani s komoly formában 
szemrehányni. A Magyar Szemle ebb ő l a kisebbségvédelembő l beérte 
az 5. pont legmerevebb alkalmazásával. Aki Magyar államában és 
Magyar történetében minden dunai kapcsolatunkat elvágta; most úgy 
érzi, falat építhet arra, ahova eddig sem akart nézni. Mit véd ez a fal? 
Azt az ösztönt, amely A száműzött Rákóczit, a Magyar államot s a 
teréziánus Magyar történetet írta. Szekf ű  hű ségére jellemző , hogy a 
kommunizmus felé csúszó weimari Németországot sem ereszti el. Az 
első  külpolitikai cikkekbő l nem is vonhatni ki mást, mint hogy a né-
metek nem olyan vörösek, mint látszik s ha azok, akkor is az angolok 
hibásak; a Rothermere-akcióban is kár túlságosan bíznunk, az ango-
lok minekünk továbbra is ellenségeink. A kantár így kelet—nyugat felé 
egyaránt föltétetvén: a Magyar Szemle olvasója nem is láthat mást, 
mint amit a szerkeszt ő  láttatni akar. 

Idehaza: a fő szerkesztő  persze a fő igazolandó. Elő ször a személy: 
külön tanulmány szól a Bethlen-családról s külön mutatvány egy ké-
szülő  Bethlen-könyvb ő l. Aztán a mű . Bethlen nagy alkotása a magyar 
bürokrácia. Rakott a magyar népre annyi hivatalt, mennyi Nagyma-
gyarországon sem volt. Új Hungaria: hivatalnokokban komplett lett 
alatta. Ez nem élc: a Szemle politikai gondolkozói bizonyítják, hogy 
„az államhatalom rendszerének kiépítése indokolt"; az állam nem 
„hipertrofált", vagy ha az is: szükség van rá, így ellensúlyozza a kapi-
talizmust s így tartja fenn miniszteriális létszámban legalább Nagy-
magyarországot. A nagybirtokról maga a szerkeszt ő  értekezik. Onnan 
lát ho77A, ahonnan legjobban védhető : a nagybirtok történeti szerepe  

felő l. „A magyar nagybirtok nagyobb és tovább él, mint nyugati test-
vérei, de hogy ezt megtehette és századokon át, melynek európai szel-
leme nem kedvezett többé neki, fennmaradhatott, éppen ez mutatja, 
hogy létének volt értelme, jogosultsága." Ami fönnmaradt, az tehát 
jogosult is. A történelemnek nincs tehetetlensége; ami fölöslegessé 
vált, nem heverhet ott évszázadokig eltakarítatlan. A Habsburg-rom 
igazolójának a szájában bizonnyal nem rossz érv. A magyar nagybir-
tokot a török id őben gazdasági és hadászati okok igazolták, kés őbb a 
néptelen ország betelepítése. „A Károlyiak csak Szatmár vidékén 
1712-1815-ig 31 német falut alapítottak s ezzel kétségtelenül megbi-
zonyítják erre a korszakra nézve is a nagybirtok nemzeti létjogosult-
ságát." A reformkorra Széchenyi a nagybirtok-igazoló; a nagybirtok 
szellemi vezéreket és jobb gazdákat tud adni. „Az Akadémia alapítása 
a nagybirtok szempontjából nagyszer űen megcsinált jelenet volt." 
A mi korunkhoz érve a történész kissé dodonaivá válik: ma inkább 
anyagi érvek szólnak a nagybirtok mellett, a mez ő gazdaság atomizá-
lódna és lehanyatlana nélküle. Némi „faluprobléma" mindenesetre 
felnyomul a történeti szerep hézagaiból; ebben az els ő  évfolyamban 
azonban még inkább csak a falusi nép sajnálatos „úrgy ű lölete", amin 
segíteni kéne. A földreform fels őházi vitájához Kornfeld ír utószót, 
szerinte nem a vitázó pártok egyike vagy másika gy őzött, hanem az 
ügy. Ugyanő  több más gazdasági kérdés közt, mint túlnépesedés, im-
perializmus, a kartellügyeknek is hivatott el ő adója. Így igazolta ma-
gát: bürokrácia, nagybirtok, nagyt őke. A harmadik belső  nagyhata-
lom nevében Lepold sürgeti a katolikus autonómiát, melyet az állam 
főkegyúri joga megszorított. Az egyház úgy kormányozza magát, 
ahogy akarja s a „római katolikus autonómia egyszer űen azt jelenti, 
hogy az egyház szabadon m űködhetik". 1928-ban nem működött elég 
szabadon. 

Művészetben Herczeg Ferenc neve megadta már az irányt; maga 
Szekfű  a „legnagyobbak" névsorában más területeken is leköti magát, 
Tisza, Szinyei Merse, Dohnányi, Herczeg, Pauler: íme, a század csil-
lagai, a magyar középosztálynak ezek szerint kell igazodnia. A Három 
nemzedék óta eltelt hét évben Szekfű  nem sokat tanult. A magyar 
klasszicizmust még mindig elérhetetlenül magas eszménynek állítja s 
irodalmi kritikusai rajt is vannak, hogy eztán se közelíthessük meg. 
A képzőművészet jelentő ségérő l Gerevich értekezik. Bekapcsolt a 
nyugati civilizációba, a latint a germánnal ötvényezte, kapu volt kelet 
és Lengyelország felé. Hogy kifejezte-e vagy ki kellett volna fejeznie 
azt, ami ő störténetünk, néprajzunk és irodalomtörténetünk tanúsága 
szerint ezer éven át magyar karakter volt, szóba sem kerül. Ellenben ő  
vádolja nemzetietlenséggel, akik ezt a kapocs-ötvény-kapu m űvésze- 
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tet nem tartják nemzetinek. Ugyanaz az elv, amelyet az új történet-
írásban is megfigyelhetünk: a magyar csak átvett, csak befogadott, 
csak helyi viszonyokhoz adaptált s amit átvett, befogadott, adaptált: 
az a nemzeti, amelyet nemzetietlenség támadni. Herczeg Ferenc nem-
csak a legnagyobb magyar író, de jelképe is a magyar kultúrának. 

Egy induló lapnál mindig elő fordul, hogy a felszólítottak nem azt 
szállítják, amit a szerkeszt ő  vár. A Magyar Szemle szerkeszt őjére 
rendkívül jellemző , hogy mit kezd az ilyen írásokkal. Az elsüllyesztet-
tek közül csak egyet ismerek (a magamét), a megjelentek közt azonban 
van három is, amelyet a Magyar Szemle hasábjain lát jónak közöm-
bösíteni. Részben, mert a cikkíró elég súlyos, hogy vissza ne utasítsa; 
részben, mert a mondanivalója elég súlyos, hogy tanulságos legyen: a 
nyilvánosság elő tt megfúratni. Az els ő  egy azóta sosem hallott fiatal-
ember, Takáts István egyenes és bátor cikke Makkay Ady-könyvér ő l. 
A magyar fa sorsa szerinte csak azt mondta ki Adyról, ami „ifjú szí-
vekben" úgyis bizonyosság. Szekfű  közli a cikket, részben, mert Ady-
nak és a fiataloknak muszáj egy kis engedményt tenni (a merev el-
lenállás lehetetlenné teszi a lassú felszívódást) részben, hogy alkalma 
legyen az ellensúlyozásra. A közölt cikk (vagy cikkrészlet) után elébb 
maga adja be kellő  köntörfalazással az antidotumot, a következ ő  
számra pedig Ravasz Lászlóval írat nagyobb tanulmányt Ady vallá-
sosságáról. A magyar kálvinizmus ezzel a cikkel vonul be a Magyar 
Szemlébe. Micsoda pályát kellett megfutnia, amíg ideért, hogy els ő  
püspöke a törzséb ő l szakadt legnagyobb géniuszt: a magyarságon 
rajtmaradt Habsburg-rom restaurátorának a folyóiratában bélyegez-
te meg s hogyan. „Vallás ám az is, mikor a néger fétisét megköpdösi." 
„Ennek a medd ő  bűnbánatnak, gyötrő  és sikertelen akarásnak, ennek 
az abortált életnek páratlan poétája Ady." „Olyan advent, amelynek 
nincs karácsonya." El ő ttem ma is rejtély, hogy Szekfű  Gyula taktikai 
ügyessége vitte-e be s tartotta benn Ravaszt a Magyar Szemle-beli já-
tékokban, „dupe"-ként, ahogy a francia mondja; vagy tudta, mihez 
segédkezett s a hiúság találta meg számítását abban a szövetségben, 
mellyel Szekfű  az ő  legtermészetesebb ellenzékét szerelte le. Aki a 
„Habsburg-katolicizmust", a „magyar katolicizmust" is sért őnek tart-
ja, vegye tudomásul, hogy volt és van itt Habsburg-protestantizmus is, 
amelyet még az eredet sem ment. A másik tanulmány, amelyet kö-
zömbösíteni kell: a Harsányi Kálmáné. Bizonyos, hogy a „keresztény 
kurzus"-nak ő  volt a legtisztább, legm űveltebb (bár kissé klorofillta-
lan) alakja. Szenvedélyes katolikus; de katolicizmusát a nagy spanyo-
loktól szívta, akiknek nem volt lelkesebb és alaposabb ismer ő je. Ke-
reszténysége nem vakította el ő t a dúsabb keleti lélek iránt; jól tudta, 
hogy a kereszténység nagy föllobbanásai, megszínesedései is majd  

mindig akkor következtek be—Ágostontól D osztojevszkijig —, amikor 
friss, barbár vér csordult az ő si oltárokra. Magyar Szemle-beli cikke 
egyike a legszebbeknek: a népeket keresi, amelyek a keletet Európá-
nak a vérükön át tolmácsolhatják. A három nép: a mórral átjárt spa-
nyol, a félázsiai orosz s a magyar. Elképzelhet ő , hogy keresztbe for-
dult Szekfű  Gyula szeme, amíg ezt olvasta. S hozzá — horribile dictu —
az egyik egyetemünket is a keleti tanulmányokra akarná átalakítani. 
Mi a különbség eközt és a Szépvizi Balázs fehérló-áldozata közt? El ő  
hát gyorsan egy jobb katolikust, aki megírja, hogy a kelet épp eléggé 
megfertő zte már Európát; ne csatornákat építsünk neki, hanem gáta-
kat elébe, mielő tt mindent szétrombol. Ki lesz, aki ezt megírja s a Ma-
gyar Szemlében megfészkel? Kállay Miklós persze. A harmadik visz-
szaszívás — ellenkez ő  irányban — Babits javára szív. Császár Elemér a 
Halálfiain nyiszálgat kritikai elmeélével s Szekf ű  köre ezt már fölösle-
ges ellenség-csinálásnak tartja. Babits az a nyugatos, akivel meg lehet 
egyezni. A Magyar Szemlének egy újfajta kritikusra van szüksége, aki 
az új irodalomhoz taktikusabb széljegyzeteket fűz s jól adagolt mél-
tánylással bontja, amit bontani lehet. Ebben a szerepben debütál Far-
kas Gyula. 

A befutott cikkek között bizonyára van több is, amit Szekf ű  ked-
vetlenül adott ki. Fettichnek a keleti magyarok ellen íratott Szkíták—
szittyák cikke, csak a vad turanizmust éri, kultúrjavaink keleti felét 
nagyon is értékeli. Gy ő rffynek az alföldi településr ő l írt cikke is (az ő si 
nomád szállás nyomát ismeri fel városaink szerkezetében) egyike 
azoknak a keleti múltunkat mai életünkkel összeköt ő  nyomozások-
nak, amelyeket Szekfű  első  szent királyunk nevében igyekszik elta-
posni. A cikkírók azonban nagy emberek; tételeiken a közönség mint 
tudományos részletkérdésen siklik át, jobb hát szótlanul közölni. Az 
első  számok úgyis kialakítják a névsort, amelyb ő l nyugodtan lehet 
szólítani. Ha ezt a névsort én is alávethetem egy kis természetrajzi 
rendszerezésnek, három fő  genust tudok benne megkülönböztetni. 
Első : a „periferikus" munkatárs; a Fettich- vagy Györffy-féle kiforrt 
szakemberek, akik azonban még közömbösebb tárgyakban tudnak 
érdekeset írni, Rapaics például Budapest parkjairól. A második nem-
be a nagy világnézeti kollaboránsok tartoznak (Gerevich például), 
akik ugyanazon a Magyarországon munkálnak, mint Szekfű , de ma-
guk is munkavezet ő k s csak időnként kukkanthatnak be ide a főház-
ba. A harmadik csoport: az ifjúság, Szekfű  neveltjei. Ezek azok, akik 
ismerik a gazda pillantását s a gerincagyukba ültetett Szekf ű -neu-
ronok pontosan arra az esszére rándulnak össze, amelyre a Szemlének 
szüksége van. Készségük annál csodálatosabb, mert Szekf ű  lírájából 
őbennük semmi sincs. Nevelés az egész — tekintélyi és el őmeneteli in- 
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gerekkel végrehajtott. Szekfűnek bámulatos idomítói képessége van, 
még a tehetségesebb emberekb ő l is valami hozzájuk méltatlant, de 
neki kellemest tud kiszorítani. Szerb Antal az egész szláv lelket egy 
meglapuló s vérengzésben kitör ő  ressentimentból okoskodja ki, csak-
hogy Szekfű  falához egy k ővel hozzájárulhasson. Halász Gábor 
Gragger ideiglenes utódját támadja egész gyanútlanul a Jahrbücher 
„liberalizmusa" miatt s a berlini tanszéket csakugyan Farkas kapja 
meg. De ő belő lük mégsem lesz igazi Szemleifjú. Túl erő s egyéniségek 
ahhoz. Az igazi Szemlehomunkulusz: tanult, szürke, alkalmazkodó. 
Kiugráskor néha egész tehetségesnek látszik, de amikorra professzor 
vagy más közéleti nagyság lesz (s némelyik már harmincéves korára az 
lesz): valahogy megbágyad. Kiderül, hogy a „tudományosság" rajtuk 
is máz volt. Amihez igazán értettek: a Szemle-esszé. A tudomány el-
ső sorban igazság-szeretet, s azt hol tanulták volna? A Szemle mindent 
elő re tud, a dolgot csak bele kell a keretbe fogalmazni. Mialatt az esz-
köztelen magyar ifjúság elzüllik, az ő  leggyengébbjük — a Katona-
Gogolák-félék is — magas helyekre jutnak, ahonnan könnyen közöm-
bösítik a hivatottakat. Az ő  (különben igen szerény) színvonaluk az a 
szint, amely alól, ha mindent ellep, magyar tehetség soha sem fog 
fölemelkedni. 

A kezdeti három munkatárs-genus közé, idővel benyomul persze 
még egy negyedik is. Hiába idézte fel Szekfű  a Magyar Figyelő  Szent 
Györgyeit, Ady sárkányfogvetése új és új „balkáni" magyarokat vet 
az örök Herczeg Ferenc elé. A Trianon utáni írók 1930 táján kezdik 
nemzedékarcukat mutatni s a Szabó Dezs ő  elnyomatása óta itt füs-
tölgő , össze-összeálló s szétver ő dő  ifjúsági csoportokban csak nem 
akar elapadni a lélegzet. Minden idétlenségük, elhagyatottságuk elle-
nére is megvan bennük, ami a Magyar Szemle ifjaiból hiányzik: a 
nyugtalankodó és nyugtalanító igazság. Szekf ű  úgy érzi, hogy e nyug-
talanságot okosabb lesz a maga iskolájába fogni, mint a füle mellett 
elbocsátani. A leszerelésnek két módja van: elnémítani vagy a ma-
gunkévá tenni — persze: a magunk módján. Az ifjúsági mozgalom tíz 
év alatt eléggé megerő södött ahhoz, hogy kikerülhetetlen igazságait 
Szekfű  a maga rendszerébe bölcsen inkorporálja. A gazdasági válság 
reccsenései a Bethlen-tákolmányt is kipróbálják s Szekfű  nem bánja, 
ha egy kicsit kijjebb húzódhat a felel ő sségbő l. Bethlen már nem mi-
niszterelnök: ez is szabadság egy kis alibi-ellenzékiségre. A megalku-
vás a földkérdésben a legkönnyebb; egy kis Bethlen helyett egy kis 
Quadragesimo bulla nem is lehet Szekfű  hajlama ellen. Ahogy egy 
másik Szekfű , Ignác, ugyanezen pápai bulla alapján: a kapitalizmus 
katolikus fékjeirő l beszél, ugyanúgy a földbirtok kérdésében is meg-
szólalhat a keresztény méltányosság, mint a rideg jog tanítója. Igy ke- 

rül be a Magyar Szemlébe a negyedik típus: az alibiellenzék. Az 1933-i 
évfolyamban Kerék a magyar mez ő gazdasági munkásság siralmas 
életszintjérő l beszélhet, Matolcsy az agrár-munkanélküliségr ő l. A té-
telek elég mérsékeltek. A mez ő gazdaságban a népesség majdnem ki-
vétel nélkül talál munkalehet ő séget, épp ezért az agrár-munkanélkü-
liség kisebb feszítő  erejű , mint az ipari. Egyes vidékeken mégis súlyos 
a helyzet. A gyökeres rendezést nem is a feszültség követeli, hanem az 
alacsony életszínvonal. Hogy a gyökeres rendezés mi? Az ellencikkb ő l 
látjuk: a telepítés. Ihrig szerint birtokmegoszlásunk miatt Európával 
szemben nincs sok szégyellnivalónk. Dánia-féle országokra kár hi-
vatkozni, mert a birtokszervezet függvénye a piaci viszonyoknak. 
Nem igaz, hogy földreformunk az utódállamokénak annyira mögötte 
maradt. Ha nem sikerült, azért nem sikerült, mert a földet nincstele-
neknek s nem kisbirtokosoknak adták. A telepítéshez földet elvenni 
még túl magas örökösödési adó címén sem szabad. Ha lesz telepítés; 
annak lassúnak és folyamatosnak kell lenni. A szerkeszt ő  jegyzete 
örömmel állapítja meg, hogy bár az utóbbi cikk írója „felel ő sebb", ő  is 
telepíteni akar. Tehát a telepítés: ez a sz űkíthető  és tágítható gumicikk 
az, amit a Gömbös-kormánnyal együtt, a Magyar Szemle is kívána-
tosnak tart. 

Irodalomban már nehezebb a korhangulatnak engednie. A Három 
nemzedék és a beköszönt ő  után itt minden nagyobb engedmény: ka-
pituláció. Márpedig a mozgalom ebben a legöntudatosabb. Nehéz 
szívvel és fokról fokra Szekfű  itt is visszavonul. Akkor jelenik meg a 
nyugat két fiatal antológiája, Illyést ő l Tamásiig egy kiforrt front. 
Szekfű  kiengedi a kortárs kritikus dicséretét, de jegyzetben a végire 
biggyeszti: „eltér állandó irodalmi kritikusaink, így Kállay Miklós 
véleményétő l". Ady már lángész: egy elmeorvos értekezik skizofrén 
sajátságairól: nincs id ő érzéke, új szavakat gyárt, autista, primitív. Ér-
demes összevetni Schaffer Széchenyi cikkével: még a lombrozói vény 
is milyen különböző képp szolgáltatik ki ebben a patikában, a szerint, 
hogy a szerkeszt ő  lemosni akarja-e az íróról az ő rültséget vagy elme-
rítni be. Ez a Tanú első  éve is; ő  még teljes megrovást kapa folyóiratok 
szemléjében. „Megállapításai csak úgy hatnak, ha az olvasó keresz-
tülfut rajtuk és soha nem tér vissza hozzájuk." Vajon mit talál egy mai 
olvasó az akkori Magyar Szemlékben, amikhez érdemesebb vissza-
térni? 

Csak egy kérdésben nem enged Szekfű  s ez a trianoni fal. A Magyar 
Szemle Bethlen cambridge-i elő adásához igazodik: a dunai közeledés 
politikailag lehetetlen, gazdaságilag nem kívánatos. A magyar nyílt 
nép, nem szövetkezhetik azzal, akit ő l követelnivalója van (a Magyar 
Szemle épp akkor dicséri meg a jól taktikázó, államh ű séget hangozta- 
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tó szudétanémet mozgalmat); a gazdasági szövetség el őnyein pedig 
más agrárnépekkel kellene osztozkodnunk. A kisebbségeink hasznára 
kivívható kedvezményben sem hisz: Balkán-népeknél csak egy garan-
cia komoly, a szemet szemért. 

* * * 

Az ifjúsági mozgalom azonban épp 1933 ő szén sokkal komolyabb-
nak és szélesebbnek ígérkezik, mint amilyen valójában. Az ormánsági 
kérdés mintha az egész középosztály lelkiismeretét fölkavarná. Ugyan-
akkor Közép-Európában is megváltozott a helyzet; Szekf ű  labancsá-
gában nyugtalanító hasadás támad. A Három nemzedéknek akkor 
megjelenő  harmadik kiadásához új tanulmányt fűz: „Trianon óta". 
Mi, fiatalok ezt a százhúsz oldalt mozgalmunk nagy gy ő zelmeként 
könyveltük el. S igazunk is volt: e tanulmányt a Magyar Szemlén kívül 
alakult lélek csikarta ki. Olyan damaszkuszi fordulat azonban, mint 
hittük, mégsem volt. Most, hogy Szekfű  egész munkásságába kell be-
illesztenem: ott látom benn az egész visszahúzódott, de fel nem adott 
rendszert. Mi azonban boldogan kérdeztük: Mi történt Szekf űvel? S 
mindent elkövettünk, hogy ennek a képzett és nagy befolyású Saulus-
nak, aki az ország negyedét jelentette, a Paulussá-lételt megkönnyít-
sük. Jövendő  ifjúsági vezető k, vigyázzatok: az emberek ritkán lesznek 
jobbak, mint az ifjúságuk. 

Szekfű  korképéb ő l három dolog szökött szembe: a „neobarokk", a 
„földkérdés" s Bartók—Kodály példává emelése. „Telitalálatszer ű " 
„neobarokk"-jáért annyiszor és annyian magasztalták már Szekf ű t, 
hogy némi pironkodással vagyok kénytelen visszavenni. Ez a fogalom 
elő ször a Tanú II. számában bukkant fel; épp a Szekfű  Gyula Tizen-
nyolcadik századáról szóló bírálatban. Mint a magyar felvilágosodás 
lelkes ismerő jének feltű nt az ő  kétféle mértéke: a barokkot eltündéríti, 
a magyar felvilágosodást leszállítja. Miért? Nem találok más választ, 
mint hogy a Mária Terézia barokkját eszményül és igazolóul igyekszik 
állítani a mai barokk elé, melynek ő  a legnagyobb kialakítója és osz-
lopa. ... „Ez a barokk kép alighanem a mai barokkot védi. Szekf ű  az 
egyetlen, aki ezt a mai barokkot természete fel ő l igazolja, de ha ő  az 
egyetlen, annál többen vannak, akiknek az ő  példája könnyíti meg 
karrierhazugságaikat." 

Mai barokk és neobarokk: íme, az egetver ő  különbség dilettantiz-
mus és szakemberség, egyszer meghallgatható ötlet és örök érvény ű  
történetírói fölismerés közt. Nem is tolakodnék vele el ő , ha Szekfű  
„neobarokk"-fogalma jellegzetes példája nem volna az alibi-állító 
önvédelemnek. Hogy a magyar társadalom Trianon után még tovább 
hanyatlott, ezért bizonyára nem lehet csak a politikai és szellemi veze- 

tőket, a Bethleneket és Szekfűket okolni. De hogy ez a hanyatlás 
„neobarokk" formát öltött, ezért alig okolható valaki alaposabban 
Szekfűnél. Vagy nem veszi észre, hogy ő  ugyanazt csinálta, amit 
„a dekadens XIX. század" építészei „neoromán, neogót, neorenais-
sance" építményeinkben; éppen csak történetünket építette meg: 
neobarokk stílben? Mi világosabb, mint hogy az igazi múltból és az 
igazi problémákból kibontakozó történet-alkotás helyett egy „régi 
kultúra" feltámasztásához fogott? S a közvetlen hatás! „Az a folyto-
nos hódolat, mely a valóságban ellenséges, legfölebb közömbös érzel-
meket takar, az az állandó egy véleményen létei, mely gyakran ki-
mondani nem merészelt súlyos kritikák álarca, az a tartós és alig le-
győzhető  félelem, mely a társadalmi érvényesülés érdekében már az 
ő szinteség árnyékától is visszarezzen": illik ez valamire úgy, mint a 
Magyar Szemle ifjúságára? De Szekfű  idejénvalónak látja, hogy amit 
csinált, bekaparja; ő  tolja el magától, ő  bélyegzi meg a neobarokk tár-
sadalmat, a konstrukt ő r szerepébő l a kritikuséba, a felelő sségbő l a 
felelő tlenségbe csapva át „Nem igaz: azzal a barokkal nem ezt a ba-
rokkot védem" — felel az egész rész félreérthetetlenül a kritikusnak. 
„Akkor egész országrészek néztek tisztelettel és hódolattal egy-egy 
nagybirtokos, országzászlós, egy-egy f őpap felé, akik egész városokat 
építettek újjá, százezreket fordítottak olyanra, amit ma közmunkának 
neveznénk, mesteremberek, polgárok, m űvészek tömegeinek adtak 
kenyeret: iskolai, kórházi alapítványokkal ifjúságot, betegeket táp-
láltak, tíz- és százszámra alapították birtokaikon falvaikat, melyek-
ben jobbágyok százait és ezreit juttatták az akkori viszonyok közt 
emberi életmódhoz. Természetes, ,  hogy ilyen urakhoz hozzászeg ő dött 
a Tekintély" — nem úgy, minta maiakhoz. Nem veszi észre, hogy ez az 
idealizálás is „neobarokk"? 

Különösen feltűnő  volt Szekfű  kiugrása a földkérdésben. Javasla-
toktól ugyan ő rizkedik, de a mondatai magukévá teszik az ifjúság 
akkori hangulatát. „Ha hisszük, hogy e dunai—tiszai térségeken to-
vábbra is egy külön, magyarszín ű  életnek és kultúrának kell virulnia, 
legalábbis addig, míg egész Európa önásta sírjába nem süllyed; akkor 
el kell ismernünk, hogy a mező gazdasági munkásosztály megmentése, 
emberi méltóságba visszaemelése nemcsak nagy, de talán egyetlen 
nagy nemzeti feladatunk." Ezt akkor már a leggyengébb Szabó De-
zső -tanítvány is legalább tíz éve így mondta, de hogy Szekf ű  Gyula is 
megismételte, orákulumi csöndben hallgattuk. Hogy képzelte el 
Szekfű  ezt a „méltóságba visszaemelést"? Gondolt-e rá, hogy Ma-
gyarországon a középosztály kérdése elválaszthatatlan a földkérdés-
tő l, s hogy az igazságosabb földelosztást csak akkor lehet „kivívni", ha 
a magyar középosztályban a földb ő l szakadt és földdel érz ő  réteg 
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megerő södik. Nem igaz tehát, „hogy mellette nyugodtan félre lehetne 
állítani minden más feladatot, mert ha ez az egy sikerül, akkor min-
dent elértünk". Éppen azzal, hogy minden más feladatot „félreállí-
tunk", ezt megoldhatatlanná tesszük. Amit a Tanu a földosztóknak is 
annyiszor mondott, a reformot nem szabad a földkérdésre sz űkíteni. 
Szekfű  azonban éppen ezt akarta s a keretet is megadta hozzá: „a mai 
társadalmi krízissel szemben a Quadragesimo annóban a katolikus 
egyház is nyomatékkal hangsúlyozza a tulajdon szociális kötelezett-
ségeit". Viszont hol szedték ki a tulajdonból ezt a kötelezettséget — lel-
kiismereti érvekkel? 

Alig lehet kivetnivalót találni abban, ahogy Bartókék mozgalmát: a 
magyar kultúraépítés példájává teszi. ,Magyar testvériség, nemzeti 
szolidaritás és kollektivitás, mindaz, amit a politika annyiszor és annyi 
szóval követel, a legmagasabb, irányt adó szellemi atmoszférában 
csak ezen az egy úton valósítható meg: a népt ő l még ma is fenntartott 
értékeknek az egész nemzettestbe átvételével s ezen az új, mindenkiben 
megvalósítható kultúrán felépül ő  nemzeti közösséggel." Ahogy Ko-
dály nyomán „nép és hagyománytörténet szintézisér ő l" beszél: már-
már a „mélymagyarság" is kicsúszik a száján; — hisz mi más is az, mint 
a két alattunk levő  mélység, történet és nép, alkotókban összeforrt 
természete és kultúrája. Mélység, amelyb ő l egy nemzet mennyboltja 
épül. Az ember csak bámul, hogy aki nemrég Herczeget és Dohnányit 
mondott: ezt ilyen tökéletesen mondja. Lehetséges, hogy most értette 
meg? S nemcsak ő ket, de Adyt, Móriczot s ő t Szabó Dezső t is. Ab-
ból, ahogy alkalomadtán megint elfeledni tudta, az a benyomásom, 
hogy neki a megértése is ügyvédi; értette volna ő  ezt tizenöt éve is, ha 
muszáj lett volna. Most azonban megértette s nemcsak a Szemle-ifjak 
örvendeztek a morális el ő léptetéseknek, hogy aki idáig csak f őnök 
volt, ezután próféta lett, hanem mi is iparkodtunk szemet hunyni „a 
Saulus-csökevényekre". Különben is ez volt az id ő , amikor azt hittük, 
hogy nyájasan közeledő  közéleti férfiakat mi fogunk múltjuk ellené-
ben a magyarság javára átnevelni. 

Bizony, csak egy kicsit kellett volna rosszabb hiszem ű en olvasni ezt 
az engedményekkel fényes ügyiratot; volt abban sok gondolatbaejt ő . 
Szekfűnek a Magyar Szemlében fékeznie kellett Habsburg-rokon-
szenvét. A miniszterelnök fő szerkesztő re kényelmetlen; az olvasók 
egy részére provokáló lett volna. Bölcs cikkek jelengéltek ugyan meg: 
(Pethő  Sándor például „Nemzet és dinasztia" címen addig sajnálkozik 
a két kő  közt felmorzsolódó Batthyányn, amíg a nemzeten marad rajt 
a kárhoztatás, hogy Pulszky és Kossuth beugratására ő  mondta föl a 
pragmatica sanctiót s adott okot a dinasztia támadására); a legitimiz-
mus zászlaját azonban inkább csak újságíró munkatársai kezével — a 

Magyarságban és Korunk Szavában lobogtatta. A „Trianon óta" már 
kivágja a paklit; a külpolitikai helyzet úgy látszik, államférfiaink egy 
részét is elkészítette a restaurációra. Bethlen Voltaire Istenéhez ha-
sonlítja a Habsburg-monarchiát, amelyet, ha nem lett volna, fel kellett 
volna találni. Szekfű  az 1918-i trónvesztésr ő l ezt írja: „Ma még ezen 
események nem világosak, sem pedig a nemzet közhangulatában be-
állott változás, melynek következtében a királyság és szent korona 
legitim eszméjének ő szinte hívei cserben hagyták meggyő ző désüket, 
hogy azután utólag eszméljenek a helyzetre." „A Habsburg-háznak a 
pragmatica sanctión alapuló legitim trónöröklése trianoni szétdara-
boltságunkban kétségkívül hasznot és el őnyt jelentett volna orszá-
gunkra és nemzeti céljainkra." „A tótoknál, oláhoknál, horvátoknál 
századokra visszamen ő leg mélyen gyökerezik a Habsburg-ház és a 
magyar trónon ülő  Habsburg-király iránti h ű ség és hajlandóság." „A 
realista cseh külügyminiszter nem valami testetlen fantomtól tart, 
amikor állama szomszédságában a magyar Habsburg-királyság visz-
szaállítását akadályozza." íme, az Új Hungária igazi arca: nem Szent 
István, hanem Mária Terézia. Hozzátok vissza a Habsburg-királyt s a 
Habsburg-birodalom visszatér köré; az ország Habsburg-korából itt 
maradt felépítménye mindenesetre évtizedekre renováltatik. S most 
jön a „Magyar történet" érdeme: „az általános politika és társadalmi 
viszonyok közt a legitim királyság propagálására ugyanolyan tökéle-
tes gondolatbeli átalakulás vált szükségessé, mint amit Trianon egész 
életrendünkre nézve szükségessé tett". A földkérdés iránti fogékony-
ságot is megértjük mindjárt. „Nemcsak a Dunántúl és nemcsak a ka-
tolikus tömegekben, hanem a hadviseltek körében is megvolt az ered-
ményes propaganda lehet ő sége, ha ez lehatol az egyszer ű  emberekig és 
ha a királyság helyreálltával a szegény társadalmi osztályok szociális 
felemelkedését is kilátásba tudja helyezni." Sajnos, a legitimista gró-
fok és újságírók az igazi szociális meggondolásoktól visszariadtak; 
ezért akarja Szekfű  az eddigi történelmi propagandát a földpropa-
gandával kiegészíteni. Akinek nem kell a Habsburg: persze elmaradt 
tökéletlen kuruckodó; „a kiegyezési korszak Habsburg-ellenes pro-
pagandájának rekvizitumait újabb er ővel veszi kezébe, egy pillanatra 
sem közelítve meg a kérdés valódi nemzetpolitikai jelent ő ségét". Az új 
közép-európai helyzetért is rögtön rájuk tolja a felel ő sséget, Peth ő t 
idézve: „a mi nagy pipájú, kevés dohányú kurucaink addig tüzeltek és 
ádázkodtak az úgynevezett osztrák rém felkunkorodása ellen, amíg 
most, tíz esztendő  múlva, Hegyeshalom és Sopron alatt majdnem 
megkapják... nem a hétmilliós osztrák köztársaságot, hanem a het-
venötmilliós germán birodalmat, melynek peremén ott sovadozhat-
nak a fogatlan kuruc tigrisek, arra várva, mikor nyeli le őket a dunai 
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anarchia gazdasági sivatagának nagy ragadozója, a germán orosz-
lán!" A Habsburgok ugyanis miattuk nem tértek vissza s ha visszatér-
hettek volna, az egész dunai tér alattuk egyesül. 

S aki maga ilyen ábrándokkal vagy propagandaillúziókkal fedi el a 
magyarság elő l a valódi helyzetet (nézze meg, milyen nyomot hagyott 
a Habsburg-uralom a legnagyobb horvát író: Krlezsa m űveiben), 
maga nevetséges ábránddá silányítaná az egyetlen eszmét, amellyel a 
keleti kis népek esetleg megmenthették volna magukat: a dunai szoli-
daritást. Egy elő ttem ismeretlen csoport kifigurázása közben az egész 
gondolatot a „turáni eltévelyedéssel" igyekszik összekapcsolni. „Ez az 
új nemzetpolitikai ideológia eredetileg a turáni parasztállamot hang-
súlyozza ki, melybe turáni: magyar-bolgár, hasonlóképp turáni ösz-
szetételű  oláh-ukrán s más szláv népek parasztsága állna össze s det-
ronizálva a nyugati civilizációt s annak romlott hordozóját, a közép-
osztályt, e szabad parasztnépek önakaratukból egyesülnének hatal-
mas blokká, melyben nemcsak hogy boldogtalanság, de ami még na-
gyobb, kisebbségi elnyomás sem volna többé található. Az ideák tör-
ténetére jelentő s, hogy a magyar népfajjal eredetileg semmi, s ő t való-
sággal antikapcsolatban lev ő  turanista idea mint hódította meg e fiata-
lokat, akik azonban csakhamar le is mondtak róla s újabban egész ed-
digi ködös 'nemzetpolitikájukat' hét dunai állam politikai szövetsé-
gére korlátozzák, e szerint Románia, Jugoszlávia, Bulgária, Magyar-
ország, Lengyelország, Csehszlovákia, Ausztria területei egyesülné-
nek gazdasági és államszövetséggé, demokratikus alapon, kifinomo-
dott kisebbségvédelemmel." Ki nem látja, hogy itt Ady, Szabó Dezs ő  s 
a Tanú dunai iránya meríttetik meg egy kis elhagyott, de becsületes 
vad magyar csoport ,obszkuritásában' s a szerz ő  rosszindulatában. 
Debreceni kátémat (néhány hónappal a Tanú-bírálat után) csaknem 
egészében idézi: az idevágó részt azonban gondosan elhallgatja. 

Nem mondom, amit Bethlen, hogy a dunai szövetséget mi akadá-
lyoztuk meg. A kelet-európai kis népek politikája annyira kispolitika 
volt, a kisstílű ség minden jegyével, hogy megbukott volna valószín ű -
leg rajtuk is s ha létrejött volna, ki tudja, megállhat-e az „egy nép he-
gemóniája" felé törtet ő  európai fejlő désben; — de hogy ami szerepünk 
sokkal dicső ségesebb és önérzet-adóbb lett volna, ha ebben a végzet-
szerű  folyamatban a Kossuth s nem a Szekf ű  „birodalmáért" küz-
dünk: aligha kétséges. Az alól is aligha moshatják ki magukat e Habs-
burg-ábránd képviselő i, hogy az elmérgesedettet ezért az ábrándért 
mérgesítették tovább. A Habsburg király nem léphetett az országba, 
de paladinjai vigyáztak, hogy közérzésünk és politikánk a visszatéré-
sét akadályozó rendezésekbe bele ne mehessen. A halott birodalom 
így lett egy születend ő nek halála. 

1000 

Harmadik (s volna negyedik, ötödik, huszadik is) ami nagyobb 
gyanakvásra biztathatott volna, ha mások ellen ő rzése helyett nem a 
magunk gondolatai után törtetünk akkoriban: az asszimilánskérdés. 
Szekfü megbocsáthatatlan módon akadályozza, hogy a magyarságba 
valami faji öntudatféle magot alkothasson. Taktikája ez: a „faj"-t 
egyoldalú biológiai fogalommá kell durvítani s a „magyar fajról" fe-
csegőket a tudatlan turánista képzelg ők közé csapni. Nézzétek, még 
azt sem tudják, hogy az antropológusok „magyar fajt" nem ismernek. 
A választás ez: vagy van magyar emberfaj, aminthogy nincs, vagy hiú 
és tudatlan nemzetcsonkítás a magukat magyarnak vallók közt faji 
alapon különbséget tenni. Természetes: az utóbbi a „nagy magyar" 
álláspont, melyrő l a „kismagyarok" keserveit és ábrándjait felel ő tle-
nül lehet kifigurázni. „Leggyakrabban találkozunk bennük a keser-
géssel, hogy a XIX. században végbement nagy faji keveredés oly 
nagymérvű  volt, hogy egységes magyar fajiságról beszélni is alig lehet 
immár. Hogy ilyen egységes fajiság népünkben azelő tt sem volt, errő l 
többnyire megfeledkeznek." A „magyar" fajiság persze nem is más, 
mint a német „nordisch" el ő kelő ség megirigylése és átragasztása egy 
nemlévő  vagy alig lévő  magyar mongoloid fajiságra. Itt persze Szekf ű  
Gyula feledkezik meg róla, hogy a magyar írók a „faj" szót e nor-
disch-láz elő tt is igen sű rű en használták. Ady, Szabó Dezs ő  például. 
Én magam Faj és irodalom cím ű  tanulmányomban, melyet Szekfű  is 
ismert, 1928-ban mint komplex: alkati—történeti—kulturális eredet ű  
szellemi formát írom le. A faji „magvasodás" pedig egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy a többit kiutasítsuk vagy lenézzük, hanem, hogy a fajilag 
erő sebbek öntudatosításával a fajilag gyengébbeket alkalmazkodásra 
kényszerítsük. Mert hisz ha a Debreceni káté hiányos faj-fogalmát fo-
gadjuk is el, melyet Szekfű  is helyeslő en idéz (A faji gondolatra kell hát 
felesküdnünk? Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha erkölcsi: igen. 
A népet többnyire tökéletlenül fed ő  élettani változat nem lehet elég 
eszmény, a nép sorsához ill ő  magatartás: igen); e „magatartás-faj" 
szemlélése közben is eljutunk a gúnyolt keserg őkhöz, akik asszimi-
lánsainkat látva: elfelejtik, ami nem is igaz, hogy a magyarság mindig 
ilyen szétesö tarka-fajtájú volt, mint ma, középosztályában. Szekf ű  
azonban ahelyett, hogy tömörítené, „tágítani" akarja a magyarságot s 
nem a magyart félti a félmagyartól, hanem a félmagyart az egész ma-
gyartól. „Az a sok idegen, német és szláv nép, mellyel manapság a 
nemzettestben találkozunk, ő seink bölcsességének bizonyítéka, de 
egyúttal jobb jövő  záloga is. Hiszen ha a Duna-medencében, a négy 
folyó országában még valaha vezet ő  nép akarunk lenni, nem mond-
hatunk le egyik tehetségünk gyakorlásáról s így arról sem, hogy minél 
többen csatlakozzanak hozzánk." A névmagyarosítási mozgalom el- 
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len is ezért ír oldalakat. „Valóban csekély pszichológia volna szüksé-
ges ahhoz, hogy belássunk egy asszimilált német vagy szláv gondol-
kodásába: lélekben, akaratban és cselekedetben teljesen magyarrá 
válhatott s ebben az új erő s magyarságában még büszkesége lehet, 
hogy ő sei mások voltak, hogy csak ő  szerezte meg vagy atyja vagy na-
gyatyja, magyarságát — de nem-magyar ő seitő l sem akarhat elsza-
kadni, mert ez a vér az Erbgut megtagadása lenne, de egyúttal a Léleké 
is, mely magában hordja, a biológiától meg nem magyarázhatóan, az 
ő sök egész sorozatát." Aki ilyen érzékeny az asszimiláltak nem-ma-
gyar fajiságára, mért oly érzéketlen a magyar fajiság iránt — amely az 
összes asszimilált és törzsökös magyarokban jelenlev ő  ő sök közt, 
mégis csak a magyaroknak akarja biztosítani a hegemóniát? El lehet 
hinni, hogy értetlenségb ő l jellemzi őket Szépvízi Balázs Megjövendölt 
történelmével s nem Ady vagy Szabó Dezs ő  legjobb helyeivel? Vagy 
készen van itt is a megértés, mint Bartókék esetében, csak nem szorult 
meg még annyira s egyel ő re nyitva akarja tartani a magyar fajt egy 
nemzetközi Habsburg-monarchiára? 

* * * 

Aki Szekfű  Gyula utolsó négy-öt évét meg akarja érteni, az ő  belső  
drámáját kell maga elé állítania. Szekfűben két nagy érzést ismertünk 
meg, két hű séget, a németet s a katolikust. Ez a két hű ség magyarázza 
meg az ő  történetírói és társadalmi tevékenységét; ez választott el 
bennünket minden lehető  módon Kelet és Balkán cs ő cselékeitő l — s ez 
kisebbített, fúrt meg és hallgatott el mindent a magyar múltban és je-
lenben, ami protestánsíz ű  vagy ha katolikus is, de keleti, dunai színe-
zetű . Német és katolikus: együtt ez a Habsburg-monarchiában volt 
meg a legtökéletesebben; annak is nagy barokk szakában, amikor egy 
katolikus és német császárn ő  aránylag pallérozott módon terelte a 
maga formáiba a magyart. E két hű séggel lélegz ő  ideál volt az, ami 
történelmünket és társadalmunkat— a hasonló és hasonlóvá tett lelkek 
támogatásával — Trianon óta átdolgozta. Lehetséges volt-e ez a mun-
ka annak az Erbgutnak és azoknak a nem magyar ő söknek a segítsége 
nélkül, akiket Szekfű  oly szépen véd az asszimilánsokban? Nem kuta-
tom senki származását, de akár egy különös magyar ressentiment, 
akár az Erbgut feltörése volt az (s ez a valószín űbb), ami Szekfű  líráját 
táplálta, bizonyos, hogy az ő  pályáját 1935-ig ez a Habsburg-esz-
ményben harmonikusan összekapcsolt hű ségpár igen jól megmagya-
rázza. 

A meghasonlás akkor kezd ődött, amikor a két hű ség egymás ellen 
fordult. A Rákóczi-könyvet elég mérgesen támadták; egy makacs lel-
ket azonban kívülrő l nem lehet megbontani. Németség és katoliciz- 
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mus összeütközése, a drámává hasadt ideál: megbonthatta. Szekfű  
bizonyára nem egyedül szenvedi ezt a meghasonlást; kicsiben az ő  
drámáját éli a magyarrá asszimilált hazai németség igen sok tagja, 
azok különösen, akik mind egyháziak, keresztény politikusok, Habs-
burg-restaurálók vagy egyszerű en: hívő k, a katolicizmusba pályájuk-
kal és lelkükkel beledolgozták magukat. Szekfű  természetesen ezt a 
drámát is komolyan s nem konjunktúralovagként fogta fel (amilyene-
ket ma százával látunk nyilasság és legitimizmus közt ingadozni) s vá-
lasztotta azt, amelyiknek eszményéb ő l kevesebbet kell odaadni. Már a 
Három nemzedék függelékében felt űnik egy igen zseniális elemzése az 
európai fejlődésnek. „A nemzeti egyéniségek tehát csak most váltak 
igazában masinákká, mélyek a bennük él ő  kollektivitás minden erejé-
vel hajtják végre az öncél és önérdek parancsait." „A népi kollektivi-
tások legcsupaszabb önzése lesz integráló elve az új Európának, mely 
végzetesen hasonlítani foga rosszul tartott halastóhoz: a nagyobb ha-
lak fel fogják falni a kisebbeket." „Az új támadás a hozzánk legköze-
lebb álló kultúra fel ő l jönne, azon kultúrától, mellyel egy évezreden át 
legszorosabb kapcsolatban voltunk, s mely a m űveltségünket kialakí-
tó keresztény germán szellemnek egyik nagy összetev ője volt. Talán 
csak nagyon kés őn tudná észrevenni nemzetünk, hogy a kis népek 
szabad mozgását megköt ő  új nagy kollektivitás már nem a keresztény 
gondolatnak, hanem csak saját államrezonjának engedelmeskedik." 
Milyen fájdalmas lehetett ez a „felmondás": te bontottad fel a keresz-
tény frigyet (valójában mindig csak az „államrezon" frigye volt köz-
tünk); én fönntartom magam, nélküled, test nélkül is a te jobb eszmé-
nyedet: V. Károly katolikus német impériumát. A centrum-párt el-
süllyedése óta Szekfű  és a Magyar Szemle francianégyes-beli alakza-
tokrá emlékeztetnek, minden vélemény, ítélet, rokon- és ellenszenv 
megfordul s az ellenkező  oldalra sétál. A magyarság látszólag jól jár 
ezzel a tour de mainnel: hisz a szabadon maradt h ű ség most már ő reá—
a magyarabb magyarságra kénytelen támaszkodni. Nem Szekf ű  és 
munkatársai verik-e fel most a kurucságot, melyet húsz éven át annyi 
csicsijjával altatgattak. E kényszer ű  magyarkodás azonban a rögesz-
mévé idő szerű tlenült eszménynek csak álruhája. Szekfű ék ahelyett, 
hogy félreállnának vagy tévedéseiket belátva — föltétel nélkül a ma-
gyar ügy szolgálatába szeg ő dnének, mind nehezebb mimikrivel s mind 
ingerültebben küzdenek tovább a maguk fantomáért, az utolsó pilla-
natban is megzavarva, hogy a magyarság komor, de világos önimá-
dattal szállhasson alá a bizonyos próbára. 

Egy irodalmár-Csipkerózsika, aki 1928 és 1938 közt nem száz, csak 
tíz évet aludt: bizonyára csudálkozva nézi ébredésekor a Magyar 
Szemle számait. A szellemre ráismer. „Minden ítéletnek a hibaforrása 
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minimumra csökkent": Kornis Gyuláról. „A legnagyobb magaslaton 
való járás műveinek az olvasása": Ravasz Lászlóról. Igen: ez a Ma-
gyar Szemle ifjúsága. De mi történt a becsületes lappal, hogy tíz év 
elő tti elvei mind tótágast fordultak? Az még csak hagyján, hogy a fa-
lukutatók itt ütötték föl a fő hadiszállásuk, s ahol elalváskor a nagy-
birtok történelmi szerepét védték, most egy Kovács Imre nev ű  fiatal-
ember munkatáborokról és Kemsér ő l beszél; Kerék pedig itt adja el ő , 
hogy a magyar nép zömét hogy kell az agrárproletariátus állapotból a 
kisbirtokos-ipariba átvezetni. Még azt a faji örömet is tudomásul veszi 
valahogy, amellyel a lap jövendő  szerkesztője a kupléra szorult nép 
ajkán felcsattanó Kodály-dalt ünnepli. De a trianoni fal! Elhihet ő  az, 
hogy a Magyar Szemlében a román drámáról vagy a cseh önkritika 
halottairól értekezzenek? Micsoda kényszer vagy divináció bírhatta 
rá a keresztény-germán közép-európai szerkeszt ő t, hogy e balkáni 
cső cselékben tanulmányra érdemes kultúrtörekvéseket lásson, ame-
lyeket tán nem is olyan rossz kisebbségvédelem: megismerni. Egy cikk 
a csucsai paktumról: már-már nemzeti önvádként hangzik. „1923-ban 
komoly román hazafiak még sok olyan kíváságunk teljesítését látták 
lehetségesnek, amivel ma nem hozakodnának el ő ." Ezeket a kívánsá-
gokat méltányolja a csucsai paktum, amelyet 1926-ban a magyarok 
mondtak fel. S Európa, mi történt Európában? Cikkek Lengyelor-
szágról, cikk a brit államszövetség fegyveres hatalmáról, Frey András 
Londonban. A legjobban azonban Kossuth Lajos elfogatásával lepi 
meg ő t Szekfű . Ami a Szemle-cikk szerint célját tévesztett megfélemlí-
tés és alaptalan kormányzati merénylet volt: az a Szemlében a kuru-
coknak adott engedmény lesz. 

A szemét dörgöl ő  Szemle-Csipkerózsika lassan aztán mégis csak 
rábukkan egy csoportra, e kézállásban járkáló cikkek közt, amelyeket 
a karneváli mutatvány kulcsának tekinthet. „A német katolicizmus 
helyzete" (kesergés az Erlösung von Jesu Cristo állásáról), König: 
A hazai németség (hasadás a Volksdeutsche Kameradschaftban, 
Basch kontra Gratz-Pintér pör), Rónai: Miért csökken a németek 
száma (statisztikánk és deutsch-ungarjaink védelme), Kovrig: Ke-
reszténység és magyarság összekötöttsége (a Szemle új plakettje: 
„magyar turul a keresztfán"). Ezekb ő l és hasonló cikkekb ő l a nagyal-
vó két dolgot okoskodhatna ki: 1. a Magyar Szemlét szíven találta a 
hazai németség belviszálya s a birodalmiakkal szemben az egyházi 
Habsburg-németség lelkifrontját igyekszik er ő síteni. 2. Nagyon fél 
azonban attól, hogy a magyarságon valami faji eltökélés talál er ő t 
venni s ez a kis deutschungar-csoport s a bel ő le származott „magyar" 
elit— kényelmetlen helyzetbe kerül. Ezért igyekszik e csoport „magyar 
nemzet" elgondolásába a magyarságot, áldozatok árán is, idejekorán 
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beleszervezni. A magyarok szerethetik Kossuthot és Kodályt — s a 
deutschungarok megmondják nekik, hogy kell magyarnak lenniük. 
Ezt fejezi ki a népdal nyelvén: a turul a keresztfán. 

Játszmának ez bizonnyal nem könnyű . Az országban olyasféle ön-
leleplezés folyik, mint 1919-ben a zsidóké. S a kilencven percentes 
többséget ennek ellenére meg kell tartani annak az 1 percentnek, vagy 
egy ezreléknek a koncepcióiban, amely az önleleplez ő kkel testvér, bár 
vele testvérviszályban kénytelen lenni. Elképzelhet ő  ugyanis, hogy a 
többség azt mondja: ti húsz évig bizonygattátok, hogy mi milyen mo-
nogámiával tartozunk annak, amit ő l most elválasztotok. Mi belátjuk, 
hogy óvatosaknak kell lennünk. De óvatosságból most mára ti fejetek 
helyett is a magunkéval fogunk gondolkozni. Gyertek csak velünk, ha 
tetszik — de mi diktálunk. Azonban épp ez, amit Szekfű  és köre meg 
akar akadályozni. Hogyne, hiszen itt emberek vannak, akik húsz vagy 
tizenöt év óta mondják szívb ő l kiforrottan és keményen, amire mi 
most diplomáciából ráfanyalodunk. Szekfűnek 1937 óta írt cikkei 
mindig példák maradnak arra, hogy kell egy rossz bordájú hajót csel-
lel és erővel egy ilyen lélektani „vaskapun" átvinni 

Az első  ilyen cikkét: a Schittenhelm Edét Szabó Dezs ő  halhatatla-
nította. Schittenhelm, a rókushegyi emlékkö ismeretlen szabadság-
hő se két dologra emlékezteti Szekfű t: az asszimilációt fölváltó disszi-
milációra, s a magyar Hungária fogalomra. A disszimiláció: a német 
fajiság magához mágnesezi még a magyarra áttért németek egy részét 
is; Hungária pedig nem enged meg más védekezést ez ellen: mint to-
vább örülni azoknak, akik magyarok maradnak (vagy annak vallják 
még magukat). Faji támadás ellen a nemes magyarnak nem illik fajilag 
védekezni. Lehet ezt a magyarság közepéb ő l így nézni? Lehet ezt 
máshonnan így látni, mint egy kicsiny eltévedt töredék történelmileg 
kiszépített érdekéb ő l? Szekfű  nem attól fél, hogy a magyarság, ha ki-
disszimilálható elemeknek túl sokat enged át magából — egy szép na-
pon szétmállik vagy hozzá tartozó vezet ő  nélkül marad. Az ő  félelme 
az, hogy egy pár ezer embert kigyanúsítanak (ami úgysem sikerülhet, 
amíg más lesz az érdekük), vagy magyarság dolgában regula alá vet-
nek (ami bizony sürg ő s volna, de sajnos éppoly távoli álom, mint a 
népi középosztály). 

A második tanulmány Prohászka Lajos „Vándor és bujdosó"-ját 
kezdte ki. Ez a könyv ekkor már elég régen áll polcainkon: lassú, gon-
dos rátákban 1932 vagy 1933 óta készült a Minervában s a kritika is 
rég beiktatta a magyar önismeret úttör ő  művei közé (Szekfű  profesz-
szorjelölt tanítványai voltak az új professzor iránta legáradozóbbak). 
Miért kellett ezt a könyvet a polcról utólag levenni s mint „eltévelye-
dést" azóta is napról napra kipellengéreztetni? Az indokok kifityeg- 
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nek a kritikából. Szekfűnek kellett egy „németes" szellem, akivel 
szemben ő  védhesse a magyarságot. Aki Széchenyit is a német roman-
tika ágaként hajtatta be hozzánk, most cenzora lesz egy filozófiata-
nárnak „magyarságban". Minthogy Habsburg-eszményének legna-
gyobb veszedelme a mai németség; ő , a „kék virág" hajdani lírikusa, az 
egész német művelő déssel szemben felvonatná a hidat. Ezért kell 
megtámadnia valakit, aki a németség fölött továbbra is ott látja a „kék 
virág"-ot. Lám az innsbrucki történész: az nem ilyen párhuzamot von 
a németek és franciák közt. 

Megérdemli Prohászka könyve ezt a kicégérezést? Most, hogy átla-
pozom; éppoly tiszta ízit érzem, mint hat éve. Igaz, hogy mint bölcsé-
szeti munkák közt ért tudós, Prohászka is fogalmakban fogalmaz s a 
színek rovására is vigyáz a fogalmi tisztaságra. Rám sokszor olyan 
benyomást tesz, mint aki sterilen eszik. Ha ez a németség, németesnek 
is mondhatjuk, bár éppen nem látom át, hogy a Szekf ű  vagy Thiene-
mann körül felnő tt ifjúságnál, de a „legnagyobb magyarok" közé szá-
mított Paulernél is (akinek bölcselete egy szép, együgy ű , német szona-
tina) mért volna németesebb. A nyelvét például magyarság dolgában 
alig lenne tanácsos a Szekfű éhez vetni. Egy mondata a homályos ma-
gyar öntudatról: ,míg egyfel ő l levetkező , meghódoló alázattal éret-
lennek és parlaginak szégyenkedte magát a nyugati nagy kultúrákkal 
szemben, addig másfel ő l dacos szédülettel tántorodott el t ő lük, csak-
azértis szemet hunyta tények ultimátuma el ő tt, fő leg, amikor tő lük ő si 
erejének zúzódását féltette". Kihez húz ez a stílus, Kanthoz vagy Sza-
bó Dezső höz? Módszere is jóval tökéletesebb a leveg őben lógó ma-
gyar tipizálásoknál. Egy-egy szerencsésebb — vitathatóbb „alakban" 
formálja meg a görög, latin, spanyol, francia, angol, olasz lényeget (a 
kifejező , szervező , quijotista, stilizátor, telepes, humanista), aztán 
„örök feleselő  társunk", a „vándor"-német nagyobb képe mellé állítja 
oda a magyar „bujdosó"-t. Aki a két kultúra legnagyobbjait igazán 
ismeri: érzi, mily kitűnő en megválasztottak ezek a szavak. A vándor 
képeiben Szekfűnek az az érve is ki van védve, hogy a németség „ma" 
nem mutatkozik „vándor"-nak. Prohászkának a végtelennel küzd ő  
„német" több, mint a szláv szolidaritással beoltott porosz. Ebben 
nemcsak én adok Prohászkának igazat, hanem az anthropológia is. 
A magyar szellem jobbjai közt különben is egész ismeretlen dolog: egy 
veszélyes nép örök értékeinek a tagadása. Csehvel, románnal szemben 
éppoly kevéssé voltunk erre kaphatók, akármit javall az innsbrucki 
professzor, mint most a némettel szemben. A magyar humanizmus, 
miközben a népek rossz hajlamainak ellenáll, e rossz hajlamok ellen, 
magasabb eszményeihez fellebbez. A muskétás mögött akkor is ott 
akarom látni a Gregorovius-féle vándort, ha ledöf. 
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Harmadik és legigazibb indoka Szekfű  bírálatának mégis — a buj-
dosó. A „finitizmust", a „gyepű szellemet", a „bujdosást" inkább ma-
gyar „végzetnek", mint magyar jellemnek tartom, de ha lehet ő sé-
geinkre nem is fogadom el, találónak érzem állapotunkra. A magyar 
addig bujdosó csak, ameddig muszáj; többnyire azonban muszáj s 
megértem, ha Szekfű  bűntudata borsódzik ett ő l a szótól, mely a buj-
dosóban a bujdostatókra emlékeztet. S ha szót lehet vitatni, az elem-
zést csak dicsérni lehet. Hol vannak Prohászka mélységét ő l a Szekfű -
fogadta alkalmi karakterológusok? Magam is meglepve ismerem föl 
ebben az elvont hálóban a Kisebbségben legmélyebbr ő l húzott halait. 
De nem értjük? Épp ezért kell neki most „németes"-nek lenni. Új fo-
gás ez: ha Bécsünket át kellett hozni a Lajtán, dobjuk át, aki kényel-
metlenül magyar. 

A harmadik tanulmány, 1939 márciusában, Farkas Gyula asszimi-
lációs irodalomtörténetét (Az asszimiláció kora a magyar irodalom-
ban) „asszimilálja". Ennek fele sem tréfa: egy Szekf ű -teremtmény s 
Szabó Dezső t fordítja irodalomtörténetre. Elég gyengén, de elég rész-
letesen és határozottan. Nincs segítség; a Három nemzedék írójának 
,észre kell vennie" az asszimiláció másik felét. Schittenhelm Ede mint 
magyar író és tudós: bizony inkább bujdostatója volt csak a magyar 
alkotóknak; Schittenhelm Hans pedig ,disszimilál". Szekf ű  ijedtében 
még a törzsökösök megmozdulását is kész megérteni. Persze vigyáz, 
hogy a szél csak arra fújhasson, amerre neki is kedvez. A megoldás 
igen egyszerű  lenne: a magyar középosztályban van egy csomó centri-
fugális, idegen eredet ű  töredék, jó hazai szervezetekkel s határon túli 
ideállal. A magyarságnak viszont csak ügye, vallása, prófétái vannak—
ideje, hogy ő  is megszervezze már magát. Ha a magyar ügyhöz ma-
gyarok is vannak — van mihez asszimilálni vagy van mit elárulni. 
A fajiságra ébredt magyarság nem utasít senkit sem vissza, csak vá-
lasztás elé állít. Szekfű  azonban nem szereti azt, ami világos. Ű  első -
sorban megrettenteni akar: kisebbségben vagytok, ellenségeket csi-
náltok, a maradék vetést is elveritek. A többi faj nem t ű rheti, hogy a 
magyar faj fölébredjen. Ha fajként nyomják is, neki szentistvánian 
kell ölelni. „Valamilyen" megmozdulás szerinte is jogos; de magunk 
sorainak esztelen megtizedelése s a faji „nyitott kapu" közt nem mutat 
semmilyen lehető séget. Hogy pedig a megrettenteket tekintéllyel is el-
nyomja: tanácsadókat, vezéreket nevez ki ennek a „szükséges átme-
neti önvédelemnek, melynek olyan elvi alapokat kell adni, hogy a ma-
gyarság mai kétségtelen birtokállományát ne csökkentse ő  maga is 
azáltal, hogy erő szakkal disszimilálja a jó magyarok ezreit". „Hasznos 
volna, ha a mozgalom elvi alapját illet ő leg független, józan és meg-
vesztegethetetlen érzés ű  magyarokat kérdezne meg, min ők például 
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Bethlen István gróf, Ravasz László, Horváth János, Babits Mihály..." 
Itt tornyosodik fölém a végzet: „a fiatalok közt Németh László". 

A Magyar Szemle új szerkeszt ője megküldte nekem a tanulmányt s 
fölszólított, hogy feleljek. Engem az döbbentett meg, ami mást talán 
lekenyerezett volna: a névsor. Nem tartom magam tömény magyar-
nak. Apám, gyermekkorom, sorsom és m űvem: bizonnyal magyar — 
de az alkatom átmutat más fajokba. Ha Móricz, Szabó Dezs ő , Bartók, 
Tamási közé hívnak meg ötödiknek• azt mondom, a szenvedélyt be-
csülték meg, nem a természetet. De ez a névsor! Isten ő rizz, hogy én azt 
a „törzsökösség"-et csináljam, amit ezek a nevek jelentenek. Horváth 
János magyarságát érzem, de mivel mutatta meg ő , némaságán kívül, 
hogy ilyen kérdésekben is illetékes? S a többiek? Megszolgáltam én 
azt valamivel, hogy most már a törzsökösségre is kezét tev ő  Szekfű  
statisztájává szerz ő dtessen? Szabatos, udvarias, de félreérthetetlen 
akartam lenni. Közben az idő  is ért (1939 márciusa volt, mondom), s a 
hosszú íráscsönd után fölvett tollra odatódult minden, amit egyszer 
még el kellett mondani. A Magyar Szemlének szánt cikkb ő l könyv lett 
— a végzet elé. Az asszimiláció problémája megn ő tt: a Bessenyei óta 
kialakult új „művelt magyarság" nem volt olyan szilárd és tömör, mint 
a régi elő tte vagy a népé alatta. A háromszáz éve folyó nemzetrontás 
nem engedte meg, hogy a magyar népnek rászabott kultúrája legyen; a 
régi és népi magyarságból belétörő  nagyok ezért maradtak elszigetelt 
óriások a híg csörtetésben. Azoknak, akik mindezt túlélik: a Berzse-
nyik, Katonák, Aranyok, Vajdák, Adyk elátkozott lelkét kell kisza-
badítaniuk, maguknak s a népnek közös köpönyegül. A könyvben 
(mely Szekfü ijesztését: a „Kisebbségben"-t mint címet fordította 
vissza) Szekfüre is jutott egy-két oldal. A legnagyobb magyar törté-
nésznek neveztem, de elmondtam azt is, amit ez a tanulmány. Ami 
taktikacsere volt: természet és igazság drámájának akartam látni s 
nyílt beismerést és ő szinte csatlakozást ajánlottam neki. Az, hogy ő  
hogy viselkedik most: egy kicsiny, de nagy befolyású asszimiláns-
csoport viselkedését szabja meg. 

Szekfű  erre a füzetre két választ adott, az egyik válasz egy hajsza 
volt, a másik egy könyv. Ha lehetne örülni a rossz véleményünkre 
adott bizonyítéknak: mind a kett ő t kárörömmel szemlélhetném. Kü-
lönös az ilyen hajszáknak a lélektanuk; a nekiugratottak a maguk lár-
máján fölbátorodva, elveszítik a mértéket. Mámorukban, hogy hajrá, 
most az egyszer nem kell óvatosnak lennünk, hisz sokan, közvélemény 
vagyunk, elfelejtik, hogy a vadászatnak néha néz ő i is vannak, akikben 
kifordult természetük egész más tanulságot hagyhat, mint ahogyan 
elképzelték. Minket itt nem ők érdekelnek, hanem a rendez ő  straté-
giája. A Szekfü-képhez ez is hozzátartozik: hogy keríttet meg ő  egy 
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„megvesztegethetetlen magyart", miután más választ kap t ő le, mint 
amit a szájába pemp ő zött. A könyv első  olvasásra Szekfű  legközvet-
lenebb környezetét sem háborította fel úgy, mint ahogy azt kés őbbi 
zajukból gondolni lehet. A Magyar Nemzet vezércikkben idézte, a 
„szellemi honvédelem" ifjú rovatvezet ője sürgő s elolvasásra ajánlotta 
és vele védte a hont. Egyikük sem tévedett: a könyv a nyilas-dagály 
tetején volt annyira használható, hogy kényelmetlenségei megértek 
egy kis nyelést és elhallgatást. A nagy gombot azonban másképp 
nyomták le s a Magyar Nemzetnek csakhamar attól kellett védenie a 
hont, amivel elő bb védeni akarta. 

Egy hajszában a dönt ő : az elindítás. Szekfű  ebben mutatta meg 
diplomáciai nagyságát. A hajszát onnét kell kiugratni, ahol legtermé-
szetesebb volna, hogy a hajszoltat megvédjék. Ha ez a hely el van áll-
va, ső t épp innen dördül el az els ő  puska, mitő l lehet tartani és ki nem 
kiabál bele? Igy szemelte ki Szekfü a Protestáns Szemlét. A dolga nem 
volt nehéz; a lap rég az ő  szférájába tartozik: az egyik Szekfű -sarj mint 
szerkesztő  adta a helyet, a másik: mint cikkíró a hazafiúi megbotrán-
kozást. Szegény kis magántanár, maga is meg lehet rettenve a rája zú-
duló jutalomtól: Baumgarten-díj, szakembernimbusz, rádió-népsze-
rű sítés. Aki idáig törtető  társai közt is vicctábla volt, egy nemzetet ta-
níthat önismeretre. De megszolgálta: őutána a másik oldal s a többi 
Szemle-nevelt sem maradhatott el; Rontó Pál írója, Muckermann 
jampece, majd a Nyugat régi bosszúsága is új reményre kapva; végül a 
színre hívott Rendez ő  után minden bokor, amelyben dühök és ambí-
ciók guggolgatnak. Az áldozat majdnem gyönyörködik: Reinhardt 
sem csinálta volna jobban. S mily pompás országismeret az érvelés-
ben. „Csak ott ne, fiúk, ahol viszket." Mi nem magunkat védjük: 
nemzeti klasszikusainkat. F ő cím: „akinek Arany és Vörösmarty sem 
elég magyar". ő rült kertészként kivágná, egy-két idegbetegre csonkí-
taná a magyar szellemet; azoknak is csak azért hagyja meg, hogy a 
maga idegbetegségeinek ő söket találjon. A könyv Kecskeméten jelent 
meg; ezren ha elolvassák. Minekünk százezer emberre való papírunk 
van; azt állítjuk, ami jólesik. Tartalma: egységbontás; szelleme: német 
köd és völkisch fajvédelem. A fajmagyarnak: szláv bocskor a turáni 
nyereg helyett; az asszimilánsnak: söpr ű  és gettó. Száz cikk vagy két-
száz s közben egyetlen olyan érv sem, amely a lényegre néz. 

Mialatt a hajsza folyt, két színdarabot s egy négyszáz oldalas re-
gényt írtam meg s nagy, nagy torzsátlan körtéket vertem egy kertben 
reggelire. A támadók elfeledkeztek egyr ő l. A Kisebbségben a hóhér-
hoz volt címezve. Az után, amire elkészültem, az, amit t ő lük kaptam: 
dorombolás volt. A kert gyümölcsöt, a haza ütést, de evoét mindenik 
terem, teremhet még; s én téphetem s állhatom. Nem is volt szándé- 
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komban egy szót sem válaszolni; barátaim is lebeszéltek róla. Minek? 
Az olvasni tudó és akaró úgyis látja, hogy nem zárok én ki senkit, aki 
önmagát ki nem zárja, sem élő t, sem klasszikust. Miféle egységet bont 
az, aki múlt és nép kultúrájába akarja a művelteket visszahorgonyozni 
— s négyfelé ráncigáló idegenvezet ő  csoportjaink fölé a magyar érdeket 
szeretné gazdául és egységül adni. Amit én írtam: végrendelet volt —
üzenet egyetlen fiatalhoz, aki „hinni és folytatni tud". ő  úgyis megért; 
ők pedig bizonygassák csak lármájukkal, hogy a magyar: igenis 
kisebbségi sors. Amint látom, sokaknak bebizonyították. 

Nem sokkal sült el jobban magvasabb tromfjuk: a hatodfélszáz ol-
dalas „Mi a magyar?" sem. Elhiszem, hogy ilyenféle könyvre készül-
tek nélkülem is; de minek a célzások s a bevezet ő  mért csapja az egész 
nyalábot az én fejemhez? A szerkeszt ő  szerint e vastag könyv célja: 
„kijelölni a határvonalat, melyen túl a fantázia és líra felel ő tlensége 
veszi kezébe a magyar problémát, de amelyen bel ő l lehetséges objektív 
módszerekkel és eszközökkel megközelíteni, megismerni a magyarság 
lényegét". „Nemzeti érdek, hogy az elrajzolt képeket az asztalról lesö-
pörve, megtaláljuk az objektív tudományos megismerés módjait." 
Tudomány szóval a líra ellen; nagy könyv a kis könyv ellen, elsöprés a 
kellemetlen ellen. A magyar közönségnek meg kellett mutatni, hogy 
akármit izgágáskodnak is itt egyesek, az igazi, a hiteles, nagykönyves 
magyarság kulcsa az ő  kezükben maradt. Azt, hogy mi és ki a magyar, 
mutatis mutandis ma is csak ő k szabhatják meg. 

A kiindulópont persze már maga is megtéveszt ő : melyik kor ma-
gyar szaktudománya tudott többet a magyarságról, mint nagy „líri-
kusai"? S ha még össze is lehetne tákoltatni hirtelen egy ilyen tudo-
mányt (öt éve, amikor én egy ilyennek a módszertanát a Magyarság-
tudományban — a név is az enyém — el ő adtam; Szekfű  famulusával egy 
ilyen tudománynak a szükségét és lehet ő ségét is tagadtatta), nem ma-
radna-e vitatható itt is, akárcsak a szociográfiában, hogy ki tud többet 
egy embercsoportról, aki bel ő le jött s a sorsát hordja, vagy aki minden 
lehető  kérdő ívvel áttanulmányozta. De amit Szekfű  kiad: nem is akar 
tudomány lenni. Neki nem tudományra van szüksége, csak a tudo-
mány súlyára, agyonnyomni. Magyarságtudományt csinálni úgy, 
hogy valaki összehív tizennégy írót és szakembert, s fölszólítja ő ket, 
hogy adakozzák össze, ki-ki a maga terepér ő l a magyarság lényegét: ez 
jó lehet „ankétnak", de aligha jó tudománynak. Magyarságtudo-
mányt még kevésbé lehet „szerkeszteni", mint magyar történelmet. 
Azt csinálni kell. Egy léleknek, egy érdeklő désnek, egy módszernek 
kell a tények közé nyúlni. A tizennyolcadik század történelme élhet 
jog-, gazdaság-, művészettörténet adataival, de jog-, gazdaság- és m ű -
vészettörténészek nem hordhatják össze a tizennyolcadik század él ő - 
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képét. S ha legalább a magyarságtudomány „enciklopédiája" volna az 
a „szakismeret", amit a magyarság kutatóinak tudniok kell. Ilyes-
mit a tizennégy közül azonban csak hárman próbálnak adni: Kodály, 
Bartucz és Zsirai. A többi esszé; a református püspök ,magasröpte" s 
a röpülni nem szokott szaktudós „szárnyemelgetése" közt. Középis-
kolai tanárok összeállítottak már egy könyvet: „amit a magyarságról 
minden művelt magyarnak tudni kell". Ha tizennégy szerencsésebben 
összeválogatott ember egy ilyet hoz össze: még nem magyarságtudo-
mány, de legalább hasznos könyv. Ebben csak hasznos tudományok 
akadnak. 

Hogy történt ez a mü? A szerkeszt ő  beállított egy embert egy-egy 
területre s annak meg kell mondania, hogy onnét „milyennek" látszik 
a magyar? Ami az olvasóra marad: a jelz ő k szortírozása. A szakem-
berek és szakdilettánsok úgy érzik, hogy a szerkeszt ő  jelző ket vár tő -
lük s ha vár, nyújtják, ahogy várja, vagy ahogy ő k maguk gondolják. 
Ravasz szerint: a magyar sorsállón egykedv ű , képtelen az absztrak-
cióra, álmodozásában is reálisan kötött, egyszer ű , rendben tartott ér-
zelmességű , férfias, rátartó, passzivitásában h ő sies stb. Babits szerint: 
tarka, dúskáló lelkű , színekben és emlékekben gazdag, a világ csillo-
gásának örülő , könnyen meg nem rendíthet ő , józan, fölényes, nehéz-
kességében erő s, legnagyobb cselekedete akárhányszor a cselekvést ő l 
való tartózkodás, jogával kényelmét ő rző , nemzeti küzdelmei is nem-
zeti mozdulatlanságát és méltóságát védik, de van benne azért egy 
adag jogász platonizmus is, nem pesszimista, az opponálásban nagy, 
termékeny lomhaságában hivatást teljesít ő . A magyar stílust elemz ő  
Zolnai szerint: szabadságszeret ő , konkrét, habzsoló, pompázó, életes, 
egyéni. A lángelmékben illetékes Farkas Gyula szerint: el őkelő , em-
berméltóságára érzékeny, férfias, katonás, valóságérzék ű , igénytelen, 
józan bár mélyen érzelmes, önmagával meghasonló, sorstól búsko-
mor, eksztázisra nem hajló, de mélységes istenhit ű , halálon rágódó, 
erő s történeti tudatú, patriota, egyenetlen, magányos. Viski néprajzos 
tapasztalata szerint: vallásában közömbös, formalista, más fajúak és 
felekezetű ek iránt türelmes, tartózkodó, mesekedvel ő , erő t és bátor-
ságot csudáló, tréfaért ő , férfias, szabad, szeszélyes táncú, nemcsak 
földműves, de fúró-faragó, kereskedésre való, öltözetében kényes és 
dús. Folytassuk, vagy elég volt öt a tizennégy helyett? A jelz ő , mint 
minden jelző , lehet telitalálat és lehet közhely, de hogy lesz bel ő le tu-
domány? A tudományt, úgy látszik, az olvasónak kell megcsinálnia. 
Dobja ki előbb egy-egy író jelző i közül az ellentmondókat, aztán a ti-
zennégy jelző  közül, amelyik egymást üti (pl. Farkas mélységes isten-
hite és Viski közömbös vallási formalizmusa); a megmaradtakat írja 
egymás alá s rakjon annyi keresztet melléjük, ahányszor elhangzott. 
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A jelzőverseny öt els ő  helye: a magyarság. A magyar realista, világos, 
férfias, konkrét és pompázó. íme: a tudomány. 

Az olvasó azt hiheti, ez élc, téved: ez módszer. Ha Szekf ű  már szak-
tudós méltóságán alulinak tartotta régi tanulmányunkat figyelembe 
venni, nézte volna meg jobban a munkatársak tanulmányai közül a 
Bartucz embertani elemzését. Abban a magyar „faj": százalékarány. 
Északi 4-5 százalék, mediterrán 1 százalék, alpi 15, dinári 20, kelet-
balti 20, elő -ázsiai 4-5, mongoloid ugyanannyi, turanid 25-30. Ez a 
fajkeverék színezte elemeit a magyar történelem és magyar föld befo-
lyása alatt magyar jellegűvé. A magyarságból a szellemtudósnak sem 
egy típust kell kivonni; már csak azért sem, mert egy ilyen típus nincs. 
A spektrálanalízis jut eszembe; ahogy egy-egy „vegyi anyag" egyéni-
ségét spektrálsávjai elhelyezkedése és szélessége: úgy szabja meg egy 
nép „egyéniségét" is csoportjainak és nagy szellemeinek spektrálsávja. 
Az emberi változatok skálájából: ez megvan, ebb ő l sok van, ez hiány-
zik; ilyesmivel kell kezd ő dnie egy nép-elemzésnek. A „Kisebbségben" 
állítólag megcsonkította a magyarságot: csak a sötétséget hagyta meg 
belő le. Az igazság az, hogy én abban a füzetben, amely álmában sem 
akart hungarológia lenni, négy ilyen magyar spektrálsávot is leírtam: 
egy balladait (Bethlen Miklós, Berzsenyi, Katona, Vajda, Ady), egy 
világos kristályost (Kármán, Kazinczy, Kosztolányi), egy száraz, 
gyöngyözö „petrucchiói"-t (Zilahy, Péterfy), egy nyájas mosolygót 
(Csokonai, Jókai, Tóth Árpád). Van több is, persze; de a csonkító ne-
vezet, úgy hiszem, mégis csak jobban illene az „egy típus" csinálókra, 
ha az „elkenő t" már elébb meg nem érdemelték volna. Vagy nem kell 
annak, aki a mókás, irreális Tamásiból, s a rideg paraszt Veres Péter-
bő l egy magyart akart kivonni — a leglényegesebbet lecsonkítani róluk. 
Ebben a könyvben azonban ilyenféle elemzéssel, egész halványan, 
csak a fiatalkora magyar tájképeire emlékez ő  Babits próbálkozott. 

A színképelemzéssel nincs vége, természetes, a munkának. Az em-
beri változatok — akárcsak a különféle sz ő lő fajok — külön magyar íze-
ket szednek föl földünk és múltunk k ő zeteibő l. Ezeket kimutatni 
azonban csak az összehasonlítás legfinomabb módszereivel lehet. 
A kötetben öt-hatszor is elpüfölt Prohászka tudta legalább, amit e 
könyvben kevesen, hogy minden jellegtudomány (vagy ha úgy tetszik: 
kultúrmorfológia) összehasonlító tudomány; ha nincs vándor, nincs 
bujdosó sem. A mi könyvünkben azonban összehasonlítás csak egy-
féle van: el kell határolni a magyart a némett ő l, amennyiben a Lajtán 
túl német s összekeverni vele, amennyiben Szent István földjén az. Az 
ember a „Staat Ungarn"-ra gondol; hát ilyen komédia a tudomá-
nyosság? Gerevichnél nem tudjuk: hahotázzunk vagy bosszankod-
junk, amikor az új orientáció jóvoltából az egész középkori német 
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művészet egy zavaros, torz, magából kikelt aránytalanság lesz, sze-
rény magyar mesterek (akik közt persze Hartmannok és Spillenbergek 
is szép számmal vannak) egyszer ű ségének a kidomborítására. Hogy 
csinálhatták ezek annak idején a múltat, ha most így tudják átcsinál-
ni? Ha valami: ez aztán nem magyar. Magyar szellemek sosem szok-
tak egy másik nép ellen így védekezni. Arról nem is beszélek, hogy az 
ilyenféle politikai párhuzamok tudománynak mennyire alkalmatla-
nok. A német stílussal csak az egész kelet-európai stílust lehet szem-
beállítani (ezt hibázta el Prohászka is); a magyarság az utóbbin belül: 
a szomszéd népekkel hasonlítható össze. Hogy viszonylik a székely 
ballada szerbhez és románhoz; Móricz világa a Reymontéhoz; horvát 
Habsburg a magyar Habsburghoz: ilyenfélék a magyar népkarakte-
rológia finomabb kérdései. S még egyet: egy nép nemcsak jelleg, ha-
nem törekvés, cél, irány. Hová tették a „kereszténység pajzsát" maguk 
elő tt forgatók a magyar lét mélyebb, organikusabb értelmét? 

De hát mért is keressünk tudományt abban, aminek a célja: társa-
dalmi hatalomtartás és kiterjesztés? Sokkal érdekesebb ezt a könyvet 
is mint manővert elemezni. Hogy válogatta össze Szekf ű  a maga ti-
zennégyét? Ha jobban megnézzük: a „Mi a magyar?" egy vastagabb 
Magyar Szemle-szám. Csapat-összeállítása ugyanaz, mint amit ott le-
írtunk. Fényesebb, közömbösebb alibi-szakemberek: Kodály, Bar-
tucz, talán Zsirai, Viski; nagy együttm űködő k: Eckhardt, Gerevich s—
Babits; Szemle-fiúk: Farkas Gyula, Kerecsényi, Keresztúry stb. 
A nevük látszatáért bevont nagy nevekt ő l most is van elnyelnivaló. 
Kodály kiváló tanulmányából az derül ki, hogy a honfoglalók kigú-
nyolt ázsiaisága zenében máig él ő , leghasználhatóbb hagyományunk. 
„Gránit alap", „mély" és „felületi" magyarság is betör vele e könyvbe, 
melynek ezeket a ködös „német" fogalmakat kellett volna Szent Ist-
váni szellemben kigyomlálni. Bartucz áttekintéséb ő l az vonható ki, 
hogy horribile dictu: magyar faj sincs kevésbé, mint német faj. 
Ami turanid-kelet-balti többségünk éppúgy meghatároz minket, mint 
őket: az északi-alpesi. Már pedig Szekfű ék szentistvánsága épp ezzel 
tett nevetségessé minden magyar faji szín ű  megmozdulást; német faj, 
az: legalább van, de a magyar csak majmolás. A szerkeszt őnek azon-
ban megérte ez a kis nyelés. Nálunk nem az számít, hogy ki mit mond, 
hanem, hogy kivel vonult fel. ő neki elég, ha Kodály tekintélye ott van 
az elő szava mögött. 

Más tudósok ennyi gondot sem okoznak: Zsirai nem mond semmit, 
amit laikusok is el ne mondhattak volna, de a tanulmány helytáll, Vis-
ki is kitölti oldalait. A nagy kollaboránsokról nincs mit mondanunk, 
miután ők sem mondanak semmit. Ravasz és Babits jelz ő it láttuk; 
Eckhardt a „Magyarság külföldi arcképében" rádióba való anekdo- 
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tagyűjteményt ad a magyarság torzképeir ő l — anélkül, hogy önmeg-
mutatásunk nehézségeivel és reményeivel foglalkozna. Zolnai a kóde-
xek, Zrínyi, Gyulai, Szabó Dezs ő  prózája alapján jellemzi a magyar 
stílust; nagy gurmandként ízeket forgatva szájában, melyeket min-
denki látja, hogy nem érez. A magyar expresszionizmusra Nyisztor 
mondata lesz példa. „Szédületes tehetségüket bizonyára csillagokból 
hozták, de nyugtalanul vergő dve sodródnak az élet hullámain, míg 
végre egy nekik való környezetben sokszor gomolygó felh ők, forra-
dalmi lázongások, halálos tavaszok napjaiban magukra találnak és 
szellemük zuhogó szikráival, apostoli szívük varázslatos hullámaival 
olyan tüzeket gyújtanak, hogy valóságos népítélet emeli őket a püs-
pöki székbe." Ez az idézet persze már az orientációk övébe esik, ahol a 
nagy vállalkozásba betisztelt Szekf ű -ifjak az igazi mesterek. A ma-
gyarságtudományt érdekl ő  újdonsággal csak Farkas Gyula állt el ő : az 
is módszertani. A magyar lényeget szerinte csak a költ ő kben lehet ku-
tatni, mert ha prózaíróink közt voltak is nagy tehetségek „a széppróza 
mindenkor idő höz kötött és ha akadnak is egyes szépprózai alkotá-
sok, melyek évszazadokon át élnek, a széppróza nyelve évtizedr ő l év-
tizedre jobban fakul, mondanivalója elavul". Olvasott már tíz sort 
Heltaiból vagy Pázmányból? 

Magának Szekfűnek semmi sem árt jobban, mint a történelem kel-
méitő l elszakadt elmélkedés. Az ő  ereje a változatos, sokfel ő l össze-
hordott, rögeszméit is kiszínez ő  anyag. Csak a pikantéria kedvéért 
idézem befejezését. „A bajokat betet őzte, hogy ez a megzavarodott 
vezető réteg, a megszaporodott feladatokat számszer ű leg sem tudta 
többé ellátni s így kénytelen volt saját soraiba idegeneket bevenni, 
előbb a Bach-korszakból ittmaradt, nagyszámú német és cseh hiva-
talnokot és gazdasági embert, azután a hazai német kisebbségb ő l fel-
emelkedőket, a városi polgárság megmagyarosodott családjai után a 
falusi sváb községeknek a hivatalokhoz sodródó egyedeit. Emellett 
természetesen a minden magyar, lovas-nomád és Szent István-i gon-
dolattal ellenkez ő  magyarosítási szellem uralma alatt szláv és egyéb 
hazai nemzetségek szilánkjai is elborították a magyar törzset. A töret-
len magyar jellem átvétele annál nehezebb volt, mert ezek az idegenek 
egy hanyatlásban lev ő , a magyar történett ő l és szellemiségtő l elsza-
kadt osztályhoz hasonulva, annak er ő tlen gondolkodását tették ma-
gukévá és így végső  eredményként: vak vezet világtalant, beteg kö-
zéposztály asszimilál idegen tömegeket, melyeknek gyökereit a múlt-
hoz nem képes átvágni." Az ember els ő  pillanatra megdörgöli a sze-
mét: mért kellett a Kisebbségben ellenhajszát indítani? De aztán ész-
reveszi a módosítást. Ha az asszimiláció nem is sikerült — a b űnös nem 
a háromszáz éves fordított kiválasztás, mely a magyar vezet ő réteget 
1014  

elnyomta, hanem a „magyarosító szellem", a megtagadt Szent István. 
Ha az eszmék kikerülhetők, gazdástul kell kiirtani őket. Ha kikerül-
hetetlenek — elég gazdájukat megölni: a gondolatot majd magunkra 
szabjuk. Vagy nem a Magyar Szemle volt szerkeszt őjét halljuk a kö-
zéposztályt ekképpen dorgálni: „Az ő si jellem letéteményese, a nép 
igazi valósága iránt éppoly kevés érzék él benne, mint történet és régi 
népi kultúránk egyesítése iránt (lásd: mélymagyarság!) ami pedig a 
magyar jövőnek egyetlen szellemi alapja". 

* * * 
Elvégeztem, amit Szekfű  Gyuláról mondanom kellett. Személyes 

okom nem volt rá. Abban a jegyz ő könyvben, amelybe érzékenysé-
günk a bennünket ért jót és rosszat jegyzi: az ő  mérlege a kedvez ők 
közül való. A jót önérzetem nagy ínségében kaptam, a rossz akkor ért, 
amikor nevem árfolyam-ingadozásai iránt végleg megkeményedtem. 
E nehéz év olyanokkal is összeparancsolt, akik valóban szívemig bán-
tottak; tő le az választ el, ami velük összehoz: az ügy. Tanulmányom-
mal első sorban egy mulasztást akartam pótolni. Békés évek az érték 
felmutatására nógatnak; szorongatók: b űnök és veszélyek felmérésé-
re. Szekfűben én sokkal több becsülnivalót láttam, semhogy idejében 
elég határozott tudtam volna lenni törekvéseivel szemben. Szabó De-
zső  látszólagos igazságtalansága az értelmet látta; az én lojalitásom: a 
részleteket. De ha a magyar történelembe bevett remeteéveim s e kri-
tikus órák világossága meg nem gy őztek volna arról, hogy az utolsó 
húsz évben mi s ki körül történt; ma, amikor e húsz évünket megmér-
gező  illúzió mindent elkövet s kockáztat, hogy az egyik pokolból ne-
tán megmenekülő  magyarságot a szabadulás percében már egy jól el-
készített másik pokol várja: el kellett volna magam kiáltanom: Szekf ű  
Gyula húsz éven át a Habsburg-restauráció érdekében csinált nekünk 
múltat és jelent, s ennek a képtelen történelmietlen rögeszmének a 
szolgálatába toboroz ma is, amikor a magyarságot történelme legna-
gyobb próbájára kellene józanul elkészíteni — minden hatalmában álló 
embert és politikájába vonható gondolatot. Érezve azt, hogy hol állt s 
ma hol kénytelen állni, s eközben mit ártott: nem egy nagy szellem, de 
egy szemérmesebb közületi ember is visszahúzódik s hallgat vagy 
közkatonaként segít, ahol vezérként akkorát vétett. Szekf ű  azonban 
nem érez sem fordulatot, sem hibát. Ő  csak taktikát cserélt, amiért 
küzd: ugyanaz ma is, mint A szám űzött Rákócziban. Én azonban e 
harcban egy középosztályi töredék hatalomféltését, egy magyarellenes 
újabb anakronizmusokhoz való odakötözését rettegtem, s nemcsak 
mint idegenvezetés, de mint szégyenletes végzet ellen is küzdök, ame-
lyet nem az ananké, hanem a nemzeti amentia húz ránk. 
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E küzdelmem, jól tudom, nehéz. Akit veszélyesnek érzek, meg is kell 
becsülnöm. ő k bátran levehetik rólam tehetség, ép ész és becsület szí-
nét is, nekik csak az a fontos, hogy egy kényelmetlen hangot elnyom-
janak. Nekem azonban féltenem kell a magam táborát. Én nem aka-
rok szellemi cs ő cseléket nevelni: márpedig az ott kezd ődik, ahol az ér-
tékérzék kihagy: Ahol ők kecseszkecsken-stílusban birkóznak, nekem 
a római szabályokhoz kell tartanom magam. Ehhez a hátrányhoz 
vedd, amit egy rangtisztelő  és lényeg-nemlátó társadalomban a szak-
ember pozíciója jelent. Elég jó fölényesen mondani: dilettáns s mindig 
akad egy csomó tudatlan, aki elhiszi, hogy egy történelmi emlékek 
közt eltöltött élet kevesebb, mint négy el őgyelgett bölcsészeti év a 
Múzeum körúton. Ami nem azt jelenti, hogy aki erre a kritikára vál-
lalkozott, nincs sok tekintetben hátrányban egy szakemberrel szem-
ben, amilyen Szekfű  is. De én életemben sosem oda álltam, ahova 
kedvem hajtott, hanem ahol szükség volt rám s a nemzeti szorultság, 
amely munkát adott, idáig a legmesszebb es ő  területeken is adott ké-
pességet hozzá. Remélem, hogy most is ad — amikor egy múltjára szo-
rult népnek a múltját kell visszapörölnöm. 

1940 

A REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV* 

Az iskolában úgy tanultuk, hogy a magyar irodalom a tizenkilence-
dik század alkotása. Bessenyei körül megoldódott a szellem, Kazinczy 
körül a nyelv, s Vörösmarty és Pet ő fi nemzedéke megcsinálta a ma-
gyar irodalmat. Alig egy félszázad telt el, s volt magyar dráma, líra, 
regény, alig egy század, s mint a fajta megtalált arcára s örök mértéké-
re nézhettünk vissza halott klasszikusainkra. Bessenyei felléptét ő l 
Arany haláláig: ez volt a lendület, melyben a magyar szellem megte-
remtette magát. Ami el ő tte volt: a mű fajok gyermeki dadogása, egy 
balsorsában elmerült nép megszaggatott álmai a nyugati népek kultú-
rájáról, egy-egy nagy tehetség merész és elszigetelt kiugrása. Balassa is 
afféle elő -Pető fi, elő -Csokonai volt, s milyen kár, hogy a Tassótól ta-
nuló Zrínyi olyan vasnyelven írt. Nemcsak az iskola érezte így; az írók 
is. Mindig megemlítem, hogy Szabó Dezs ő  is sokallta azt az évet, 
amelyet a középiskolai irodalomtörténet-tanítás szán a Kazinczy ha-
láláig eltelt századokra. 

Ma mindezt egész másképpen kezdjük látni. A régi magyarság, 
ahogy tizenhatodik és tizenhetedik századunk emlékeiben ránk ma-
radt: csikorgó elő idő kbő l létünk talpa lesz, melyre ideje visszaállnunk. 
Magyar Elektrája utóhangjában Móricz Zsigmond nemrég írta meg, 
hogy a magyar nyelv Bornemisza ideje óta, tehát közel négy százada 
már: inkább csak hanyatlott. Ha irodalmunkban valami olyat kere-
sünk, amely a néphez hasonló forrósággal bukja a nyers nyelvi és faji 
kincseket: a régi magyarságba kell visszaszállnunk. Bet ű kukacoknak 
átengedett művekbő l izgató olvasmány lesz; csak ne a mai szépiroda-
lom kellékeit keressük bennük, hanem az emberi hevet és er ő t, amely a 
maguk idejében létre hozta. Bornemisza Pétert ő l Bethlen Katáig egyre 
több poros irodalomtörténeti névr ő l tudjuk meg, hogy nagy szellem, 
nagy író volt; a versenyt a modernekkel is kiálló. A tizenkilencedik 
századnak minden vívmánya ellenére is fogyatkozásul rójuk fel, hogy 
errő l a talpa alatt kincsel ő  múltról elrugódott. Kik voltak a század 
legtitokzatosabb, legmagyarabb írói? Akik a század fejl ő désében csak 
fél lélekkel vettek részt, de gyökérzetükkel ebbe az elfeledt mély ma- 

* Elő adás a Kálvin Társaságnak az új zsoltáros könyv ügyében tartott ér-
tekezletén. 
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helyre. „Kollégiumokban tartott deákokat. Mint Abdiás régen táplált 
prófétákat, Isten el ő tt kedves Nazirenusokat, kikb ő l lelkiekben várt 
tudós dajkákat. Tizenöt papokat fel is szenteltetett, Isten szolgájának 
arra készítetett Kiket udvarában s Hévízre helyhezett. Onnan jó he-
lyekre viszont szerkeztetett." A Bethlen Kata klastroma, a palotán 
polcra helyezett könyvtár, az el ő kelő  vendégek, a kastély el ő tt a 
jobbágy-ambulancia: a legjobb akadémia lehetett ezekben a külföldi 
akadémiáktól eltiltott években. S ugyanez a prófétákat tápláló asz-
szony-Abdiás, századának is lánya, akit ő l a sirató mint nyájas fürd ő -
ző tő l akar búcsút venni. „Vagy háromszor elment száldobosi vízre"; 
ott néha tíz vagy több attyafi is ott volt körülötte, szép mulatságban. 
„Filadelfiában akkoron laktanak Mikor Száldoboson együtt mulat-
tanak. Elmés mulatságos beszédek folytanak Egymást vidámítván, 
épre ujultanak." 

Igy alakult át az a magát gyötr ő  szenvedély, amelyet az életrajzban 
megismertünk egy kis körben új élet képez ő  erő vé s egy tágabbon — a 
nyájas Genfi-tó távoli erdélyi partjain — társas kellemességgé. Amit ma 
„sziget"-nek mondanak, a magyar múltban tán senki olyan szépen 
meg nem valósította, mint ez az Árva, aki bukott életével is köldöke 
tudott lenni egy megpróbált tartománynak. Aki a tizennyolcadik szá-
zadi Erdélybe belé akar látni, legjobb, ha az ő  hévízi ablakán pillant ki 
rája. Itt virraszt a Bethlen Miklós és Bethlen János lelke s innen lépnek 
ki a Teleki Józsefek és Bod Péterek. 

1940 

SZÉCHENYI 

( Két vázlat a Széchenyi könyvhöz) 

1. A LEGTALÁNYOSABB MAGYAR* 

Széchenyit, tudjuk, Kossuth Lajos nevezte egy megyegy ű lésen a 
legnagyobb magyarnak. A Naplókban Széchenyi err ő l ezt írja: „Kos-
suth ergreift eine Gelegenheit, mich den GröBten Ungarn zu nennen. 
Donnernder langer Beifall. Ich rühre mich nicht. Spáter an Kossuth: 
miért emel oly magasra, hol nem tarthatom fel magamat." Ez még a 
Kossuthot támadó Kelet Népe megjelenése el ő tt történt. De Kossuth 
még a Kelet Népe után is „talál alkalmat", hogy az érdemben és befo-
lyásban félelmes grófot megveszteget ő  szavakkal békítse. Ezekr ő l a 
kísérletekrő l a naplóban még kicsinyl őbb sorok állnak. „Anbandliz-
ni", hozzá dörgölő zni: a pesti nyelv ma is használja a szót, mellyel 
Széchenyi e magasztalásokat félredobja. 

A nemzet azonban megjegyezte és magáévá tette a jelz ő t, mellyel az 
ifjabb vezér próbálta az id ő sebbikben szinte kutyamacska viszony-
ként föllépő  ellenszenvet leszerelni. A magyar történelem szerencsére 
elég gazdag ahhoz, hogy ennek a frázis-kincsünkbe beragadt jelz őnek 
az igazságán vitatkozhassunk. Van azonban egy jelz ő , amelyet Szé-
chenyitő l magyar ember aligha ragad el valaha. Az, hogy ő  volt a leg-
nagyobb magyar: vitatható; az, hogy a legtalányosabb ő  volt: vitat-
hatatlan. Az utolsó száz év legrejtélyesebb alakjai: Berzsenyi, Vörös-
marty, Kemény, Arany, Ady nem éltek ekkora életet s nem hagytak 
ránk annyi emberi érdekű  talányt. Ha Széchenyihez a külföldi élet-
rajzdivat hozzá tudott volna férni: érdekesebb biográfiákat költ róla, 
mint Byronról, vagy Erzsébet Essexér ő l. Beszélni is nehéz róla más-
képp, mint talányait föladva majd bogozgatva. 

Széchenyi harmincnégyéves volt, amikor egy lombardiai utazásról 
jövet (Bécsben már megint hiába sürgette ő rnagyságát) a pozsonyi 
diétán emlékezetes fölajánlását tette. Harminckilencedik esztendejébe 
fordult, amikor a Crescenciája és Casinója életéért aggódó grófnak 
Hitele első  húsz példányát a nyomda lakására küldte. Mi volt addig? 
Aki kívülrő l nézte ő t: egyike azoknak a kóbor mágnástiszteknek, aki- 

* A legtalányosabb magyar a Kelet Népében jelent meg. Azel ő tt írtam, 
hogy Széchenyi ő serdejébe — évekre — bevettem magamat. Emléke lehet, hogy 
milyen kérdésekkel indultam el expedíciómra. A Széchenyi és a magyarságot 
Pécsett olvastam föl. Ez már munka közben készült s ha nem is gerince — egyik 
csigolyája a készülő  tanulmánynak. 
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ket a napóleoni háborúk neveltek föl kevés iskolával és sok mozga-
lommal. A forradalmi rémek leküzdése után élvezték osztályuk meg-
szilárdult életét s táncos és kóbor szabadságaikról id őnként szolgálat-
tételre is bevonultak. Aki belülr ő l nézi, a naplókból, anélkül, hogy 
mást is tudna róla: egy irodalom költötte lelket lát, amilyennek Schil-
ler és Byron olvasói közt ekkortájt különösen sokan hányódtak és 
boldogtalankodtak. Széchenyi is wertheri olvasmányokhoz, s ő t görög 
sorstragédiákhoz képzi az életét; b űntudatot nevel fel könnyelmű sége 
gyümölcsein, csakhogy ezt az érdekes, romantikus zaklatottságot 
magában fenntarthassa. Végig szereti s tán tönkre is teszi sógorn őjét s 
a körülötte lév ő  mágnáslányokat s házassági terveiben még szeren-
csétlenebb lévén, mint katonai pályájában — szerelmes ifjúként szen-
vedhet s rajonghat abban az életkorban, melyben más az ötödik gyer-
mekét dajkálja. Egy ilyen ifjúság után Walter Scott-i regényeket várna 
az ember, ha már nyilvánosságra lép, a negyvenévest ő l, aminthogy a 
magyar regényt valóban egy Széchenyihez nagyon hasonló, negyvenes 
főnemes indította el: egy másik nagy szerelmes, sokat utazó volt csá-
szári tiszt. Széchenyi azonban már csak nyelvi okokból is nehezebben 
lehetett volna magyar regényíró, mint az erdélyi Jósika. 1825-ig igen 
sok francia és angol idézet, szólás keveredik a naplójába: magyar 
azonban semmisem. Az els ő  hosszabb magyar bejegyzés így kezd ő dik: 
„A mi szövetségünknek olynak kell lenni, hogy annak jó intézetén, er-
kölcsösségén és méltóságán legrosszabb akarónk se hozhasson gya-
nút." „Egy új egészséges országban, hej, de könny ű  lenni jó hazafi-
nak." Hogy vált ebb ő l a társaság és költészet nemzetközi kulisszái 
közt byronkodó ifjúból társadalmi reformer? A holtáig németül gon-
dolkozóból a sokszor furcsán, de mindig h ő sin szelt magyar monda-
tok távúszója? Abból, aki a magyar élett ő l és a magyar földt ő l szinte 
iszonyodott (aldunai útján jegyzi be, hogy ő  még Lengyelországban s 
most Horvátországban is szépnek találja a tájat, éppen csak a magyar 
tájat nem tudja szívelni), a magyar nemzetiség és magyar hazafiság 
évszázados megformálója? íme az els ő  nagy talány, melyre minden 
középiskolai tanár tud választ adni, de a legzseniálisabb életrajzíró 
sem véglegest. 

Jobbvérű  polgárok is ki szoktak forrni s a pályájában csalódott hu-
szártiszt kiforrására is könny ű  sémát csinálni. Ó maga írja: ha a kato-
naságot komolyabban veszi, rég ő rnagy, de minthogy hóbortjait és 
boldogtalanságait vette komolyan: lélekben gazdagabb. S minthogy 
Magyarországon épp megindul az alkotmányos élet s mellette is ott 
van egy Charlotte von Stein (Zichy Károlyné: Crescentia), aki ő t 
Goetheként magas erényével viharos korából kivezeti: Széchenyi ál-
lamférfiúi nagyságát is meg lehet egy kés ő , de annál gazdagabb be- 
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éréssel magyarázni. Széchenyi azonban sosem „forrt ki" ebben az ér-
telemben. Az ő  lelke mindvégig a Rousseau és Alfieri olvasó serdül ő é. 
Egy megtört, kopási bajokban sínyl ődő  serdülő é, aki azonban férfi-
vívódásaiban is csupa megrögzött, mélyrevés ő dő  romantika. Egy ifjú 
rémlátásai, sebzett ambíciója, szent elszánásai az erényre, világfájdal-
mas kacérkodás a halállal s szörnyű  megrettenések tő le: a „három 
nem kézzel írt könyv" homlokzata mögött ez zajlik egy komorodó 
pubertás erejével. „Lelkiismeretem? Ha egy és másra visszaemlék-
szem, nem lehet vidám. Tudásom, napról-napra jobban látom — s nem 
sokratesi szerénységgel — kivételesen csekély. Nem tudok latint, jogot, 
jól semmit etc. Egészségem szánalmas, s ez a kedélyben melankóliát 
ébreszt; testemb ő l elfogy a meleg. Vagyonom egyáltalán nincs rend-
ben. Sehol egy kellemes Chez moi, még házam sincs. Nincs hatáskö-
röm, mire is volna, mikor hazám rothadt és gy ű löletes. A szerelemben 
boldogtalan vagyok." Majd németb ő l franciára csapva: „Jőjj kedves 
barátom halál, ne kínozz meg túlságosan; esküszöm követlek ellenál-
lás nélkül:" Másnap pedig: „Különös — rosszul aludtam s mégis mint-
ha újra születtem volna. Minden rózsaszín fényben. Ez az ember. Egy 
dagadt lép, talán egy szél és öngyilkosságra gondol." így hullámzott a 
„következetes" Széchenyi tételei mögött a lélek. Naplójának meg-
csonkítói, akik egy Orestes-mítoszt öltek ki irodalmunkból, agyrém-
szerűbbé tették kísérteteit, mint amilyenek valóban voltak. Eltüntet-
vén bűneit, lelkiismeretét torzították el. Félelme, rémlátása mégis 
olyanfokú, hogy a szó szoros értelmében vett „mérlegelést" lehetet-
lenné teszi. Els ő  fellépése után már vérpadról beszél. „Gift bei mir tra-
gen", jegyzi naplójába. S akiben ekkora lelki nyugtalanság lebegteti az 
ítéletet: szervezete egész szimatával, ítéletté vált közérzetével, mégis a 
legmesszebb látó államférfia annak a három évtizednek. Mi erre a 
magyarázat? Hogy tarthatta egy ilyen nem csupa szív, de szívideg em-
ber, maga elő tt éppen az „észnek" a lárváját? Hogy játszhatta ez a 
költő  s mily meggyő zőn, éveken keresztül a nemzetgazdát? Épp a 
gyógyíthatatlan romantikusnak kellett — vagy kellett volna — népét a 
tőkés rend forradalmába kapcsolni? Micsoda helye van az ő  hasznos-
ságot prédikáló és vallást lávázó Hitelének a nyugati gazdaságtörténet 
csodabogarai és a keleti szellem csodái közt? Ha Széchenyi egy Wes-
selényi hangjával s egy Pet ő fi érveivel izgat; nem szövetkezhet forra-
dalmibb erőkkel, minthogy lassan bár, de mindent el akart törölni, 
ami a négyszáz évet kés ő  magyar nemesi világban a polgári gazdaság 
kibontakozását késleltethette. Nézzük meg a Stádium legfontosabb 
javaslatait: nemes és nemtelen közt a hitel dolgában nincs különbség. 
Az adásvétel szabadsága megszünteti az ő siséget. Örökösödési adó. 
A jobbágynak is lehet magánjószága. A törvény mindenkit egyformán 
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véd. Vámot mindenki fizet. Az országgyű lési költséghez a nemesség is 
hozzájárul. A céhek eltörlend ők. A nemtelenek is választanak ma-
guknak megyei „pártvédet". Valóban Angliából importálta Széche-
nyi, mint tenyészlovait, ezeket a forradalmi elveket is? Ahelyett, hogy 
más becsületre ébredt főurakkal alkotmányunkat védte és tágította 
volna az ellenzéken? Vagy ez volta tér, melyen a Metternichet memo-
randumokkal ostromló gróf (akihez többek közt egy Zichy-grófn ő  is 
fűzte, aki ő  beléje szerelmes volt, a herceg pedig elvett), elmaradtsá-
gunkat legerő sebben támadva, Béccsel a legkevésbé került ellenkezés-
be. A parasztsorból két századja felemelked ő  Széchenyiek, a tizen-
nyolcadik századi nagyszerz ők gazdavére tette ő t nemzetgazdává? 
Mint ahogy az akadémiai felajánlással egy oldalra került bejegyzés 
jelképesen is mutatja: „Ma százezer eperfát rendeltem a birtokaimra 
Olaszországból." Vagy egy ostoros diszciplina volt ez az utilitarizmus, 
mint amilyennel a középkor gyötörte az ördögöt magában? Széchenyi 
a romantika sosem nyugvó ördögeire sújtott le magába, s talán nem-
zetében is vele? Akárhogy volt: a század érzelmi forradalmából kin ő tt 
Széchenyi látta meg els őül köztünk e század másik nagy forradalmát: 
a gazdaságit. Csak így lehet, hogy amikor ő  Hitelrő l beszél, valami er-
kölcsi intézményre gondol s amikor jobbágyságunkért szégyenkezik, 
melyrő l külföldön azt hiszik, valami sanyargatott kisded szekta, a 
magyar polgárosodás álma is ott józankodik a felháborodás emberi 
szavaiban. 

Ha forradalmári alkat az, amely a múlt teljesítményeit a jöv őben 
véghezvihető khöz képest semminek érzi: úgyhogy emlékezete helyett 
szinte akaratában hordja a történelmet: Széchenyi, a gyermek-ma-
gyarság költője, aki ő seink mellé kutyákat temetett volna, s nyolc-
százéves csecsem ő korunk után, úgy hitte, csak rajtunk áll, hogy a fel-
nő tt nemzetek közé lépjünk; bizonyára forradalmár. S mégis, mikor 
nem a társadalmi forradalom (mert hisz negyvennyolc sem volt forra-
dalom, csak szabadságharc), hanem a nemzeti önállósulás, a politikai 
nagykorúság igénye, a nemzet javát dagályba hozza s ez a dagály egy 
lentrő l jött (nem a népbő l, hanem a nemesség akkor még lentnek szá-
mító mélyeibő l) férfiban elég óvatos vezért talál: Széchenyi lesz, aki a 
magáénál alig szenvedélyesebb szavakra Dantont és Robespierre-t 
kiált, úgyhogy még Deák Ferenc is szinte denunciálásként ítéli el a 
magyar sajtót forradalmi hírbe mártó iratát: a Kelet Népét. A szellemi 
életben is van olyasmi, mint a formai jog, mely a legnemesebb érzést, 
indokot, az igazi jogot is elütheti igazától s Széchenyi oly heroikusan 
(vagy elvakultan) tiport ebbe a jogba, hogy az érdemes kortársak kö-
zül jóformán csak az újkonzervatív Dessewffy Aurél méltányolta ag-
godalmát, de ez is csak azért, hogy a Kossuthot izgatással vádlót, mint 
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izgatót elmarassza. Pedig egy század tapasztalatával magunkban; mi-
lyen oldalakat találunk ebben a vádiratban. Nem Kossuth volt itt a 
vádlott, hanem a Széchenyiben is megtestesült század hígabb, seké-
lyebb fele. Amit a kortársak „sz űkkeblüségnek" éreztek, valóban nem 
volt „szűkvelejű ség". Micsoda indulatos éleslátással gúnyolja a kor 
hő seit felkaroló roppant er ő t, a népszerű séget ebben a zempléni fiská-
lisban, aki azt hiszi, hogy népszer ű ség nélkül az „ébredés korában egy 
nemzettel még csak jót sem tehetni" s államférfiúi hiba a „népszer ű sé-
get, mint rossz számoló, könnyelmű en eljátszani". Vagy ahol az örök 
nyomorból hatásos borzalmakat kifest ő  Victor Hugo s a jószívű  
Lammenais-k filantrópiáját találja meg a Pesti Hírlapban, kik „ha 
egynek egy forintja volna a zsebében — a másiknak pedig semmisem, 
bizonyosan ezen utolsónak fognák a pártját, a másikat ellenben szív-
telen gazdának neveznék" s szánakozásaikkal oda juttatják Magyar-
országot (vagy inkább az emberiséget), hogy egy egészségteli munká-
tól pezsgő  méhkasbúl valami nemzeti nagy kórházzá váljék, ahol a 
dologtalanság leli jutalmát." Mib ő l táplálkozott ez a próféciának bi-
zonyult vádaskodás? A rémlátásokból, melyek a maga izgatásai köré 
is odalátták az egyéni s nemzeti katasztrófát s most, hogy egy kibírha-
tatlanul más egyéniségb ő l ömlenek felé, az özönvíz habjaiként zúgnak 
fülébe? Az osztályérzés dobban meg az új plebejusi politika el őnyo-
mulásán az öntudatos főúrban, aki a magyarság arisztokrata termé-
szetét vitatta s a fels őbb osztályokat akarta kormányzásra nemesíteni 
s nem a demokrácia szabad kiválasztását elindítani? Vagy úgy volt, 
ahogy Szekfü is érezteti, hogy Széchenyi a magyar nemzetiség ébresz-
tése közben is bennmaradt az osztrák birodalmi gondolatban s a biro-
dalmakban gondolkozó tekintet rémült el a magyar Nagyida újfajta 
gőzein? Szerencsétlensége pedig, mint Grillparzernek is, tulajdon-
képpen az volt, hogy a Ferenc császár alatt elsatnyult Osztrák Ház 
nem tudott önnön hivatásához méltó lenni s akikre támaszkodnia 
kellett volna: ő  maga nyomta két kerék közé? 

És végül a vég: a döblingi évek. Széchenyi elmebajáról könyvet ír-
tak, de hol van attól az elmekórtan, hogy ezt a kórképet gyermekes 
diagnózisai hálójába rekessze. Bizonyos, hogy Széchenyit (egy sha-
kespear-i ő rült szájában is nagyszer ű  jóslata után; Én a csillagokból 
olvasok. Vér és vér mindenütt. A testvér a testvért, a népfaj a népfajt 
fogja lemészárolni engesztelhetetlenül és ő rülten. Keresztet rajzolnak 
vérbő l a házakra, melyeket le kell égetni, Pest oda van, stb.) nem vala-
mi agyat sorvasztó rendszerbetegség kapta el, mint két évtized múlva 
Kemény Zsigmondot. A döblingi hagyaték a bizonyíték erre. Mi volt 
hát ez az új ő rület? Milyen viszonyban áll a régibb rémlátásokkal? 
Milyen viszonyban a romantikusokat olvasó huszártiszt s a többi 
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Byron-sarj ma már nehezen érthet ő  zaklatottságával, melyben irodal-
mi minta és öngyilkos fájdalom oly csodálatosan forrt össze? Amikor a 
márciusi napok reménye vérbe és füstbe kezd borulni: a nagy szerep-
lők egymásután vonulnak el Kossuth mell ő l. Deák Kehidára megy, 
Eötvös Münchenbe. Nem így vonul Széchenyí is véresen komolyan s 
mégis menekülésképpen, a szervezetében készentartott ő rületbe? 
A nagy idegrendszerekben a félt és a képzelt mindig valóság is. 
A tüdő baj vagy a szívizomsorvadás éppúgy rendelkezésére áll kétség-
beesésüknek, mint az „amentia". Amint a pisztoly is ott fekszik tokjá-
ban egy egész életen át. S ahová nem hajthatott át önvád, átnyom a 
ránküzenő  rendő rminiszter, aki szerint Bach önmagát felülmúló gú-
nyolójának vagy a börtönben van a helye, vagy — egy valódi tébolydá-
ban. 

2. SZÉCHENYI ÉS A MAGYARSÁG 

Széchenyit, mint faji hibáink korbácsát szokás suhogtatni. Valójá-
ban alig van nagy emberünk, akinek a belső  története hitelesebben 
győzne meg, hogy még sem utolsó dolog magyarnak lenni. 

Széchenyi mint feln ő tt ember forrt vissza a fajtájába. Harmincöt-
éves korában nemhogy németül, de franciául is jobban tudott, mint 
magyarul. Naplóját az utolsó napig németül írta; a döblingi ő rültek 
házából németül intézi fiához Intelmeit. Abban a vádiratban, melyet 
Döblingben adott ki önmaga ellen, fontos pont, hogy nem belSő  
kényszerbő l, hanem csak unalomból és hiúságból dobta bele magát a 
magyar politikába. „Huszonnégy magyar szót tudtam rosszul és bu-
tán, amikor mint ellenzéki a mágnás táblán hatvan ezer forintot aján-
lottam föl magam sem tudtam pontosan mire ... s nyolc napon belül a 
legnagyobb magyar lettem, aki valaha élt." Ez persze az önvád szent 
túlzása. De kétségtelen, hogy az Akadémia-alapító Széchenyi csak 
mint ember volt készen. Jogunkban nem volt járatos, a magyar 
„lesz"-t azért mondhatta ki olyan könnyen, mert a „voltot" kevéssé 
ismerte, azt, hogy ki Edgard Moore vagy Johann Salis jobban tudta, 
mint ki Zrínyi és Csokonai. S ez a hazánkba bemeteorlott császári ka-
pitány és byroni világvándor, a magyarságot akarta fényre hozni s úgy 
vallotta magát jó magyarnak, nagyobb bizonyságot tett fajtája mel-
lett, mint a magyarság legmegátalkodottabb szerelmesei és legszerel-
mesebb átkozói. Széchenyi István az európai szempontokat fordította 
hazája ellen, nem is lévén kezdetben más szempontja: ezért volt olyan 
órjási megmozgató. De az idegenb ő l közénk hullott angyal, aki be-
hullásával mindent meghódított, fokról-fokra maga is meghódíttatik; 
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fölfedezi és belészeret a magyarságba: ezért lehet a mi nehéz óráink-
ban olyan nagy vigasztaló. 

Széchenyi egyike volt a legnagyobb irodalomért ő knek. Az ellensé-
givé lett Wesselényi kés őbb is elragadtatva emlegette külföldi útjukat, 
amikor Byron Manfrédját kettesben olvasták. A húszas évek nagy 
írói, Kisfaludy, Vörösmarty, Bajza, a kortárs-romantika s a világiro-
dalom tájain csak vasárnapi kirándulók voltak ehhez a nagy globet-
rotterhez képest. A magyarság is az irodalmával kapott bele a képze-
letébe. Ez nyitotta ki szemét, hogy nem minden olyan rossz itt, mint 
útjaink s földhitelünk. 1825 óta szorgalmasan tanul magyarul. A le-
rángatott Berzsenyit ő  emeli vissza méltó helyére, az öreg költ ő nek 
(niklai Döblingjében) nem kis elégtétele, hogy a Hitel Berzsenyi idé-
zetekkel van teleszórva. Vörösmartyt is megszereti; a tébolydában a 
Szózat és az Él ő  szobor ott van még beszükült tudatában. Kétségbe-
esett állapotát, úgy érzi, Pet ő fi írta meg Felh ő iben: „Agyamban egy-
mást szülik a gondolatok, S egymást tépik szét, mint vadállatok." Aki 
ifjan Schillerb ő l, Alfieribő l és Byronból táplálkozott: férfikora szen-
vedéseihez a magyar költő kben talál méltó képeket. Három-négy ma-
gyar író elég volt, hogy keleti faja hivatását az európai szellemben száz 
évvel mások elő tt felismerje. A magyar nyelvr ő l már a Hitelben így ír: 
„Nyelvünkben a férfiúi er ő  megvan s mondhatni tán egy nyelvben 
sincs annyi s ha van, legalább nincs több. S ím ezen ereje nyelvünknek, 
melynek törzsökös eredetét Ázsia négy vizei közé állítani korántsem 
olyan balgatagság, mint azt sokan gondolják — tartá fenn eddig létün-
ket s azon nagy csuda melyen sokan bámulnak, hogy a magyar annyi 
tenger viszontagság közt sem olvadt még össze más nemzetekkel, nem 
egyéb mint természetes következménye nyelve erejének." Amit a nyu-
gatra szaladt magyarok szégyelve letagadnak: ennek a Nyugatról jött 
magyarnak a képzelete abban kapaszkodik. A magyar keleti nép s 
küldetése csak az lehet, amit mi is vallunk, hogy kelet népeit az európai 
műveltség parlamentjében képviselje. 

A másik, akit költő i után Széchenyi a magyarságban igazán meg-
szeretett: a magyar nép volt. Ő  az első  fő úr, aki osztályával a magyar 
jobbágyságért harcba keveredett. Jobbágyszeretete azonban két kü-
lön gyökéren n ő tt. Az egyik a művelt európai gazdasági belátása és 
emberszeretete, az amelyik Berzeviczy Gergelyt is mozgatta s Mária 
Terézia urbáriumát kiadatta. A magyar mez őgazdaság csak úgy vi-
rulhat föl, ha földesúr és munkás viszonya megváltozik; a munkás 
jobbléte: gazdaságos és emberséges. A másik gyökér azonban a ro-
mantikus költő  vonzódása a komoly napkeleti fajhoz. Széchenyi nem 
csak a parasztot becsülte a magyar parasztságban, hanem a magyart 
is. A Stádium egyik bekezdésében ötvényz ődőben lehet a két érzést 
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megfigyelni. „S mi arra jutottunk, hogy a tizenkilencedik században —
midőn az ember méltósága szent kezd lenni — pirulás nélkül publice 
beszélhetünk egész Európa hallatára de misera plebe contribuente; s a 
külföldnek ez iránti türelmét csak el ő tte ismeretlen létünknek kö-
szönhetjük, melynek következtében az azon hiedelemben van: tán 
csak egy kis sertárul van szó, mely vallás s több efféle miatt sanyarít-
tatik, midő n azonban kilenc milliórul forog kérdés, ki h ű  jobbágy s 
mily hű : jó katona s mily jó! szóval ki minden terhek türelmes visel ője, 
a magyarság utolsó záloga, reménye, fentartója". Már el ő bb a Világ-
ban így okolja meg a törzsökös magyarság visszaszorulását: „A sváb 
értelmes munkássága, a tót irthatatlan termékenysége, az oláh szoká-
saihoz makacs ragaszkodása, a rác kereskedési ügyessége mind sz ű -
kebb határok közé szorítják a törzsökös magyart, ki tán — ha független 
férfiúi öntartás az ízlésnek legvalódibb mér ője, — minden kivétel nél-
kül az országnak legszebb lakósa. Ezen parasztság a magyarság utolsó 
gyámola, csekély számban nemz, mint az oroszlán, míg tót, német s 
oláh úgy szaporodik, mint gomba az erd ő n. A magyar független önér-
zésében kerüli a munkát s büszke vadsággal félreteszi a lelki elömene-
tel s csinosodás legszükségesebb eszközeit napkeleti komolyságában." 
Még szavai is ugyanazok, mint Berzsenyié. S a magyar népnek ez a 
megbecsülése, akármilyen harcba keveredik a nemesi politikusokkal: 
csak mélyül és tisztul. Önvádjainak a magja épp az lett, hogy a ma-
gyarság lassan a maga módján úgy is érvényesült volna; ő  oltotta belé 
a reformláz idegen miazmáit. „Én vagyok az oka, hogy az oly nemes, 
senkitő l sem ismert és sokaktól lebecsült vagy éppen megvetett ma-
gyar nép abban a pillanatban adta meg magának a halálos döfést, mi-
dő n felvirulóban s a világ dics ő ségére lett volna." „Mennyi nemes ér-
zés, milyen fejlő dő képesség, mennyi kincs oda mindörökre." „Milyen 
drágakő  volt a magyar." „Es milyen gyönyör ű  lesz az ország, most a 
vasútak korában. Borúra der ű , de nem a nemes magyar, hanem egy 
másik nép számára." 

Csak politikai természetünkkel barátkozott meg nehezen. Hogy 
Ausztria népei közt csak nekünk van alkotmányunk, kezdett ő l sze-
rencsésnek tartotta; az alkotmánnyal járó lárma, sérelmesdi és huza-
vona azonban elkeserítette. Úgy érezte, valami képzeletbeli, szóvirág 
szabadságért szalajtjuk el a m űveltségb ő l és anyagi jólétb ő l eredő t. 
Kossuthot is ez a hiú alkotmányosság küldte műve ellen szónokló 
Arimanul. Negyvennyolcban szinte halálra ingerelte ő t, a rémlátót, ez 
a magyar politika, amelynek minden húzását esztelen kihívásnak lát-
ja. „Milyen gyű löletes a magyar", „II faut dégouter de mon sang." 
„Meg kell undorodnom a véremt ő l," írja naplójába. Döblingben err ő l 
is másképp gondolkozott. Széchenyi eszméi úgynevezett ő rültsége 

1060  

alatt is értek és fejl ődtek. Aki az önvád ő rült visszaütésének tartja, 
hogy gyónásában Kossuthot végtelen nemes embernek mondja, akit ő  
szorított a demagógia útjára: Falk Miksától meglepetve hallja, hogy 
késő bb sem beszélt soha úgy Kossuthról, ahogy azt várni lehetett vol-
na. Bachhal, a másik nagy fiskálissal szokta összehasonlítani s a két 
ember és a két pálya közt senki sem láthatta nála jobban a különbsé-
get. Ameddig Metternich herceg vitte az osztrák ügyeket, Széchenyi 
úgy nézett Bécsre, ahogy világlátott apa pirul faragatlannak maradt 
fiaiért. Bach meg Kossuth párhuzama megfordítja a szívét. Följe-
gyezték, hogy gyógyulása idején az ápolóitól kölcsönkért élclap, a 
Hansjörgel volt első  olvasmánya. De ez a lángész a bécsi Borsszem-
jankót sem olvasta hiába: ezen át látta meg Ausztriát s az ő  Hansjör-
gelét, Bach Sándort. Sokat tanakodtak, mi oldotta föl Széchenyiben a 
fájdalomnak azt a rövidzárlatát, melyet a világ ő rültségnek látott. De 
mi oldhat föl egy rémképei és önvádjai közé szorult Cassandrát? Csak 
az, ha nem bizonyul mindenben jó jósnak. Ha Széchenyi naplójából 
olvassuk ki, hogy mire volt ő  elkészülve negyvennyolc nyarán: meg-
értjük, hogy a katasztrófában is lehetett számára vigasztaló. A ma-
gyarság letörve, de megn őve került ki a szabadságharcból. Széchenyi 
is felismeri ezt lassan, ahogy a kivégzések vérg ő zén át a való helyzetbe 
lát. „A konzervatívok, írja, a forradalom el ő tt ellenfelei voltak, de 
mostani viselkedésük olyan nemes, hogy ha más ok nem is volna rá: ez 
egy miatt is büszkék lehetnénk, hogy magyarok vagyunk s mennyei 
élvezettel kellene szürcsölnünk a hitet, hogy egy nemzetet, melynek 
lefelé és fölfelé is ennyi független fia van, nem lehet olyan egészen 
könnyen tönkre tenni." Szerencsére van más ok is. Egy más nép ter-
mészetének kell Bach rendszerében a magyar népbe omlania, hogy 
szíve a magyarság politikai jellemére végképpen fölnyíljon. A teljes 
visszaforrás most megy végbe, amikor a magyar táblabírák örökébe a 
Beamterek sáskahada lép; a megyék néhány szál pandúrja helyett ti-
zenhat csend ő rezred ő rzi a békét s az ország sok huzavona közt hozott 
szabad törvényei helyett Gesetzbuchnak csúfolt Befehlsbuchok oszt-
ják az igazságot. „Az igazi patrióta az, vágja az elnyomók szemébe, —
aki az emberi méltóságot els ő sorban önmaga személyében tartja tisz-
teletben." Másutt pedig: Magyarországon a legtöbb ember szaba-
dabban, elfogulatlanabbul és gyakorlatibban gondolkozik, mint 
ahogy azt egy bécsi doktor, vagy professzor elképzelni képes. 

Az ő rült, aki talán sohasem volt az, vagy ha az is volt, rég úgy ült 
Döblingben, mint Pirandello kigyógyult betegje: a tébolyda és téboly 
védelmében, betegsége hatodik évében a malom göbjei és a sakk bábui 
helyett a tollhoz nyúl: Montaigne-hez ill ő  remek tanulmányokat ír 
Önismeret címen az egészség megvédésér ő l. A kétszázadik lapon 
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azonban az Önismeret új hangba csap át; a császár Magyarországba 
indul Potemkin-útra s Széchenyi ezt az utat kezdi nagy szatírájával 
kommentálni. Egy év múlva már a Bach-rendszert tönkre csépl ő  
Blickjét lopatja ki Angliába. A szegény beteg, akinek oly nagy szüksé-
ge volt a szomorú szentély védelmére, óvatosságában is hajmereszt ő  
utat választ nemzete védelmére. Példátlanul éles támadásaiba a ma-
gyarság mellett tartott legszebb véd ő beszéde van belerejtve. Ragasz-
kodik még most is az Osztrák Birodalomhoz, de abban csak egy népet 
talál, mely méltó, hogy magja legyen s alkotmányos szellemét a többi-
nek átadja: a magyart. Bach Neuösterreich-je helyett egy olyan Auszt-
riát követel, melynek természetes közepe: a magyar ember szíve. 

1941 

KEMÉNY ZSIGMOND* 

Néhány éve egy délutánt s egy féléjszakát töltöttem Móricz Zsig-
monddal. Amolyan „összepuhatolózás" volt: két író, aki odáig in-
kább csak írásból ismerte egymást, leül, hogy kitapogassa, mi az, ami a 
másikban a mű  mögött van. Összeismerkedni ismer ő sökön lehet a 
legkönnyebben. Az ilyen írói egymásban-vájásnak is ő si, csalhatatlan 
módszere: nagyságainkon végigmenni. Kit szeretsz, miért, hol bor-
sódzol és hol lelkesedsz a közhit ellenében is. Itt nincs kegyelet, nincs 
föllebbezhetetlen ítélet; a klasszikusok egy órára megint eleven kor-
társak, akiket legbels őbb ösztönünk szerint szabad vesézni, védeni, 
fölfedezni. Ez a számomra felejthetetlen beszélgetés is nagyszer ű  bot-
rány alkalom lett volna a halottak túlbuzgó véd ő inek (akik többnyire 
az élő k hajszolói), ha valami eldugott hanglemezr ő l a rádióba beol-
vassák. A visszaemberedett szobrok sem örültek volna némely véle-
ményünknek. Volt azonban néhány név, amelyben fukar csodálatunk 
váratlan találkozott. A legváratlanabb mind közt: a Kemény Zsig-
mondé. 

Én az elő ző  télen olvastam át újból. Tanulmányai a férfikor túlsó 
partjáról egész másképp olvastatták magukat, mint amikor ifjan be-
léjükszagoltam. Mi értelme volt Batsányitól a kortársakig szinte min-
den tanulmány-írónkat végigbújni, ha a legnagyobbat, akihez hason-
lítani sem lehet egyiket sem, most kapcsolom csak be az életembe? S 
tanulmányaival nő ttek regényei is. Hol van a múlt századnak még egy 
olyan komor és nagyszerű  regénye, mint az Özvegy és leánya? Mint 
egy ellenő rzésre, bebizonyításra váró nagy titkot ő riztem a fölfedezést, 
hogy ez a Kemény Zsigmond, akit kora még életében elfelejtett, az 
utókor mint kötelez ő  olvasmányt nem olvasott s jussához juttatni az 
írók is elmulasztottak: nemcsak a legnagyobb magyar prózaíró, egy 
korszakforduló kovásza s h ő se, de egyik azok közül az írónál több, 
magyar géniuszok közül, akik mint Zrínyi: személyiségükkel tágítják 
ki az irodalomtörténetet kultúrhistóriává. 

Azok közül, akiktő l én tanultam vagy együtt bontakoztam: ezt 
senki sem látta így. Szabó Dezs ő , kinek múltunk színfoltjai iránt a 
legtöbb érzéke volt, Berzsenyi tanulmányában a múlt század három, 

* Elő szó Móricz Zsigmond: Rajongók kiadásához. 
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magyar fátum alá rekesztett tehetsége: Berzsenyi, Katona, Madách 
mellé ő t rakja negyedikül. De míg azok egyszer legalább egy maguk-
hoz méltó mű re szedhették össze erejüket, Kemény Zsigmond elpor-
ladt anélkül, hogy igazán megmutatkozott volna. Kés ő bb tanulmá-
nyait hallottuk dicsérni tő le s regényeit mint az unalomból erényt csi-
náló tanárok vesszőparipáját kisebbítni. Más nem is igen foglalkozott 
vele; kortársaim közül sem tudom, hogy valaki olyasféle tanulmányt 
szentelt volna neki, amilyet Berzsenyit ő l Tóth Árpádig és Kosztolányi 
Dezső ig szinte mindenki kapott. Az utolsó nagy ragaszkodás nyoma 
Péterfy tanulmánya volt. Mily meglep ő  s felvillanyozó ezután Móricz 
Zsigmondtól kapni meger ő sítést arra, amit én a magam elfogultságá-
nak vagy fölfedezéseinek hittem. Ami bennem friss lelkesedés volt, az 
benne ifjúságától velenöv ő  elő szeretet. Egy a némaság lakatja alatt 
tartott vonzalmak közül, melyeket az alkotó ember m űve lelkében 
beszél ki. Mégiscsak meg kell változnia Kemény Zsigmond emléke 
körül a nemzet köztudatának, ha e magát két m ű fajban pazarló s 
nagysága miatt mindenikben csak vendég íróról beszélvén, Móricz 
Zsigmond s egy sok t ű zben megforgott tanulmányíró egyszerre tudják 
ő t a múlt század legnagyobb regényírójának s mindegyikünk fölött 
elérhetetlen magasban álló esszéistának tartani. Próbáljuk megma-
gyarázni: miért. 

* * * 

„S hiszem, hogy a magyar nemzet tévedései nagy mértékben éppen 
onnan eredtek, mert midő n cselekedetei és szenvedései által gazdaggá 
tette történészetét, e kincsszekrényt zárva tartotta vagy legalább bel ő -
le nem merített a jelen számára elég tanulságot, hanyag volt a vissza-
emlékezésben s így sem erejének, mellyel bírt, sem a nehézségeknek, 
melyek ellen küzdött, ismeretéhez nem juthatott." Ez a mondat Ke-
mény Zsigmondnak a forradalom után írt röpiratából való s a magyar 
nemzetnél is jellemzőbb talán az íróra, aki ennek a történelmi amen-
tiának volt orvossága. 

Ha a magyar nemzet hanyag volt a visszaemlékezésben, Kemény 
Zsigmond felfrissítette emlékezetét. Ha a magyar nemzet nem ismerte 
magát, Kemény Zsigmond maga volt a nemzeti önismeret. Ha a ma-
gyar nemzet „félreértette az anyag tulajdonait", Kemény Zsigmond 
„tudta leginkább az eszményb ő l, mely nyilvánulásra törekszik, mit bír 
meg az anyag természete". S ő  benne ez az emlékezés, ez az önismeret 
és anyagismeret nem tudás volt, hanem élet, ő  önmaga. Hisz egy tör-
ténész is agyában halmozhatja múltunk tényeit, többet mint Kemény s 
attól még hideg szemlél ője vagy vele összeférhetetlen ellenség lehet. 
Kemény magában hordta a múltat; képzelete mint önmagába, egy 
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életen túlérő  gyermekkorba nyúlt vissza belé, úgyhogy társadalmi és 
történelmi regényeit összehasonlítva, inkább a kortársairól szóló m ű -
vekben van meg az anyagnak az a hígsága s szegénysége, mely a puszta 
kombináció s emlékhiány jele s történelmi regényeiben az a gazdag-
ság, mellyel átélt dolgok merülnek föl a tollunk alól. S ahogy ő  maga 
egy darab eszmélked ő , a világban eligazodni próbáló múlt, úgy látta 
lábrakelt históriának mindazt, amivel mint ember és magyar érintke-
zésbe jutott. Innen a mer ő ben új szín, mellyel ö a magyarság er ő forrá-
sairól, hibáiról és európai beilleszkedéseir ő l szólani tudott. Ha törté-
nelmi realizmusnak nevezzük azt a gondolat- és kedélyirányt, mely az 
életet történelmi sz ő ttesnek látja s az új eszmék szálainak is az ő si rá-
mán s a megértett sz ő ttesben keres helyet: Kemény Zsigmond a ma-
gyar történelmi realizmusnak, mely régi irodalmunkban oly általános, 
s a maga szű k korlátai közt a népt ő l sem idegen, a modern magyar 
irodalomban, ha nem egyetlen, de legnagyobb képvisel ője. 

Abban a nyolcvan esztend ő s szédítő  fejlő désben, amely nemzetéb-
resztő  írók apró köreitő l a szabadságharc Európát meglep ő  erőmu-
tatványáig tart: a magyarság épp ebb ő l a történelmi érzékb ő l rúgott a 
legtöbbet maga mögé. A Bessenyei s Kazinczy körüli írók, századuk 
gyermekeként nagyobb bizalommal voltak a nyelvet és társadalmat 
újraszabó emberész iránt, semhogy kultúrában és életben a történelmi 
kényszert és sugallást le ne becsülték volna. Ez ellen az érzéketlenség 
ellen nálunk a romantika sem hozott, mint más népeknél, elegend ő  
visszahatást. Söt irodalmunkból épp azok a nagy tehetségek esnek ki 
egész következetesen, akikben ebb ő l a történelmi realizmusból a leg-
több volt: Berzsenyi, Katona s a debreceniek. A továbbmen ő  roman-
tika történelme alig más, minta múltba visszavetített vágyálom: Zalán 
futása. Az 1830. francia forradalommal kezd ő dő  reformerjedés még 
kevésbé kedvezett a jelen történelmi megértésnek. Az emberek a jöv ő -
be néztek s az eszmék olvasztó lángjával iparkodtak a nehézségeken át 
utat törni. Aki, mint Széchenyi ismerte az anyagot, melyb ő l ezt a jövő t 
kiformálni kellett: annak a realizmusa is inkább mély életismeretb ő l, 
mint történelmi érzékb ő l fakadt. Keményhez képest Széchenyi egy 
más világból ide hullott arkangyal, aki nyelvünkkel együtt mint fel-
nő tt tanulja meg viszonyainkat s isteni misszióként vállalja egy lesüly-
lyedt nemzet fölemelését; míg Kemény maga a nemzet, amint emlék-
szik, eszmél, tétovázik s lomha testével megindul, amerre edzett ösz-
töne súgja. Az az évtized, amelynek Pet ő fi volt a legnagyobb tünemé-
nye: a történelmi érzék szavában csak a reakció dohogásait hallotta 
volna. A szabadságharcnak sem erényei sem esztelenségei meg nem 
érthetők az emlékezésnek anélkül a hiánya nélkül, amelyet Kemény a 
nemzet szemére hány. 
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Igy ő , egymaga szinte, egy hosszú korszak fejlő dészavarát gyógyí-
totta Nagy iparkodott gyógyítani a szervezetében el ő állított vegyszer-
rel. S ez a szer nemcsak annak a kornak és annak a magyarságnak volt 
orvossága, amelyben Kemény Zsigmond élt. Az, hogy olvassuk és 
föltámasztjuk, jele, hogy testünkben megint nagy hiányát érezzük a 
ritka antidotumnak, amelyb ő l ami korunk az abszolutizmus éveinél is 
nagyobb adagot kíván. Nagy értékeinket megóvni, a változásokban 
kitartani, a történet alkalmait a magyar nép javára kihasználni: ez 
megint keményzsigmondi öntudatot kívánna. S az író, aki közéle-
tünkben hiába keresi műve nyomát, legalább a jövend ő  próbárame-
nő it: az ifjúságot szeretné beoltani vele. 

* * * 

„Afelő l: hogy a talentumos és jellemes férfiak közül kik legyenek 
nagyok? mindig a helyzet határoz. A nagyság a sorsé; csak a tehetség 
az emberé." Ez is a Kemény Zsigmond mondása s éppúgy a végzet el-
ső bbségét hirdeti, mint regényei. Lehet, hogy mint azokba, ebbe is né-
mi férfias panasz zárta be magát; úgy érezte: sorsa éppolyan ellensége 
tehetséginek, mint boldogságának. Mi azonban, akik pályáját mesz-
szebbrő l nézzük: sötét színei alatt is megtaláljuk benne a nagyságra 
hajtó körülményeknek azt az összjátékát, melyet el ő re kiszámítani 
vagy megrendezni nem lehetne, a lángész azonban utólag a maga fel-
tételeként magyaráz. 

Kemény Zsigmond erdélyi volt. Erdély a tizenkilencedik század els ő  
felében a legsajátosabb képz ő dmények egyike Európában. Magyar-
országtól független Habsburg-tartomány, egy Királyhágón túli Tirol, 
mely önállósága idejébő l bonyolult rendi szerkezetet örökölt, s mint 
egy központosított birodalom kicsiny nagyhercegsége kormányozta-
tott. Az alkotmány három nemzet, négy felekezet és három rend egy-
mással farkasszemet néz ő  sáncvára volt, a negyedik nemzet: az oláh, 
az ötödik felekezet: a görög s a negyedik rend: a jobbágyság mint 
megtű rt és jogtalan többség várta a maga óráját; a kormányzat pedig a 
birodalom fővárosából igyekezett e középkori mozaikban abszolu-
tisztikus elveit érvényesíteni. „A szembetett érdekek Cerberusként el-
lenő rizték egymást s úgy kimarták minden positióból, hogy végtére a 
befolyás egész a hivatalszobákba szorult s Erdély a sokféle garantiák 
mellett, ső t tán ép azok miatt könnyen süllyedt a korlátlan abszolutiz-
musba." Igazi alkotmányos életre nem volt sem tér, sem mozgássza-
badság, a kormány jószándékának pedig, ha volt, a középkori ny űgök 
közt kellett elbotlania. Wesselényi, e korszak legnagyobb embere, 
„hinni nem akarta, nem tudta, hogy Erdély mechanismusa, ha forgat-
tatik, rossznál egyebet ő rölhessen". Innen e birodalmakban gondol- 
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kozó matematikus agy sivár nézetei az erdélyi politikáról; hogy ott, 
amíg Magyarországgal az egyesülés ki nem mondatik, csupán a sérel-
mek hangoztatásával teremthet ő  némi közszellem s az elkobzott jogok 
haszontalan visszakövetelése is termékenyít őbb, mint a beteg gépe-
zetbő l kicsépelhető  törvényhozás. 

Erdély intézményei így az els ő  századfél nemzedékei fölött a végzet 
szerepét játszották. „Erdélyben nem az egyének belátásában vagy 
akaratában volt hiba, hanem az intézmények tették a közszellemet 
törpévé, az egyének belátását majdnem feleslegessé, az egyének aka-
ratját majdnem ájulttá." Ez az intézményekben megrögzített végzet 
annál ólmosabban függött az erdélyi társadalom fölött, mert az erdé-
lyi közéletet felmorzsoló másfélszáz év, a kiváló fajt nem tudta tönk-
retenni. Az udvarházakba behúzódott élet továbbteremtette a régi 
Erdélyhez méltó emberpéldányokat, többnyire vérszerinti leszárma-
zottjait a fejedelmi Erdély nagyjainak, akik könyvtáraikban a tizen-
hatodik század okleveleit, leveleit és emlékiratait ő rizték s olvashatták 
s ha arra nem is volt mindig erejük, hogy a hazájukon csügg ő  végzettel 
szemben hő si „szigeteket" alkossanak, ahhoz elég nemesek voltak, 
hogy a viszonyokhoz-züllött életüket szenvedve hordozzák. A kis h ő si 
kotériák mellett, minők a tizennyolcadik században Bethlen Kata, a 
két Teleki, Bod Péter, majd a Benk ő k körül keletkeztek s az ezer-
deákos Enyeden s Marosvásárhelyt Kemény Zsigmond ifjúkoráig 
nyújtották életüket, tele volt ez az ország Párizst-járt vidéki birtoko-
sokkal, vidéki otiumba visszavonult katonatisztekkel, rigolyás tábla-
bírákkal, kis pörökben pusztuló katonanemesekkel, kik közül a m ű -
veltebbek a harmincas évek országgy ű lésein, egy elpazarlott élettel 
maguk mögött mint Bethlen János-szabású államférfiak álltak el ő ; de 
a kallódók is megérdemelték azt a figyelmet, amelyet az értékes em-
bermatéria kelt eltorzulásaiban is. 

Kemény Zsigmond maga is egy ilyen végzett ő l lefele szorított csa-
ládból származott. Egy ötvenhatéves apa s egy második asszony gyer-
meke. Alig tizenkét évesen elveszti apját; anyja s mostohafivérei há-
borújában kilakoltatásokat és tettlegességeket ér meg, jószágról jó-
szágra bujdosik, bárói címével együtt viseli egy életen át állandó pénz-
zavarait. Az a kelepce, melyet a sors vet az embernek, ő t mára család-
ban fogadta s megszokván, oda érezte minden emberi jószándék köré. 
Nagy tehetségeink közt egy sincs, aki minden görögösködés nélkül, 
oly görögként fogta volna föl végzet és ember viszonyát. Az antik tra-
gikai felfogás, mely a végzetet a kiválóság irigyének és gyötr őjének 
látja (Kemény legjobb regényeinek s legszebb tanulmányainak az ih-
letője): Erdély ajándéka. Megérteni a gyengeséget, melynél fogva a 
kiválót a végzet nagy gépezete elkapja s megérteni a gép mechanizmu- 
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sát, mely nemzedékeket darál le unatkozva s csak akkor búg fel va-
dabbul, ha egy urául teremtett ember csontját ropogtatja: ez Kemény 
szépírói és tanulmányírói múzsája. S ez az a múzsa, amely már Sza-
mosközi és Szalárdi mellett is ott állt s most az európai és magyar poli-
tika s az egész emberélet értelme fölött fog eszmélkedni. 

Az ember mintha csak töményebb kivonata lenne hazájának. Ke-
mény Zsigmond jelleme, amilyen örvényes, olyan jól érthet ő . Belül 
indulat; kifelé ügyetlenség. Befelé: a nagyság és boldogság vágya, 
szenvedélye; kifelé a közvetlen személyes érvényesülés képtelensége. 
Egy nagy láng, amely nem tud, úgy ahogy szeretné, másokra átharap-
ni s elő bb a melankólia, kés ő bb a szórakozottság pernyéje alá takarja 
be magát. Életírói szeretik ő t mint bukott kér ő t bemutatni, akit hol a 
körülmények utasítanak vissza, hol maga torpan meg boldogsága 
elő tt. Bukott kérő  azonban az ember csak sorsból lesz. Ezerszer kell 
érezni, hogy nincs akkora hatalmunk másokon, mint eszünk és szí-
vünk megérdemelné, amíg akár a n őkkel, akár a tömegekkel szemben 
magunk fogadjuk el személyiségünk bukását. Kemény gy ű löletében 
Kossuth iránt is sok van a bukott kér ő ébő l, aki elő l egy szerinte hígabb 
és méltatlanabb ember ragadja el személyes varázsával, ami jog szerint 
ő t illetné. A végzet neki a testében van s egész érzelmi élete: értékének 
a szenvedése társadalmi megjelenésétöl. 

Ez a szenvedés alakítja öt bohémmá. Aki tele van szerelmek csírái-
val, de méltó partnereket szerezni hozzá nem tud, agglegény duhajko-
dásokban szerez magának torz elégtételt. Akit a társadalom megsze-
retni nem tudott, lomposságával mutatja ki közönyét iránta. Igy lesz 
Kemény Zsigmond is az, aminek a kortesnóta festi: „Mindig poros a 
kabátja, Danielik a barátja." Azaz egy lump f ő pap, egy másik aggle-
gény, aminő t ma már elképzelni sem igen lehet, cimborának elmés és 
nagyszívű , pénzzavarai miatt azonban bukással végz ő . A múlt század 
rajzolói hazánk nagyjait megszépítve hagyták reánk. A Széchenyi-
képek után például meglepetve halljuk, hogy ő  maga egy csúnya, 
nagyszemöldökű , sárga embernek tartotta magát. Ugyanily retust vé-
geztek nagyjaink jellemén is. Szobornak jobbak lettek t ő le, embernek 
azonban érdektelenebbek. Kemény Zsigmond jellemét, mely egy 
Hamletbe oltott Falstaffé volt, kár volna elidealizálnunk. Az ő  vérbaja 
például volt olyan sorsratartozó, mint az Ady Endréé. 

De ugyanez a szenvedés nevelte föl benne a költ ő t és a gondolkozót 
is. Az embernek néha hasonlítania kell magához is s ha az életben 
nincs rá mód, átnyújtózik a költészetbe. S ahol a kifelé tör ő  vágy a 
melankólia burkában megakad: ott kezd ő dik az elmélkedés. Megér-
teni a rendet, amely szenvedteti, áttörni rajt, hogy aztán újból megfo-
gassa és letiportassa magát vele: a bohémnak ez lesz másik személyi- 
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sége, amelyet műveiben valósít meg. Mindenik egyformán igaz s egy-
mással megférő . Az agglegény cs ő dje és szabadsága e kiél ő  és fátum 
alá szorító művészetet nem táplálhatta rosszul. 

S mily iskolát kapott ez a nagy dolgok felé szorongatott lélek! Te-
hetségeink közt nem tudok senkit, aki iskolájában szerencsésebb lett 
volna Kemény Zsigmondnál. Enyed másfél századon át alig jelentett 
kevesebbet az erdélyi m űvelő désnél. A híres Pápaytól fogva a legna-
gyobb professzorok itt tanítottak s a legértékesebb nemes ifjak vagy 
ide jártak, vagy innen kapták tanítójukat. Kemény Zsigmondot is egy 
nagy tanár fogadja itt, Szász Károly, a püspök apja. Ezt a nagy jogászt 
a Kemény-család barátsága emeli egész fiatalon a jogtanári székbe, 
megyei majd országos tekintélyre. A harmincas évek országgy ű lésein 
követ s az ellenzék egyik vezére. Az erdélyi jogtörténetet ő  teszi az el-
lenzéki politika és újságírás kincsesbányájává s a fiatal Keményt, aki-
vel már mint tizenhét éves ifjúval feln ő tt barátként bánik, ő  avatja be 
az európai jogtörténet kérdéseibe. Együttléteiket Kemény így örökíti 
meg emlékbeszédében: „Hol Savigni és Troxler felett vitatkozánk s a 
római jog formatökélyét bámulva, kétségbevontuk vagy követeltük 
korunk törvényalkotási képességét s ilyenkor ő  a Napóleon-codex el-
veit és szerkezeti el ő nyeit magyarázta nekem, hol az angol alkotmányt 
a franciával hasonlítá össze s védte Britannia ő si szabadságát az én 
modern olvasmányaim ellen, melyekben a legszellemdúsabb helyeket 
mindig a legigazabbnak is szerettem volna tartani. Néha latin remek-
írókat szavaltunk, néha újabbkori költ ő ket s a hazaiak közül Köl-
cseyt, kit ő  talán nem méltatott eléggé, Csokonait, kit el ő szeretettel 
kegyelt s Vörösmartyt, kit mindketten versenyezve magasztalánk." 
Hogy mit jelenthet egy ilyen mester tizenhétéves korban, azt nem kell a 
mi fakóbb emlékeinkb ő l tudnunk, vagy gyermekkori elhagyatottsá-
gunkból kitalálnunk; Kemény Zsigmond, a nagy szavak ellensége 
maga mondja ki emlékbeszédében, egy gyönyörű , nála egészen ritka 
tiráda végén: „Akarom tehát, tudják meg azok a kevesek, tudja meg 
az az egyetlen (t. i. aki halála után irodalmi fáradozásai iránt érdekl ő -
dik), hogy Szász Károly volt, ki engem az irodalomra buzdított és el ő -
készített s hogy én az egész világon neki köszönök legtöbbet." 

Kemény Zsigmondban igen kevés volt a filológból, aki nem érezné 
hitelesnek művét, ha tele nem tű zdelné olvasmányaiból kiírt cédulák-
kal s majdnem semmi a szellemi piperkő cbő l, aki müveltsége kelméit 
úgy hordja, mint tündökleni akaró dáma szegényebb-gazdagabb 
garderobeját. Keménynek mindig csak az volt a kezeügyében, ami a 
fejében volt s tanulmányai épp attól oly hatalmasan kopárak, hogy 
mindig csak azt adta olvasói elé, amit szervesen köt ő  emlékezete gaz-
dag élményeib ő l s olvasmányaiból elveszteni nem tudott. Aki azonban 
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a fölszedett limlomot az életté ülepedett m űveltség nyomától meg 
tudja különböztetni, érzi, hogy sokoldalúbb elme s nagyobb tanultság 
aligha nézett még szét a magyar globuson. E m űveltség alapjait s még 
inkább a nagy elmélkedés agymozgásait itt Enyeden szerezte s szokta 
meg. A bölcseleti munkák, melyekre egy másik tanárja rákapatja, 
könyvtára pusztakamarási roncsaiban is fellelhet ők lesznek s a világ-
történeti távlatok s a gondolkozás nagy apparátusa, mely nála kis 
dolgokra is mozgásba jön, Szász Károly mellett válnak e nehézkes 
nagytermészet gyönyör ű ségivé s erejévé. 

De Kemény Zsigmond iskolájában mégis az volt a legszerencsé-
sebb, hogy ő  származása, hajlamai és viszonyai miatt sosem ragadha-
tott be a literátorok egyoldalú bet ű szagú üzemébe. Mint a tizennyol-
cadik század nagy angol történészei s bölcsel ő i könyvvel és élettel 
egyszerre képeztette magát. Ifjúsága, akárcsak legkedvesebb írójáé, 
Goethéé, a szó legjobb értelmében vett vándorlás. Egy nagy dilettáns 
önzésivel védekezik minden lekötöttség ellen, melyb ő l szelleme új 
hasznot nem húzhat. Az 1834/35. évi országgy ű lésen mint enyedi diák 
ott lebzsel a Kolozsvárra összegy ű lt érdekes és zajos társaságban, 
megismeri Erdély legérdekesebb embereit: a frisshír ű  Jósikát, az 
Amerikát járt Bölöni Farkas Sándort; a kortársak szerint nagy mérle-
gelője a pártok erőviszonyainak. Ezután egy évet az anyja gazdaságá-
ban tölt, a mohácsi vész okairól szerkeszt tanulmányt; egy szemtanú 
szerint valami kocsin gubbasztva olvas s ő rzi anyja aratóit, kik közben 
a hetedik táblában járnak. Aztán kancellista, azaz joggyakornok lesz 
Marosvásárhelyt s ott is marad, amíg a székely fő várost s a magyar ju-
rátus-világot ki nem tanulta s meg nem csömörlött t ő le. A következő  
állomás Bécs. Itt két éven át boncol és orvostudományt tanul. 
1838/40: Európának nincs ekkoriban nagyobb orvosi központja 
Bécsnél. Itt tanít Rokitansky, a kórbonctan úttör ő je s itt készül a név-
telenek közt Semmelweis, az antiszepszis fölfedez ője. Tévedés volna 
az ifjú Kemény báróba olyan komoly törekvéseket magyarázni, ami-
lyenek makacs honfitársait mozgatták. Elméje titkos céljait szolgáló 
dilettáns ő  itt is, aki magyar nótákra tanítható színészn ők, Bécsben 
lebzselő  arisztokraták s a klinikai elmebetegek közt egyforma köny-
nyű séggel osztja meg magát. Viszont nyomtalan sem múltak el fölötte 
ezek a boncolgatások és élettani leckék; ahogy nyoma maradt a kapu-
di gazdaságnak, a kolozsvári és szebeni országgy ű lésnek, a kancellista 
évnek. Realizmusa itt tanulta meg a lelket szolgáló és lelket eláruló 
arcjátékok és testmozgások nyelvét, alkat és jellem összefüggéseit; itt 
lett annyira természettudós, amennyire egy író lehet s amennyire el ő tte 
s utána egy regényírónk sem volt. 

Amikor huszonöt éves korában hazajön, az lesz ami egész életében 
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volt, újságíró. Ha Kemény Zsigmond és a foglalkozás szó összeférnek, 
akkor ő  első sorban mégis csak publicista volt. Három évtizedes új-
ságírói pályájának a nagy részében lapot írt és lapot szerkesztett. Ki-
csit lomha és kihagyós újságírás volt ez, megszakadt, elszunnyadt, 
agglegényi kiruccanások zilálták össze; a villafrancai béke hírét ő l Ke-
mény Zsigmond nyugodtan fölment Jókaiékhoz, anélkül, hogy újság-
jának leadta volna. De mégis csak az újságpapír volt az az elem, 
amelybő l az ő  történész-politikus ösztöne fejét kiütve, a nemzet he-
lyett a világon szétnézett s az er ő ket mérlegelve, kell ő  lassúsággal és 
eréllyel megszólalt vagy elhallgatott. Minden m ű fajok közt az újság 
hasonlított leginkább az élethez, s ez a kispénz ű  arisztokrata, aki alig-
hanem az első  nyugati szabású magyar polgár is volt, sokoldalú tudá-
sát s kíváncsiságát a szerkeszt ő i asztalnál tudta a legjobban érvényesí-
teni s elszórakoztatni. 

Az a lap, amelynek ő  azonnal hírlapszerkeszt ője lett: az Erdélyi 
Híradó, jó elő iskola volt a Pesti Napló jövend ő  szerkesztőjének. 
Odaát az anyaországban akkor mutatta meg Kossuth Pesti Hírlapja, 
micsoda hatalmasság a sajtó. Erdélyben is ezt választja egy kicsiny, jól 
képzett kör (köztük egy csomó jövend ő  nevezetesség: Teleki Do-
mokos a történetíró, a Vadrózsák Krizája, Kovács Lajos, Széchenyi 
barátja, Brassai a mindentudó), hogy a béna közszellemet mozgásba 
hozza. Kemény Zsigmond másfél éven át mint szerkeszt ő , 1845/46-
ban pedig mint Teleki Domokos munkatársa itt tanulta meg történet-
bölcseleti szempontjait a napok eseményeire fordítani s a visszhang-
talan magyar nyilvánosságot, mint nagy szelleméhez ill ő  végzetet el-
fogadni. Erdély vénebb és kicsinyesebb volt mint Magyarország, a 
szerkesztő  pedig még ifjabb és könnyebben sebhed ő , úgyhogy e szer-
kesztő ség csalódásokban viharosabb és keservesebb, mint a kés őb-
biek. A publicista államférfi azonban itt készül el. Ezeknek az éveknek 
a vizsgadarabjában, a Korteskedés és ellenszereiben, mely a szatmári 
ólombotos választásokhoz s a magyar bunkokrácia gondjaihoz az 
európai alkotmányos élet természetrajzát adja hátterül: már ott van az 
a mély s kissé fanyar realista vonás, amely Keményt 48 el ő tti kortár-
saitól jobban elválasztja, mint a 48 utániaktól. 

Fiatal emberre mindig elő nyös, ha kisebb körben, egy félfellépés 
félfelelő sségével ismeri meg jövendő  feladatait s rendezi arcát és ter-
mészetét az igazi fellépésre. Kemény Zsigmondnak ilyen közéleti is-
kolája volt Erdély. De a negyvenes évek derekára, ha lassúsága még 
vissza is húzta, képességeivel már kilátszott bel ő le. Ahogy az egész 
Erdélynek az unió volt egyetlen orvossága, a tehetségesebb ifjak útja is 
egy volt: átlépni a magyar közéletbe. Kemény Zsigmondnak Wesselé-
nyi Miklós volt az átvezetője. Csaknem egy évet töltött Zsibón a nagy 
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államférfinál, aki akkor már vak volt s a hosszú grUenbergi szám ű ze-
tés után a magyar politikában sem találta igazi helyét. Keményben ő  a 
nagyeszű  fiatalt s a nagyszer ű  memorandum-szerkeszt ő társat fogadta 
maga mellé, aki még visszatámogatja ő t az elvesztett porondra. Ke-
mény viszont az akkori magyar politikával jutott Zsibón vagy Zsibó-
ról kapcsolatba. Belelátott egy nagy államférfi nézeteibe s hibáiba; 
megtudta, mért gyű löli Wesselényi Széchenyit, akinek ifjan barátja 
volt; olvasta Kossuth Zsibóra küldött leveleit s megalkotta a maga 
véleményét. Megismerte Deákot s Vörösmartyt; pesti útján Jósikával 
és Eötvössel készítette els ő  regénye kiadását; összejött Wesselényi fél-
tékenysége ellenére Debrecenben a Tisza-szabályozó Széchenyivel is, 
aki egy napilap szerkesztését ajánita fel neki. Értékét fölismerték, mint 
le nem kötött emberért versenyeztek, csak t ő le függött, hol s mikor 
veti be magát a magyar világba. 

* * * 
Semmi sem jellemzőbb és sorsdöntő bb egy tehetségre, mint hogy 

mikor dobja be egyéniségét s nézeteit a dolgok folyamába. Kemény 
Zsigmondnak nagy vonása, hogy talán senkisem várta ki nagyobb 
tartózkodással a maga óráját mint ő , akinek a lelke pedig ifjan valósá-
gos költető  ágya lehetett az érvényesülés magukat maró démonainak. 
Ezek azok az évek, amelyekben a leveg ő  nálunk kétszer annyi oxigént 
tartalmaz mint különben s a gyors égés oly gyors nagyságokat növeszt, 
amilyen Pető fié. Eötvös Józsefnek, aki egyid ő s vele, hátamögött van-
nak már legnagyobbhatású regényei; el is feledte az id ő t, mikor Szé-
chenyi s Kossuth közt, mint ifjú bíró ítélt a Kelet Népe pörében. Ke-
mény ugyanekkor elég nagy közönnyel nézi kéziratai sorsát s kallódá-
sát s az egy Korteskedés és ellenszerein kívül még semmit sem adott a 
nagy nyilvánosság elé, amiben szempontjai és m űveltsége igényét az 
irányításra bejelentette volna. 

Ezt a tartózkodást megmagyarázhatja írói természetes a korszellem 
közt fennálló ellentét. Ha a hozzá legméltóbb Eötvös József egyik ta-
nulmányát elolvasta, Kemény maga is ridegnek, fanyarnak, epekó-
rosnak, s ő t hellyel-közzel cinikusnak érezhette megnyilatkozását. 
A Korteskedés és ellenszerei például arra a tételre épül, hogy a „meg-
vesztegetés az alkotmányos országok organizmusának kikerülhetet-
len következménye", de azt „sehol sem ű zetik oly botrányosan és any-
nyi veszély kíséretében, mint éppen a magyarok honában". Ő  nem 
eszményíti tehát a nyugati szabású alkotmányt s nem kíván nálunk 
sem aranykort, csupán kevesebb anarchiát s több szemérmet abban, 
ami a dolgok természete szerint egészen elkerülhetetlen. Modorát leg-
jobban jellemzi egy kis ízelít ő : „Az angol követségre kijelöltek ügyba- 
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rátai tehát nem vonatják ott, hol vándorutakon sok szavazóra talál-
nak, félre a falu harangját, informatio végett a templom vagy kocsma 
elő tt nem állnak sülttel és kenyérrel megrakott szekerekkel körül so-
rompoltatva magukat — az ötvenes hordó tetejére, mint Bacchus 
atyánk, midő n Indiából megérkezett és ezen emelvényr ő l, hol termé-
szetesen alattok van minden szívre szóló argumentatio, mint a rossz 
színész ömledezése a súgólyukban, nem kiáltják magyar egyszer ű ség-
gel: igyunk, barátaim! De ily Hogarth vázlataira méltó világboldogí-
tási praeludium helyett nem tömjénezvén akkor is a nyilvánosságnak, 
midőn a gyarlóság illetlen dolgokra ösztönzi ő ket, jóelő re elengedik 
farmereiknek a haszonbért, vagy minden különös okadás nélkül a be-
folyásos városi polgár műhelyébő l, boltjából, gyárából gyakran vásá-
rolnak drága áron és nagy mennyiségben portékát. S miután az emberi 
agy csakugyan furfangos szer, az engedményekben és kedvezésekben 
részesedők önként kitalálják pártfogóik iránti kötelességök." S amint 
az alkotmány barátait nem elégíthette ki e pallérozottabb lélekvásár-
lás mint eszmény, úgy a vármegyék barátai, köztük Wesselényi is mél-
tán döbbentek meg azon a védelmen, melyben a megye önkormány-
zatát részesítette. Nem is csoda, hogy röpirata els ő  ő szinte füzetének 
az ellenpárt tapsolt a leghangosabban. Keménynek éreznie kellett, 
hogy a kor lelkesedése sekély elem az ő  realizmusának. 

De tartogatnia kellett magát abból az önzésb ő l is, amely egy nagy 
tehetségben, akinek idő szerű  belépésétő l egy korszak jellege függhet, a 
közérdekkel azonos. Wesselényi-tanulmányából látjuk, milyen pon-
tosan ismerte s mérlegelte ő  nagyjaink rossz véleményét egymásról. S 
bármennyire tisztelte ő ket, többre becsülte magát, semhogy hozzájuk 
tudhasson végképp szegő dni. Ő  fölismerte, hogy Wesselényi is csak a 
színpadra be-beszóló hatalmas árny, kinek a dráma menetére nincsen 
több befolyása. De nem állt oda Széchenyi mellé sem hírlapszerkesz-
tőnek, bármily hatalmasan csinált el ődöt belő le magának amikor 
Széchenyi már csak egy tébolydai ereklye volt. A negyvenes években 
szolgálni, akire az ötvenes években hivatkozott: számára zsákutca lett 
volna. Kossuthtal sokban egyezett, de ő  volt az a vérmérsékbeli ellen-
fél, akinek nehezebb megbocsátani, mint a meggy ő ző désünkkel 
szembenállóknak. így szeg ődött ő , amikor már lehetetlen volt nem 
szegő dni, ahhoz a kis csoporthoz, mely annak ellenére, hogy az ország 
első  lapja volt kezükben s oly sikeres író, mint Eötvös József, a büsz-
keségük, maga is a jövő  számára eltett mag volt: a Szalay László körül 
csoportosult centralistákhoz. 

Ez a kör fő ként rendszeres európai m űveltségében ütött el az akkori 
politikai s írói világtól; a célbavett megyékben s a nyugati népképvise-
letben is ez a másszínű  műveltség talált kritikai zsákmányt és felt űnő  
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jelszót magának. Kemény a forradalom el ő tti évben mint az ő  mun-
katársuk írja cikkeit a Pesti Hírlapban. Pestre költözik, évi huszon-
nyolc cikkért 1200 pengő t kap s költ el a hazai segéllyel együtt játszi 
könnyen. A pesti kortársakról naplót vezet, közben Velencébe is le-
rándul s még mindig inkább készül mint adja magát, újságcikkei in-
kább a korteskedés eszmekörében mozgó ismétlések. A meglep ő  és 
sok tartalékú egyéniség így is vonz ebben az évben, mely másokkal 
mindenüket bevetteti a közélet magas lánggal lobogó tüzébe s bizo-
nyára egyike az érdekesebb rejtvényeknek, hogy ha a februári francia 
forradalom közbe nem sivít, vajon miképp érvényesül szellemszervez ő  
ereje ennek a korszakos elmének, aki a centralisták közt vezér lett, 
akinek Széchenyi a barátságát kereste s a m űvelt közönség az újságírás 
fejedelmeként fogadott. A forradalom azonban közbeszólt s Ke-
ménynek egész más körülmények közt kellett magát a közvéleményre 
rányomnia. 

* * * 

Könnyű  volna adatokat sorakoztatni arra, hogy a szabadságharc 
Keményt is elragadta s korántsem volt az a nehézvér ű  baljós, aminek 
önmagát utóbb feltüntette. Amikor 1848 márciusában az ország vá-
ratlanul Kossuthtól kapja meg a parlamentáris kormányzatot, mely-
ért Keményék küzdöttek s amelyet Kossuth nem akart: nála szokatlan 
módon lelkesedik érte. „Magyarország történetében új korszak kez-
dődik. Kossuth határtalan erélyt fejtett ki a parlamentáris kormány 
védelmében. Áldja meg az Isten ezért ő t. Győztünk végtére." Amikor 
Jellasich napjaiban a nemzet és az udvar közt a törvényes kötelékek 
recsegnek, mint újságíró támadja Bécset s a horvát bánt s mint mi-
niszteri tanácsos ő  írja a magyar nemzethez forduló proklamációt. El-
kíséri a kormányt Debrecenbe s a trónfosztás után egyik vezet ő  embe-
re Szemere lapjának, a Respublikának. De ha kés őbb joggal is hány-
ták szemére, hogy a forradalom alatt ő  is más hangszeren játszott, 
mint forradalom utáni röpiratában: az nagyon valószín ű , hogy az ő  
nehéz természete a forradalomból is hamar kiülepedett s ahogy n ő tt 
Kossuth s mögötte a katasztrófa: úgy tért vissza az ő  kibillentett egyé-
nisége a maga végzetárnyú fanyarabb nézeteihez. Elhihetjük, hogy 
azokban a napokban, amikor Kossuth s a nemzet már-már összeol-
vadt, annyi súlyos magyarral ő  is a rosszallók közé süppedt, akik mint 
a forradalom kölöncei hurcoltattak a vég felé. A nagy szétszóródás 
aztán, melyben a reformkor legjobb elméin a szám ű zetés, a terror és a 
sír osztozkodott, megadta neki az égaljat, melyben nézeteit a dolgok-
ról kimondhassa. 

Kemény Zsigmond forradalom utáni szereplésének van néhány 
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szépséghibája. Keménynek és „békepárti" társainak még folyt a had-
bíróság elő tt a pörük, amikor emlékiratában és els ő  röpiratában ő  a 
közelmúltat kommentálni kezdte. A fegyverletétel után, mint any-
nyian, ő  is a barátaival dugdostatta magát s kés őbb a terror eny-
hültével a pesti Vadászkürt-szállóból védekezett, amely akkoriban 
amolyan fiók-Neugebáude volt. Egyéni védekezése s történeti fejte-
getései közt nincs olyan éles határ, mint az kívánatos volna. Az Em-
lékirat 1849-b ő l a védőügyvédet öltözteti a történetíró köntösébe s két 
pont körül csoportosítja szabadságharcbeli emlékeit: egyik az Ull-
man-konferenciák, melyeken Széchenyi s még néhány barátja, köztük 
Kemény igyekezett 1848 nyarán a forradalmat megakadályozni; a 
másik, a trónfosztás el ő tti s utáni cselszövények, melyekben a béke-
párt, köztük Kemény, hol a maga lemészároltatását várta a véres fla-
mingók által, hol Görgeyt majd Szemerét igyekezett harcba dobni 
Kossuthék szétverésére. S ha ez az emlékirat akkor nem is jelent meg, a 
Forradalom után írója is kétségtelenül odapislant, mialatt maga a 
történetíró ítél ő székébe ül, a fölötte ülő  katonai ítélő székre. Kossuth 
is sokkal inkább egy perszonifikált hagymáz, mint valóságos állam-
férfi ezekben a fejtegetésekben. Kemény módszere erészben a ja-
vasokéra emlékeztet, akik egy elhajítható tárgyra vagy pénzdarabra 
viszik át az ember betegségét. Ó a száműzött Kossuthról akarta bebi-
zonyítani, hogy azzal a forradalmi lélek utolsó párafoszlánya is ki-
szállt a konzervativizmusra született magyarból. 

De hogy Kemény sem Plutarchosba ill ő  példa, sem Bayard lovag 
nem volt: azt minden sorából gyaníthatjuk. Maga és barátai igazolása, 
a bűnbakállítás, a nemzet sorsának megkönnyítése, egy új korszak 
kürtfúvása s természetének a revánsa mind ott f ű lik ebben a vállalko-
zásban, mely kevert indítékai ellenére is a leghatalmasabb talán (Szé-
chenyi 1830-as és Szabó Dezs ő  1919-es sorsbanyúlásával legalább 
egyenértékű ), amivel nemzetünk életére egy ember befolyt. Kemény 
Zsigmondnak ránkmaradt nagy tanulmányai (a Gyulai-kiadás négy 
kötete) néhány kivétellel mind a forradalom utáni három-négy esz-
tendőbő l valók. Ezeknek a tanulmányoknak, melyeknek múzsái közt 
a hadbíróság helyét a pénzgond foglalja el, óriási, majdnem kizáróla-
gos részük volt abban a szellemi égaljváltozásban, mely Kemény sze-
rint abban áll, „hogy míg kivált 1830 óta 1848-ig a magyar irodalom 
aránylag keveset tör ő dve a múlt eszmekincseivel és hagyományaival, 
csak elő re tekintett s egybeköttetés nélkül a régivel, az átélttel kívánt 
élni a jelenben s hatni a jöv ő re; — most már kezdi megnyerni a Ja-
nus-arcot, a vissza- és el ő renézést, azon adományt, mely a nemzetek 
irodalmának férfikorát jelzi s reményt nyújt százados m űvek alkotá-
sára". A magyar irodalomnak vannak szép tanulmányai, sorskérdé- 
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sekrő l is köztük, melyekben egy-egy dolgozószoba szépeket álmodik 
arról, hogy mi lenne, ha ő  az ország volna, ezeket a tanulmányokat 
azonban egy valódi államférfi írta, aki szervezetében hordta a politi-
kum örökségét, kijárta a történeti megfontolások iskoláját, egy nagy 
kor nagy emberei közt mint fő szereplő  forgott, nagy változásokat ért 
meg s a balsorstól fölpuhult nemzeti lelket s az irányító szóra les ő  pol-
gártársakat látott maga körül, akikért érdemes volt, amint egyéni 
okokból szükséges is, nehéz természetét súlyos magyarázatokra ösz-
szeszedni. Innét e tanulmányok különös hitele s méltósága. Kemény 
tanulmányának e tekintetben csak a hadvezér Zrínyi epikáját lehet 
melléállítani. 

Ez a dicséret nem azt mondja, hogy Kemény befolyása mindenben 
szerencsés volt. Keménynek mint a végzethív ő  magyaroknak általá-
ban megvolt a hibája, hogy túlgyorsan fogadta el kimozdíthatatlan 
végzetnek, ami mint kényszer ű ség egyszer a nyakába ült. így fogadta 
el Kemény Zsigmond a forradalom után a természettel egyer ő s szer-
vezetnek a Habsburg-birodalmat. A Habsburg-birodalom id ő nként 
közel volt az elpusztuláshoz, a harmincéves háború elején, Mária Te-
rézia trónraléptekor, Napóleon esztendeiben, de sorsa úgy látszik az, 
hogy várt összeomlásai után újuljék meg mindig a leghatalmasabban. 
Kemény szerint negyvennyolcnak is ez volt az értelme: egy kiirthatat-
lan történelmi intézmény er ő sebbnek bizonyult, minta létét kérdéses-
sé tevő  kisebb fátumok s megint mint első  erő  hívja alkalmazkodásra, 
akiket vereségük kezébe szolgáltatott. Kemény szerint a mi szabad-
ságharcunkat a birodalmi végzet verte le; ki akartuk vonni magunkat 
valamiböl, amin kívül nem juthatunk, vagy ha kívüljutunk, el kell 
pusztulnunk kívüle. A Kossuthtal ellenlábas gondolkozónak az a hi-
vatása, hogy népét ezzel a végzettel, mely csak az imént gy ő zte le, egy 
méltó szerepben összebékítse. Ezt a szerepet birodalom és nemzet csak 
közösen határozhatják meg. Kemény ezért második röpiratában 
(Még egy szó a forradalom után) a legjobb birodalmi és a legjobb ma-
gyar politika közös céljait hirdeti meg. Ausztriának keleti hatalommá 
kell lennie. Ott a török birodalom elgyengülése idején „majdnem ak-
kora alkalom nyílt befolyásának megalapítására, min ő  ámbár más 
okokból, a XVIII. század kezdetén". S ha keletre nem német telepe-
sekkel s a magyar állam romjain át akar eljutni, ami abszurdum, akkor 
már a magyarság számára is kijelölte azt a szerepet, amelyet az törté-
netére emlékezve elfogadhat. A nemzetiségi kérdésnek is itt a megol-
dása. Mint Ausztria fátumát a mienk fölött, olyan állandónak érzi 
Kemény a történelmi nemzet abrincsait a mi nemzetiségeink fölött. 
A keleti politika megszünteti a legnagyobb veszélyt; a birodalom be- 
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folyása alá kerül az a két nép: a szerb és a román, mely önállóan vagy 
orosz befolyás alatt a magyar történelmi nemzetet szétrobbanthatná. 

Kemény fejtegetéseib ő l a bevált jóslatok gy űjtője bámulatos sze-
melvényeket vághatna ki. Míg az ilyen természet ű  jövő idomításokat a 
történet többnyire egészen összekuszálja, ezt az események birtoká-
ban is végig világosnak és következetesnek találjuk. Csak a kiinduló-
pont volt hibás; az táplálkozott egy kelleténél súlyosabb kedélyhan-
gulatból. Ausztria fátuma nem volt olyan er ő s, mint Kemény hitte. 
Negyvennyolc utáni feltámadása csak a hosszú betegek átmeneti ja-
vulása volt. Egy komoly keleti politikára s Kemény meghallgatására a 
császárban és államférfiaiban sem kedv sem er ő . Amint a mellettünk 
munkáló végzet: a történelmi nemzet sem volt többé olyan er ő , hogy a 
nemzetiségek szívét államunkba, akármily gyöngédséggel is vissza-
fordíthassa. A birodalom problémáját Keményen kívül még két ma-
gyar gondolta végig: Wesselényi Szózatában és Kossuth Lajos Ke-
ménnyel egy idő ben. Mindkét elgondolás életképesebb volt. Wesselé-
nyi a Monarchiát a pánszlávizmus és dákoromán álmok ellen egy 
szláv-német-magyar föderatív állammá akarta átalakítani s ezért te-
rületi engedményekre is hajlandó volt; a horvátokat kiengedte s az er-
délyi szászoknak külön Tirol-szer ű  tartományt szervezett volna. Kos-
suth kevesebbet értett a történelemhez, de épp ezért jobban érezte a 
hullaszagot. á Ausztria el ő tt csak a haldoklás évtizedeit látta: a hullá-
jából feltörő  nemzetiségekkel akart szövetkezni tehát. így vetette föl a 
száműzetésben a dunai államszövetség tervét. Mint annyiszor, az ő  
terve hordta az éretlenség színét s mint a történelem bebizonyította és 
bizonyítja: ez volt a természet szerint valóbb — ha nem is a lehetséges. 

De Keménynek nem is az volt az érdeme, hogy a magyarság helyét a 
birodalomban megállapította. el nem volt igazi közjogi elme s az életet 
többre becsülte, mint közjogi biztosítékait. 1850 után sokkal szeré-
nyebb államjogi helyzettel is beérte volna, mint amiért kés ő bb küz-
dött; a 48-as törvények követelésére csak Deák Ferenc táblabírói szi-
lárdsága vezette vissza. Neki az volt a fontos, hogy a magyarság élete 
azok közt a keretek közt, amelyek közé szoríttatott, meginduljon. S a 
lefolyt félszázad elemzésével, a Pesti Napló m űvészeti s társadalmi 
cikkeivel s gazdag külpolitikai horoszkópjaival is: ezt az új szívósabb 
magyar életet teremtette. Az abszolutizmus korának volt olyan nagy 
írója, mint Arany, olyan nagy tudósa, mint Szalay László, szórakoz-
tatója, mint Jókai, politikusa, mint Deák, életcsinálója azonban csak 
egy volt: Kemény Zsigmond. Az ő  sugalmazásai sokkal messzebb ér-
tek s erő sebbek voltak, mint a kortársak maguk is hihették. Ha e kor-
szak legjobb jelenségei közt a közös értelmet keressük: azt alig talál-
hatjuk meg másutt, mint Zsiga báró agyvelejében. Els ő sorban az ő  
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munkássága az a Janus-arc, amely nézete szerint a népek férfikorát 
jelzi. 

E Janus-arc egyik fele abba néz vissza, amit mi másutt mély-
magyarságnak neveztünk el. Kemény Zsigmond nem csak azt ismerte 
föl a lefolyt ötven esztend ő t elemző  tanulmányaiban, hogy a magyar 
szellem, miközben az eszmékkel egyre magasabbra ragadtatta magát, 
a történelmi múltat fokról fokra kirúgta maga alól, hanem, hogy ez a 
múlt nemcsak múlt, de jelen is; népességünk óriási többsége ma is eb-
ben él, úgyhogy a magyar művelteket múltunk mélyebb ismerete kö-
zelebb viheti a néphez, mint a puszta demokrata eszmék. Ahogy az 
Élet és irodalom címen összegyűjtött cikkekben írja: „Így merül föl a 
XVII. század emlékíróinak fontossága. Mert ha van mi a történelem-
nek a kevéssé olvasni szeret ők közt is közönséget teremthet, emlék-
íróink bizonyosan olyanok. Bennök annyi ő smagyar szellem, annyi 
naiv fölfogás, annyi jámbor egyszer ű ség, annyi kellemes részlet, annyi 
táblabírói világnézet van, hogy a kisebb műveltségűeket is érdekelni s 
magokhoz fogják vonni. Stíljük az ószínezet és zamat mellett is köny-
nyen érthető , könnyen élvezhető . Szellemök az irodalommal folyto-
nosan érintkezésben nem lev ő  közönségnél honosabb, mint els ő  te-
kintetre gondolnók; mert a nép lassan cseréli föl világnézetét s az esz-
mék, melyek a társadalom tet ő zetét érintik, ritkán hatnak le alapjáig." 
Ehhez a tizenkilencedik század divatjaiból kimaradt geológiai réteg-
hez, ehhez a mély világnézethez leérni; kultúránkba ezt is beleépíteni, 
hogy az egyszerre legyen az egész magyarság háza, — úgy, ahogy azt 
újabban a zenében Bartókék csinálják — ez volt Kemény Zsigmond 
célja is a forradalom után. Ezért mutatja ki a múlttalan sorsszemlélet 
nagy botlásait a közelmúltban; ezért vállalja Szalayval és Mikóval a 
régi magyar élet emlékeinek a kiadását s adja ki ő  maga Szalárdi Siral-
mas krónikáját, mely két nagy regényének az Özvegy és leányának s a 
Rajongóknak lesz forrása. Ezért ismerteti igen b őven és szépen Szalay 
s Macaulay történeti művét; ezért figyeli történeti regényirodalmun-
kat s magasztalja azokat az írókat, akikben a kívánt mély világnézetre 
ismer: Aranyt, Katonát, Berzsenyit s a székely balladákat, melyeknek 
egy-egy darabjáért, mint mondta, egész munkásságát odaadná. 

S mégis mily hiba volna Keményt egy antikvár vagy népies-régies 
zamat-romantikusnak elképzelnünk. Az ő  Janus-arca közül a másik 
az akkor javában virágzó polgári életforma felé néz. Ha a magyar kis-
nemességbő l, iparos- és nagyparaszt-osztályból nem támadt magyar 
polgárság s hű bériségünk ma a polgári korszak nagy vérfrissítése nél-
kül megy át egy hivatalnok-proletár államba: azért legkevésbé Ke-
ményt lehet okolnunk. Ő  az abszolutizmus áldásának tekinti szinte, 
hogy a hivatalokhoz szokott magyar réteget a szabad pályákra szorít- 
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ja. Olyasforma nevelő  iskolának fogta föl az elnyomatást, mint mi a 
kisebbségi sorsot. „Feledhetjük-e, hogy a földesuraknak, a gentrynek, 
az alföldi nagy városok polgárainak gyermekei, kikb ő l a forradalom 
elő tt földbirtokosok, vagyonos táblabírák, ügyvédek szónokló hono-
ratiorok, sedriai ülnökök s egy csoport nobile officium átvállalói vagy 
legrosszabb esetben pipás és helységök határából ki nem mozduló 
nagy emberek lettek vala, most az ipar és kereskedelem, anyagi válla-
latok és a reáltudományok általi kenyérkereset száz meg száz nemei 
felé vonatnak? S nem bizonyos-e miként éppen az alakuló osztály 
nemzetiségünk irányában szintoly fontos, mint az arisztokrácia?" 
Másutt meg így vetíti el ő re a tőkés fejlő dést. „Most a nagypolgár 
comptoirja, árurakhelye, üzlete és szélesebb kör ű  összeköttetése, több 
oldalú ismeretek, érintkezések és tapasztalatok által emeli ő t mint a 
forradalom elő tt. S ez évrő l évre kétségtelenebb leend. Vagyonával, 
melyet nem a helyi körülmények és akadályok közt szerez meg, hanem 
a kereskedelmi és iparérdekeknek általánosabb versenyében, ezen sok 
számításba kerül ő  vagyonával együtt fog járni egy csoport eszme, egy 
csoport finom élvezeti vágy s egy csoport erély: mélyebben tekinteni 
azon nemzetközi és állami viszonyokba, melyekkel gazdagodásának 
vagy bukásának mozzanatai kapcsolatosak." Kemény ezt a polgári 
figyelmet (s nemcsak a nő k, a férfiak figyelmét) akarja a magyar tudo-
mányos és szépirodalommal kiszolgáltatni. 

S ha most azt keressük, mi e Janus-arc mögött a közös eszmény, az 
akkori Anglia felé nézve, könnyen megérthetjük. Kemény egy törté-
nelmi gyökerű  s érzékű  magyar polgárságot akart. Sugalmazásokkal 
teljes programmja, melynek művelő désünk minden ága számára volt 
intése anélkül, hogy az egész élet vitatásától egy percre is elállt volna, 
ennek akart előbb irodalmat, később újságirodalmat teremteni. Ma-
gyarországon nem volt meg egy ilyen történelmi polgárság kifejl ő dé-
séhez az alap és el ő zmény? Ső t csak az ilyenhez volt meg. Mennyi része 
volt abban, hogy még sem támadhatott s helyét egy idegen kölcsön-
polgárság foglalta el: nemzetiségeink városi elhelyezkedéseinek, a zsi-
dóság gáttalan beömlésinek, a hivatalokat visszaaranyozó kiegyezés-
nek, egészségtelen közjogi helyzetünknek, hígabb íróink felel ő tlensé-
geinek: egy más tanulmány tárgya lenne. Magyar történelmi polgár-
ság nem támadt s már nem is támad s Kemény tanulmányai ma inkább 
azok számára rejtenek mély útmutatást, akik a mély magyarság esz-
méjét az új proletariátus sorsával szeretnék összekapcsolni. 

S ahogy páratlan kísérlete a lefelé ő rlő  erők közt, úgy bukik meg 
hamletes érvényesülési ösztöne is a mutatós embereket szeret ő  hazá-
ban. Keményt elismerik, de azért továbbra is a bukott kér ő  marad; 
vezető  szellemét maga osztja szét más vezéregyéniségek közt. Eszméi 
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egy részét ő  oltja belé, hogy nagyobb fénnyel hassanak, a valóságosnál 
realistábbá tett Széchenyijébe; mint nemzetvezet ő  Deák Ferenc alakja 
mögött rejtőzött el, ott egyeztetgetve nagypolgári-arisztokrata állás-
pontját Deák jogászi táblabírós egyenességével; az irodalomban 
Arany és Gyulai lettek elrejt ő  bálvány és haragos helytartó. A magyar 
nép lelkében pedig egyre nagyobbra n ő  a nagy Ellenlábas: Kossuth, s 
az irodalmi anti-Kemény: Jókai. 

* * * 

Aki Kemény Zsigmond regényírását meg akarja érteni, annak nem 
fölösleges átfutni e regények keletkezésér ő l, megjelenésérő l szóló 
adatokat, úgy ahogy azt Kemény Zsigmond áhítatos és fogékony 
életírója, Papp Ferenc összeállította. Gyulai emlékbeszédéb ő l tudjuk, 
hogy Kemény könyvespolcán tulajdon regényei nem voltak meg, kéz-
iratban maradt munkáit sorsukra bízta: a forradalom el ő tt írt naplóját 
bujdosása alatt egyik nő ismerő sénél hagyta, soha többet vissza nem 
kérte, le nem másoltatta; az értékes kézirat a marosvásárhelyi Kemény 
Zsigmond Társaság kézirattárába került s onnét t űnt el a múlt század 
végén. De ugyanannyi a rendetlenség a megírásban, kiadásban. Foly-
tonos félbehagyás, sürgetés, el ő legek és tervek keresztez ő dése az ő  re-
gényírása. Művei közt alig van olyan, amelyet egy nyugodt hozzá-
ülésben elkészített volna. S miután a legkülönböz őbb idegtortúrák 
után végre kidobta ő ket, soha többé nem törő dött velük. De lássuk a 
tényeket. 

Első  regényébő l, az Izabella királynéból, melyet Martinuzzi néven 
is emlegetnek, néhány féregrágta oldal kerül el ő  1912-ben a pusztaka-
marási levéltárban. Második nagy regénye, az Élet és ábránd, melyet 
1845ben Eötvöshöz Pestre küldött; kiadói megfontolások után a 
Gyulai Pál mögé tétetett s Budavár ostrománál égett el. Egy hibás és 
csonka másolatát az Izabella királynéval együtt találták meg. Pedig ez 
már nem ifjúkori kísérlet, hanem egy harmincéves író munkája, mely-
nek a maga idejében meglett volna a hatása. Gyulai Pál talán a leg-
nyugodtabban készült müve. Kapudon, az anyja mellett s zsibói tar-
tózkodása alatt írta egy éven át. Egy másik évébe került a megjelenése. 
Amikorra ötödik kötete is kinn volt, itt volt a forradalom. Négy éven 
át csak politizált, 1850-ben a Magyar Hírlap hirdeti regényét, de az 
csak a következ ő  évben jelenik meg az elégett enyedi kollégium szá-
mára írt emlékalbumban. 1851-ben, amikor a Schwarzenberg-kor-
mány a Pesti Naplótól kiüldözi a haladóbb írókat, mint regényíró köti 
le magát itt is, ott is, Délibábnál, Divatcsarnoknál, Magyar Hírlapnál. 
A hirdetések és a megjelenés id őpontja közé azonban többnyire hó-
napok és évek estek. A Férj és n ő -t Szilágyi Sándor elő fizetési hirdeté- 
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se a következ ő  télre ajánlotta olvasmányul; a regény azonban csak a 
következő  nyáron jelent meg. A Ködképek a kedély láthatárán közlé-
sét a Budapesti Visszhang 1852 nyarán kezdte meg, de csak minden 
harmadik-negyedik számban tud egy folytatást kipréselni, s az év vé-
gén a regény feliben befejezi a közlést. Az egész m ű  csak a következ ő  
év karácsonyára jelenik meg Emichnél. 

S ne higgyük, hogy így csak súlyra könnyebb társadalmi regényeit 
sajtoltatta ki: három nagy történeti regényével, mely nevét a gimná-
ziumban járók számára meg ő rizte, szinte vígjátékiak a bonyodalmak. 
Kemény Zsigmond 1855-tő l a Pesti Napló szerkesztője (mint haza 
büszkén írja, szépjövedelm ű  ember) s a szerkeszt ő ségbő l ígéri, hirdeti, 
közli s fejezi be főműveit; nem egymásután, hanem egyszerre; egymást 
is zavarva, kergetve. A Vasárnapi Újság 1855 márciusában május 
15-re ígéri az Özvegy és leánya három kötetét. A harmadik kötetet 
nem tudja megírni; előbb a Deborah című  novella miatt (melyb ő l ké-
sőbb a Rajongók lesz, ekkor azonban mégcsak egy „kártékony 120 
pengő s kötelezettség") kés őbb a szerkesztés gondjai (vagy jövedelme) 
miatt. Amikor 1857 elején végre a harmadik kötet is a közönség kezé-
ben van már, „két alkuja van, mindegyik külön 750 peng ő  forintos". 
„Sokat kell írnom, mondja, mert olcsó vásárok." A két alku: a Zord 
idő  és a Rajongók. Előbb a Zord idő -t kezdi írni, de a Rajongókkal 
készül el elébb. Közben hírlapot szerkeszt, keleti utat tervez, beteges-
kedik. De ha a Rajongók miatt türelmetlenked ő  Hölgyfutárnak végre 
igaza is lesz; a Budapesti Szemle és Csengery vízben marad a Zord id ő  
folytatásaival. A regényt 1857 ő szén indította meg, de februárra el-
akad. 1859-ben itt a háború, majd az alkotmányos küzdelem. Az or-
szággyű lés szétoszlatását követ ő  komor hangulat kellett hozzá, hogy 
Kemény ezt a munkáját, mind közt a legszaggatottabban és leghaj-
szoltabban írtat, befejezhesse. 

Mindebbő l nehéz azt következtetni, amit Kemény mondott s bará-
tai is elhitték, hogy ő  első sorban regényírónak érezte magát s ha kö-
rülményei engedik, Pusztakamarásra az öccséhez húzódik s ott kés ő  
vénségéig írja a regényeket. Olyan emberek, akiknek nemcsak eszmé-
nyük, de tehetségük is Janus-arcú, gyakran vágynának azt a szempár-
jukat behunyni, amelyet akkor épp az éberség gyötör s azt felnyitni, 
amellyel egy más, frissebb munkatérre látni. De amikor a Zord id ő  
megjelenése után Keménynek legtöbb ideje lenne a regényírásra, a 
lapnál kitűnő  helyettese, a különféle vállalatoktól igen szép jövedelme 
van: ő  Konstantinápolyba utazik vagy a politikai társaságokat és a 
fiatal írók bohémtanyáit látogatja. Kemény kétségkívül megtudta ol-
talmazni magában azt a költ ő t, aki a közéletben forgó emberekben 
többnyire csakhamar elsorvad. Lelkét már igen korán váltógazdaság- 
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ra rendezte be s szívesen pihentette az egyikfajta munkásságban a má-
sikat, amint bő  marka jószívű  réseit s Danaida erszényét is szívesen 
töltötte onnét, ahonnét épp tölteni adatott. Olyanféle antagonizmus 
azonban, mint azt az irodalmárok elképzelték, közéleti és szépírói 
működése közt nem volt. Kemény legmélyebb szenvedélye szerint a 
magyar sors bölcsel ője és formálója volt. „Honnan leljen vigasztalást 
oly kedély, mely meggyő ző dései közül nem küszöbölheti ki azon lelket 
faggató tudást, hogy minden nép szerencsétlenségeit b ű neivel szerzi 
meg? Kétségbeesnék és laocooni fájdalmak kínjainál metsz ő bbeket 
érezne, ha némileg nem vigasztalná azon észlelet, hogy miként a skor-
pióban saját fulánkolásaira orvosság rejlik, úgy egy állomány beteg-
ségei is gyakran önként kimutatják maguk ellen a gyógyszert." Igy írta 
első  művében. E nemzeti bűnök és a természetükben rejl ő  orvosságok 
kutatását tartotta ő  feladatának s emelte nagy szempontjaival az álta-
lános emberi magasára. Regényeiben is fokról fokra ennek a sorsku-
tatásnak és sorsalakításnak a szolgálatára fogta be a serdül ő  ábrándú s 
modern tetszelgésű  költő t. Legtökéletesebb regényei épp azok lesz-
nek, amelyekben ez a legjobban sikerül neki. 

Épp ezért sokban ferde képet ad regényírásáról az a lélektani er ő l-
tetés, amely regényeiben csak az elnyomott szenvedélyek Walpurgisát 
akarja hallani s nem veszi észre bennük a nemzetnevel ő t. Kétségtelen, 
hogy Kemény regényeiben sok a líra; sötét, cinikus vagy hamletes 
alakjai: a Gergely és Barnabás diákok, a Gyulai Pálok és Pécsi Simo-
nok az ő  el nem mondható gondolatait vagy gondolatainak el nem 
mondható alját monologizálják maguk elé. Lírának fogható föl von-
zódása az erény szörnyetegei iránt is, akik mint Tarnóczyné az Özvegy 
és leányában, vagy a szombatos Kádár a Rajongókban, valami b űnnél 
borzasztóbb, de azért imponáló kemény anyagot izzadnak maguk 
köré, balladai keménységükkel szégyenítve meg az ildomos átlagot. S 
nem lírai gyökerű -e az a világ ellen lázadó s a világot mégis elfogadó 
kegyetlenség, mellyel ő  hő seit a világtól megkínoztatja; — amint lírai 
mélységű  a tragikum minden tragikusnál, akár Sophokles az akár 
Shakespeare? De csak a regényre vonatkozó elméleti megjegyzéseit 
kell összehasonlítani regényírói gyakorlatával s rögtön kit űnik, hogy 
ő  regényeiben nemcsak megvallhatatlan indulatait vallotta meg, ha-
nem olyan regényeket igyekezett a közönségnek adni, amilyenekre hi-
te szerint a magyar társadalomnak épp szüksége volt. A regényírásban 
ő  épp olyan céltudatos munkás volt, akár a Pesti Naplóban. Amikor a 
Gyulai Pálban legjobb területét már megtalálta, beáll a n ő ket szóra-
koztató társadalmi vagy még inkább társasági regényeket írni, amint 
késő bbi történeti regényei is öntudatos felhasználásai a mélymagyar-
ság akkor megnyílt tárnáinak; — az ő si nemzeti világnézet s egy állam- 
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bölcs tapasztalatainak az ötvényezése három mintául szolgáló szép-
irodalmi alkotásban. Mint Kemény minden megnyilatkozásában, az a 
szép ezekben is, hogy a nagy társadalmi célok, az egyéni fájdalmak, 
indulatok s az élet kicsinyes szorongatásai és alkalmai oly szervesen 
fonódtak össze bennük, mint talán csak Ady Endre és Móricz Zsig-
mond műveiben. 

S itt érkeztünk el Kemény Zsigmond stílusához. Nézetem szerint 
nagy balgaság ő t azokhoz a dadogó Demosthenesekhez hasonlítani, 
akik nem értek rá nyelvük alá elegend ő  kavicsot dugni. Kemény 
egyáltalában nem volt az az alaktalan lángész, amivé kikiáltották. Az 
alaktalanság inkább az olvasókban volt, mint benne. A kifejezéssel 
való tehetetlen küzdelemnek én nem sok nyomát látom benne; forra-
dalom utáni regényeiben éppen nem. Nyelve kissé lomha, nehéz, de 
hatalmas mozgású, ép alapszövetébe sokkal több rossz szokás akadt 
belé, mint honfitársának Gyulainak önbírálattal kristályossá tett er-
délyiségébe. A nyelvújítás fonákságait éppúgy fölveszi, mint a régi 
táblabírák latinos lomposságát. Aki a konkrét világról szólva gyökö-
sen és zamatosan ejti a magyar nyelvet, ha lelki folyamatokról, vagy 
társaságbeli helyzetekr ő l ír, magát eleresztő en magyartalan. A Ra-
jongókban a boszorkányhírű  Marcsa így uszítja a falut a megszökött 
Szőke Pista után:" Csak rajta ti csürhék, ti pimaszok! kiabálta Marcsa, 
hol oláhul, hol magyarul. Üssetek, tépjetek, marjatok, rágjatok, csak 
rajta! Majd megfizet nektek a kisbíró, az öregbíró, az ispán, szolgabí-
ró és a tekintetes vármegye csak rajta! Lesz vessz ő , korbács, deres, 
kaloda, vallatás, ítélet, tömlöc, csak rajta! Ne engedjétek, hogy föl-
desurunk ő nagysága szökött jobbágyát utolérjem. Majd lesz zálog, 
kibecslés, kobzás kett ő s robot, kettő s dézsma, majd kihúzzák alólatok 
a szalmazsákot, a derékaljt, a leped ő t, elhordják konyhátokból a fa-
zekakat, a bögrét a serpeny ő t, a lábast, a vaskanált, a nyársat, csak 
rajta! Hagyjátok szaladni a jobbágyot s fogjátok el helyette a banyát! 
Majd lesz elég csurmolya vadlencse, konkoly üszök, k ő eső , jégeső , 
békaeső , nehéz nyavalya, marha dög, dögmirigy, bélpoklosság, csak 
rajta! He! ho! hová bújtatok, hová osontatok, hová lapultatok, hová 
tűntetek. Csak elő ! Hadd lássam melyik üt, melyik szúr, melyik tép, 
csak rajta. Hol vagytok? Senki sincs! Márton uram! jó hogy a kucik 
mögül kiütötte kend ,az orrát. Nagy dolog történt. Nagy veszedelem 
érte a falut. Elszökött a szökött jobbágy. Kend a bíró, kendnek húzzák 
le érte a szű rét, a b ő rét. Keresse meg, ha tetszik. Semmi közöm hozzá. 
Hazatérek, egy toppot se lépek. Kend a bíró. Csak rajta!" S aki így tud 
magyarul kerepelni, az a Gyulai Pálban így ír le egy tájat: „A tenyész-
tés meddőbbé lő n. A lég némává, az út döcög ő ssé, a tájképletek egy 
kinyomatúkká váltak. Az el őkönyöklő  hegygerincek kerítvényeikb ő l 
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félig kimosolygó szirtjeikkel és a sivár horpadások porló összekuszált 
viharától sepert öbleikkel hasonlítottak azon élethez, melyr ő l az 
örömnek zöld lemezét egy csalódás lehántotta." Ugyanott egy lelkiál-
lapot rajza: „(5 túlragadtatott a férje helyzetér ő l nyert véletlen fölvilá-
gosítások által s azon szívtelen bánás miatt, melynél fogva t ő le kit a 
világon leginkább érdekelhetett, a Sennot fenyeget ő  veszély eltitkolva 
lőn. Ily hiányát az ő szinteségnek megbocsátani, ily durva kímélést, 
mely épp azt rabolja el a szívt ő l, mi erő t ad a szerencsétlenség hordo-
zására, t. i. az előkészületet, a hozzátörő dést: mély bosszankodás nél-
kül tű rni lehetetlen volt." Amit mi itt szétválasztottunk, Kemény 
mondataiban többnyire együtt hömpölyög; ha meg nem szokta az 
ember, zavar, ha pedig mint az írójához tartozót megszokta s megsze-
rette, éppúgy beleéli magát, mint akármilyen más írói nyelvbe. Más 
azonban: sokaktól nehezen értetni s más a kifejezéssel küzdeni, da-
dogni. 

Kemény nagyon is nagy formaérzékű  író volt s kitűzött feladatát 
akkor is meg tudta oldani, ha az természetéhez nem vágott. Regényei 
közt van egy: a Ködképek a kedély láthatárán, melyhez szinte mozarti 
szerkezetet választott. Két barát, egy n ő  és egy férfi, felváltva mesél 
egymásnak s a két külön elkezdett történet el ő ttünk olvad össze 
egyetlen regénnyé. A jószemű  életíró nem oktalan említi Goethe 
Wahlverwandschaftenját, amint lehetne egész modern játékos m űve-
ket is említeni. S Keménynek épp a szerkesztés, a forma teljesen sike-
rül. A tartalmat lehet keveselni, a nyelve olyan, mint leírtuk, ez a nehéz 
ember azonban bámulatos biztonsággal vezeti végig a maga mozarti 
szonátáját. Három főművében pedig nemhogy alaktalanság nincs, de 
azok nagyon is tömör, pontosan tagolt és érdekesen bonyolított m ű -
vek, amelyekben még a teremt ő  fölénynek az a fölöslege is megérzik, 
melyet Kosztolányi a remekm ű  kritériumának tart. Nem hogy a da-
dogás elvont izmai s a fölöttük kifényesed ő  és kivörösödő  bő r, de épp 
a tömérdeksége tudatában nyugodtan játszadozó, magát, amennyire 
lehet, olvasóihoz kicsinyít ő  órjás az, ami az ember eszébe jut. 

Ha filológust mímelve osztályozni akarjuk ő ket: első  csoport: a 
forradalom elő tti regényei. Közös vonásuk, hogy az író a f ű szeres, 
színesen habzó, romantikus keretet keresi s mint elmélked ő  és elménc-
kedő  romantikus kommentátor áll hő sei mögött. A fiatal Kemény 
nagy műveltségére vall, hogy milyen regénytárgyakat talál ennek a 
hajlandóságnak. Izabella királyné s kegyencei; a szerelméb ő l kitudott 
Camoens (aki Vasco da Gama után megy Keletre s egy Vasco da Ga-
ma-époszt s iszonyú nyomort hoz haza); Báthory Zsigmond olasz ko-
médiásokkal pezsgő , romlékony udvara: a közös háttér mindhez a re-
neszánsz s közös hő s az önmagán meditáló lélek. Ha, mint Péterfy hit- 
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te, magasabb hő fokúak a későbbieknél, jóval tisztulatlanabbak is. 
A végzet azonban már az Élet és ábrándban is az, ami végig lesz. „Mi-
ként áldoztaték fel Catharina d'Atayde els ő  szenvedélye? Ezt kérdhe-
tik önök. A viszonyok hatalmánál fogva." Gyulai Pálban a pártviha-
rok közt szétszaggatott hű ség, mely túlzásával veszti el magát: igazi, 
bár kissé erő szakolt tragikumot ad. S a mű  egyes részletei, ahol keve-
sebbet beszél és többet ábrázol (a köszvényes Báthory István például, 
ahogy az elfajzott Zsigmond képét átnyújtják neki), gyémántmorzsái 
az olvatag anyagnak. 

Második csoport: az ötvenes években írt társadalmi regények. 
Walter Scott csillaga alól ekkor lép át Balzac birodalmába, vigyázva 
persze arra is, hogy mit bírnak el honunk szépkeblű  asszonyai. 
A Margitszigetet ebben az id ő ben egy különc, világotjárt úrhölgy bér-
li, a Flussgöttin, ahogy nevezik, akinek a bohém társaságában Ke-
mény is ott tanyáz. Mintha ez a hölgy, akit a kortársak a Szív örvényei 
Agathájában s tán a Ködképek Ceciljében is fölismertek, mint olvasó 
is bele volna kalkulálva ezekbe a nőknek írt regényekbe és „beszé-
lyekbe". Kemény vigyáz az érdekességre s kevesebbet enged be a re-
génybe férfiindulataiból, mint másutt. A nagy monomaniákusok, az 
igazi Kemény-hő sök (a Szív örvényeiben szerelméért minden eszköz-
zel küzdő  Wranich Izidor vagy a Ködképek emberségbe gázoló em-
berjavítója) kissé tompítva jelennek meg s Kemény a jellemekbe csöp-
pentett kisebb gyengeségekkel igyekszik él ővé tenni alakjait. Egy pal-
lérozottabb világot mutat be s benne a nagypolgárság növ ő  szerepét. 
A Férj és nő  vagy a Szerelem és a hiúság az arisztokrata és polgári jel-
lem közt készült párhuzamnak. Nagy történeti regényeit esztétikai ér-
tékre nem közelítik meg; hiába célozgat a kor eseményeire, alakjaira, 
ső t botrányaira (a Szerelem és hiúságban Széchenyi és Wesselényi is 
szerepel, a Férj és nő ben a feleséggyilkos Praslin hercegr ő l szóló új-
ságcikk dönti el a fő hő s sorsát): könnyedségre törekedve az anyagból 
kevesebbet markolt, semhogy a nagy regények fajsúlyát elérhette vol-
na. Hígak és vázlatosak kissé, de minél többet foglalkozunk velük, 
annál több becsülni valót találunk bennük. Kemény regényirodal-
munk egy hiányzó európai ágát igyekezett itt megalkotni s vele egy 
osztály alakulását, egy műveltségi szín fölvételét siettetni. Ha e regé-
nyek utódait keressük, még leginkább Justh Zsigmond és Ambrus 
Zoltán nevét szabad a szánkra vennünk. 

Harmadik csoport: a három nagy történeti regény. A fiatalkoriak-
kal összehasonlítva els ő sorban a háttér tűnik föl. Kemény egy száza-
dot lépett: a tizenhatodikból a tizenhetedikbe. A Zord id ő  is, melynek 
évszáma: 1541, Buda bevétele, színeiben inkább emlékeztet Rákóczi 
György korára, mint a reneszánszra. A tizenhatodik század tarkább, 
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fű szeresebb, ábrándozóbb és rejtélyesked őbb volt; itt a vallás és tör-
ténelem kiszárította már a kedélyeket; az emberi hóbort és a gonosz-
ság is a puritanizmust másolja s a végzet és az eltévedt erény csikorgó 
vashangon vitatkozik. A két korszak közé Szalárdi krónikája és Ke-
mény Zsigmond emberi s államférfiúi tapasztalata esik. Péterfynek, 
aki a Gyulai Pált s a Szív örvényeit a Zord id őnél és a Rajongóknál 
többre becsülte, nem lehet igazat adnunk. Kemény lelkének sötét alja 
itt jut el addig, hogy Shakespeare-re és az oroszokra méltó tragikus 
alakokban törjön fel, gondolatai emberek és államok sorsáról itt a 
legérettebbek, a keményzsigmondi végzet itt ő röl leghatalmasabban. 
A krónikákon át még nyelve is visszatalál szül ő földjére: pongyolasá-
gába magyar nedvek szöknek. 

A három regény közül a legtökéletesebbnek az özvegy és leányá-t 
tartom. A kegyesség színe és tudata alatt minden sötét indulatát sza-
badon viharoztató Tarnóczyné, aki tébolyának lányát is feláldozza s 
meghal, amikor bosszúja megbukik, olyan hatalmas tragikai alak, aki 
egymaga is lábon tartaná a regényt, ha körülötte az élet és kor színét 
viselő  embergyengeség tucatjával nem nyüzsgetné a hihet ő  alakokat. 
A balladai sötétség árnyékában talán itt találhatók a legépebb szívek 
és a legtöbb kedély; jellemz ő  ereje csak ott hagy ki, ahol eszményíteni 
kell. A Rajongók kompozíciónak a legnagyobb. A regény többfel ő l 
tör, sorsok és színek örvénylésével, a balázsfalvi szombatos ünnep 
felé, ahol a rajongók a hidegesz ű  Kassai csapdájába futnak, Pécsi Si-
mon kétségbeesve érti meg fellengő s tudós ábrándjai s a tömegrajon-
gás másvoltát, a gyáva, jobbágy szívével vértanúságra gyenge szom-
batos pap, kém és ő rült megkapja a halált, s az amorozó Kassai Ele-
mér elestével a végzet szertartásmesterére is visszaüt. A regényb ő l ta-
lán az hiányzik, ami az özvegy és leányán a nagyság fagyával fú ke-
resztül; egyetlen hatalmas tragikai alak. A Zord id ő ben van ilyen, de 
az író nem merheti egészen vállalni. A regény legnagyobb fajsúlyú 
teremtménye kétségkívül az eszel ő s, vénülő  Barnabás deák, akit 
gazdái mint fegyverest szöktetnek Buda alá. Ő  hordja a boldogság-
ból kitudott emberiség lázongásait, ő t ejti meg vetélytársának és 
útitársának emberséges modora s őbelő le csinál renegátot, keresz-
tények irtóját, mindent összekuszáló végzetet a gyanú s az egyszer 
ellágyult szívnek bosszúszomjas csalódása. Az alak azonban oly 
borzalmas és idomtalan, hogy nem lehetett bel ő le a regény Tar-
nóczynéja. A budavári udvar és az ismert történeti események sem 
kapcsolódnak elég szervesen a Budára vándorló erdélyiek sorsával. 
S ha a kisebb alakokon föl is tűnik már valami egyhangúság, mintha 
az író az emberiséget csak mulatságos vagy gonosz rigolyások nyá-
jának tudná látni, a történetet megtestesít ő  államférfi-alakok itt a 
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legnagyobbak. Milyen májbalátó s amellett mégis méltányos rajzát 
adta például Werb ő cziben annak a magyar államférfi-típusnak, 
amellyel ő  ifjúkorától harcban állt. 

* * * 

Kemény Zsigmond 42 éves volt, amikor a Zord id ő  és a Rajongók 
első  árkusait írni kezdte. Több m ű  másállapotát nem vállalta; na-
gyobb tanulmánya is egy-kett ő  jelent meg. A teremtő  erő nek ezt az el-
hanyatlását a politika nem magyarázza. Benne magában hamvadt el 
az alkotó kedv. Nem valami hangos szakítás volt ez, amin ővel sértett 
írók dobják el a tollat, hogy aztán sérelmeiket kialudva újból fölve-
gyék. Kemény elég lomha, élni, kóborolni szeret ő , a „mizerabilis re-
gényektő l a legexaktabb tudományokig" minden iránt érdekl ő dő  lé-
lek volt, akit az írásra csak egy nagy ok tudott befogni: a negyvenes 
években az önalakítás szenvedélye, kés őbb pedig a nemzetalakításé. 
A hatvanas évekre érezhette, mi az, ami sikerül s mi, ami nem. 

nem volt az az ember, aki az utókornak dolgozik s a közvetlen hatás 
az újabb összeszedelőzködést nem érte meg. Ez az a kor, amelyben 
Arany is elhallgat s Kemény is láthatja, mennyire vette fel a magyars4 
azt a Janus-arcot, melyet kívánt neki. Nincs elkeseredve, s ő t maga bi-
zonygatja az eredményeket, de oblomovi természete ítél agya helyett 
is; hiányzik a méltó inger, amely mozgásba hozná. Deáknak a kiegye-
zésben szekundálni, a társaságokba eljárni s elnökölni, ez az, ami a 
nemzetcsinálásból számára megmaradt. Igen sokat utazik, Konstan-
tinápolyba, Olaszországba, Dél-Franciaországba, északra. Idehaza 
embereket keres, akik közt a pénzét elszórhatja, agglegény szívét me-
lengetheti. Családot keres a családjában, majd idegenek közt; fiatal 
írók közt játssza a nagyszív ű  és bő kezű  bátya szerepét. A haldokló Zi-
lahy Károlynak, aki ő t becsülte a kortárs-irodalomban legtöbbre, 
utolsó író látogatója. Így merül alá a lángeszek mocsarába: a társa-
ságba. A kortársak úgy festik ő t, amint szórakozottsága vagy álomra 
lecsúszott szemhéjai mögött elrejt ő zködve ül a megunt és mégis kívánt 
emberek nyüzsgésében. 

1870 táján megkezd ő dik a felbomlás. Nincs okunk mindent a szel-
lemi megerő ltetésre fognunk, bár a baj, mely Kemény Zsigmond agyát 
kioltotta, elő szeretettel kúszik be a sokat dolgozó agyvel ő kbe. A leírt 
tünetek után alig lehet kétséges, hogy mint abban az id őben annyian, 
igazi bohémhez méltón, Kemény Zsigmond is paralízisben halt meg. 
A nagyszerű  agyvelő , melyben egy ellensége szerint egy enciklopédia s 
tíz nyelv élő  tudása fészkelt, odajutott, hogy a maga nyelvén is csak 
értelmetlen töredékeket tudott dadogni. Gyulai szívfacsaró képet fest 
errő l a hajadonfő tt kószáló emberrő l, akit lassan a világ is elfelejt. 
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Megint dajkára szorultan: el őbb budai házában ápolják, majd öccsé-
hez kerül Pusztakamarásra. A betegség szokatlanul lassan végez vele: 
legalább hat évet haldokolt. 

S a felbomlás folytatódik a halál után is. A tizenkilencedik század 
legnagyobb írója, ki mellé nagyságban csak Pet ő fi s talán Arany és 
Berzsenyi állítható, nemcsak a nemzet vérkeringéséb ő l iktatódott ki, 
de méltó emléket sem kapott. Gyulai emlékbeszéde szép tiszta ütések-
kel evezett át a meg nem mért mélységek felett, Péterfy is inkább a ma-
ga érzékenysége drámáját rejtette egy nem egészen alkalmas h ő sbe. 
A legtiszteletreméltóbb áldozat e nagy író emlékének életrajzírójának 
az élete, aki azzal az áhítattal és makacssággal szeg ődött mögé s bizo-
nyította nagyságát, amivel hazánkban már csak a t űnő félben levő  
Névtelen Tanár tud áldozni s lelkesedni. 

Ezután talán másképp lesz. Azon az éjjeli beszélgetésen, melyr ő l e 
tanulmány elején írtam, Móricz Zsigmond azt is elmondta, hogy ő t 
még kezdő  író korában egy kiadó Kemény Zsigmond regényeinek az 
átírására szólította föl. Amit a fiatal nem tehetett meg, javítgató estéin 
megtette az öreg. Átstilizálta a Rajongókat. Az Erdély írója az egyet-
len, aki erre jogot szerzett. sem azért, hogy az eredeti m űvet fölösle-
gessé tegye, hanem hogy azoknak, akiket Keményt ő l a nyelv elriaszt, 
az eredetihez kalauzuk legyen. Az azonban, hogy Móricz Zsigmond 
erre a (szó szoros értelmében vett) szolgálatra vállalkozott, talán épp 
annyit mond, mint maga az átírás. 

S a másik beszélget ő  társ? Nemrég a tanulmányi versenyek egyik 
diákgyő ztesének a nyilatkozata jutott a kezembe. Kedves íróiról kér-
dezték s ez a modern irodalmunkban is járatos fiú két nevet mondott, 
az egyik a Keményé volt. Úgy beszélt róla, mint egy friss titokról szo-
kás. Okom van hinni, hogy ezt a fiatalembert már a másik beszél ő  társ 
lelkesedése győ zte meg, aki a magyar ifjúságnak ezekre az évekre Ke-
mény Zsigmondnál jobb mestert adni nem tudna s épp ezért ezt a ta-
nulmányt is csak sovány elő legének tekinti egy sürget ő  adósságai közt 
számontartott Kemény-könyvnek. 

1940 

VITATHATATLAN ADY* 

Magyarországon a felejtés emészt a legjobban. Könyvet lehetne ír-
ni: mi mindent tudtak az egymást váltó korok csak az irodalomban 
elfeledni. A tizennyolcadik században elfeledtük az egész régi ma-
gyarságot. Bessenyei föllépte után egész komolyan hitték az emberek, 
hogy a magyar irodalom a test ő rírókkal kezd ő dött. A Zalán futásával 
megint új kalendárium indult: jött Vörösmarty s el ő tte is volt néhány 
útcsináló. A népiesek számára viszont Vörösmarty volt az útcsináló. 
A Nyugat kora a tizenkilencedik századból felejtett jókorát. Tolnai 
Lajost Szabó Dezs ő  és Móricz Zsigmond öregkorukra fedezték fel, 
noha az lett volna a természetes, hogy ifjan tanulják. S akit már, se-
hogysem tudunk az emlékezetünkb ő l kidobni: azt fölraktuk a terekre 
szobornak. Ez is egy módja a felejtésnek: bronzba önteni s id ő nként 
tósztot mondani rá, mint a fő ispánra. Egy száz vagy százötvenéves 
évfordulónak kell eljönnie, hogy a felköszönt őkön észrevegyük: mi-
lyen jól kiközösítettük ünnepelt nagyjainkat az életünkb ő l. Ok a Vö-
rösmarty élő  szobrai: mozdulni, segíteni sem tudnak rajtunk az évti-
zedek elő tt rájuk öntött frázisburokban. 

Ady Endre nagyságát — mondhatnám: el ő relátását — semmisem bi-
zonyítja jobban, minthogy ő  nem engedi magát elfeledtetni. Sem az 
emlékezetb ő l kiesni, sem egy szellemi szobortalpra fölrekeszteni. Az 
írók olyan féltékenyek rá, mintha élne. Kosztolányi csak a legbátrabb 
volt, amikor parittyáját kilő tte rája. A többi sem érez másképp. Úgy 
jósolgatják ma is csillaga hajlását, mint kisebb színésznék egy nagy 
primadonna vénülését. De húsz évvel a halála után a társadalom sem 
tud megbékélni benne. Mindenkinek fáj valami: az egyiknek, hogy ő  
írta le háború elő tt legtöbbször a faj szót; a másiknak, hogy kik voltak 
a barátai. Van, aki orv-revíziókkal szeretné csökkenteni, vagy épp 
rendeleti úton bevonni, a taktikusabb a maga falatját vágná ki bel ő le, 
kutyák koncául vetve a neki meg nem felel ő t. Egyszóval ugyanúgy 
bánnak vele: mint élő  nagy írókkal. Könnyű  nekik: nem tud tiltakoz-
ni; de nehéz is: nincs mód megfélemlíteni. 

Amennyire szeretett gy ű löltetni és imádtatni: Ady bizonyára nem 
bánná az irodalomtörténet kriptacsöndje helyett ezt a féltékeny és vá- 

* Keretelő adás a Fő városi Népművelési Bizottság Ady-estjén. 
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sári tolakvást maga körül. Mi azonban szégyelljük kicsit, hogy ebben 
a huzavonában a vitathatatlan Ady is elken ő dik. A nagy embereknek, 
mint a hegyeknek, tömegük is van: az amit megcsináltak. Ez termé-
szeti tény, amin nem lehet disputálni. Disputálni csak azon lehet, hogy 
mit ér. Széchenyi ellen hatalmas vádbeszédet lehetne összeszerkeszte-
ni; ő  maga is megtette Döblingben; de tagadni, hogy a magyar ro-
mantika az ő  lelke titokzatos tömegében kapott magasságot és gerin-
cet: egyszerűen rossz látásra vall. Arany megtorpanásairól lehet ilyen 
vagy olyan véleményem, de hogy a magyar nyelvet ő  beszélte korában 
a leggazdagabban, szinte statisztikai adat. Az Ady-huzavonáknak 
próbáljunk úgy fölébükkerülni, hogy a hegynek a tömegét nézzük: 
azt, ami Adyban nem vélekedés dolga, hanem látásunkat kényszerít ő  
tény. Akin annyit vitatkoztak, nézzük meg benne a vitathatatlant. Ez 
válasz lesz tán a vitákra is. 

* * * 

Ady Endre huszonnégy éves korában írta az els ő  igazi Ady-verset. 
Nem volt csodagyermek, akib ő l szakálla elő tt nő  ki a líra. Előbb ő  
maga készült el, a fojtás, aztán robbant ki költészete. Arra, hogy ma-
gyar költővé legyen: ez a táltos gyermek — aki halálig otthordta kisujja 
mellett a lecsípett hatodik ujj hegét — nagyszer ű  sorsot kapott. Apai 
nagyapja Wesselényi Miklós jóvérű  gazdatisztje; apja paraszttá süly-
lyedt hétszilvafás; anyai ágon papok ivadéka. Szül őhazája a Belső  
Szilágyság: ízeit ő rző  szigete a hajdanvaló erdélyi magyarságnak. 
Kastélyaiban a könyvtár, melybe a nyolcvanas évek óta nem jut több 
könyv, az ő sök pusztuló műveltségérő l beszél; templomaiban a Mol-
nár Albert zsoltárai nem hangzanak még avéttan. A gimnazista Ady 
négy évet jár Nagykárolyban, a Károlyiak árnyába, a piaristáknál. 
Szállásadói közt volt sváb gazda s városi tisztvisel ővé süllyedt vidéki 
nemes; Kaffka Margit Színek és évekét ifjan ő  készült megírni errő l a 
világról. Zilahon viszont a régi kollégista szabadságban csobog fér-
fiasodva. Itt a hatodikból kiállt diák szivarra gyújt s nyilvános iváson 
látja vendégül tanárait s a régibb diákokat. Mint debreceni és pesti jo-
gász elúsztatott ki tudja hány sürgönyön menesztett tandíjat s el is jut 
az első  alapvizsgáig. Közben prédikáló legátus és dendisked ő  joggya-
kornok is volt odahaza. Végül is egy nekibbvaló egyetemre sodorja át 
az alkalom. Debrecenben a nyári hónapokban ő  üti össze egymaga a 
helybeli napilapot, aztán Nagyváradra kerül, az akkori id ők újságíró 
paradicsomába, ahol a fodrász és a pincér boldogan hitelez, s a városi 
notabilitás váltó aláírást tukmál a hírek emberére. Nincs igazuk 
azoknak, akik az újságírók miatt az újságírást is leszólják. Ezen a pá-
lyán, különösen vidéken, vagy minden az ember, vagy semmi. A gyenge  

azt is elveszti ebben a tempóban, fejforgatásban, témaözönben, amije 
van; Ady azonban gy ő zi országos ügyekben vezércikkezni, radikális-
ként a helybeli püspökvár falait döngetni, színészn ő knek udvarolni, 
zsidó barátaitól Nietzschét és Schopenhauert fölszedni, Dankó Pistát 
hallgatni, Jókait ünnepelni, az új magyar irodalom hangjára fülelni, 
vérbajt kapni, fogházat ülni, párbajozni — és közben lélekben elké-
szülni. Az angol költő kkel sétáló bölcsészhallgató sápadt magánta-
nulója az életnek egy ilyen szuszú újságíróhoz képest. Nem csoda, 
hogy Ady programjává teszi az újságírást s még a verseir ő l is csaknem 
megfeledkezik érte. Debrecenben jelent meg az els ő  kötete s csak négy 
év múlva a második; a címe is lemondó: Még egyszer. Publikációnk-
ban csúnya hézag, hogy Ady újságcikkeib ő l éppen úgy, mint a Kemé-
nyébő l, alig van kiadva egy marék. Abból amit Féja Géza a Jóslások-
ban közreadott, mindenki láthatja, hogy Ady már itt a kés őbbi lázával 
és gesztusaival kavarja az iskolául kapott magyar Mikrokozmoszt, 
amikor verseibe még alig tud magából valamit belepréselni. Ady End-
re, mint publicista készült el s csak egy nagy áttörés jóvoltából lett 
költő . 

Ehhez az áttöréshez a forróságot és izgalmat két együtt rászakadt 
élmény adta meg: Léda és Párizs. Adynak már Mindszenten is volt az ő  
Pápay Sárikája mellett egy zsidó Gizellája. Az antiszemitizmusra 
egyidőben azért volt fogékony, mert egy bizonyos Zsókának komoly 
partija akadt. Most pedig egy külföldön él ő , finom mű veltségű  zsidó 
asszony fedezi föl ő t magának a hazulról járatott Napló cikkeiben. 
Váradi látogatása alatt egy új fű szerű  asszonyi dzsungel káprázatával 
borítja el a kóristalányokon megsebzett Adyt. Az els ő  igazi Ady-
verset: a Könnyek asszonyát ez az új szerelem sistergeti ki. „Az ajka itt 
mar édesen, A haja ide lebben, Az egész asszony itt pusztít, Itt, itt: az én 
szívemben. Bosszút itt áll az életért, Aknát itt ás a multnak, Véres szí-
vemre szomorún A könnyek hullnak, hullnak." És ez az asszony iro-
dalmunk végtelen szerencséjére Párizsban lakik. Ady is készül. Zila-
hon megírja az Elű zött a földem című  verset, ösztöndíjért harcol hiába 
Tiszával s családi váltókon és baráti segélyeken végre kijut a nagy Ko-
hóba. Ami idáig egy zseniális újságíró láza és csapkodása volt: megol-
vasztja maga el ő tt a nyelv ellenállását; a Párizsba kijutott vadócból 
sohasem hallott versekben ömlik el ő  a megváltott magyar líra. 

A nagyság: igazmondás. Ady Nagyváradon azért nem tudott ma-
gához méltó költő  lenni, mert nem tudta megtalálni a módját, hogy 
versben is úgy mondhassa az igazat, ahogy azt természete megkívánta. 
Nem engedték meg neki a kapott versformák sem. Ha az akkori jam-
bust megzendítette• mindjárt benne volt egy hangulati hazugságban. 
A magyar versformák többé-kevésbé hazugok. Régi verselésünket, a 
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nyelvünkhöz illő t kétszáz évvel Ady el ő tt elfeledtük. Azóta külföldi 
formákkal kísérleteztünk, minden nemzedékben egy másikkal. A ma-
gyar nyelv elég türelmes; rá lehetett nevelni mindegyikre, a költ ő k is 
fel tudták venni az alkaiosi vers vagy a szonett hangulatát, a jambus-
ban azóta is elboldogult sok derék költő ; Ady géniusza azonban nem 
bírta ezt a mérsékelt hazugságot; sem az idegenséget, sem a verstani 
köntörfalazást. Az ő  fülébe, a zsoltározó diákéba, csakugyan ő sma-
gyar dal rivallt s így valahogy akart beszélni a maga versében is. 
Amellett egyenesen is: a legközvetlenebbül csapva mondanivalójára, 
mint prédájára a sas. A párizsi lázban ehhez a formaolvasztáshoz vesz 
bátorságot és forróságot. „Ő rjít ez a csókos valóság, Ez a nagy betelje-
sülés, Ez a megadás, ez a jóság. Öledbe hullva, sírva, vágyva Könyör-
gök hozzád, asszonyom: ezz, kergess ki éjszakába." Vers már alig le-
het pő rébb, lényegre menő bb, éktelenebb, ha úgy tetszik: modernebb. 
S ebben a minden szót külön is kinyomó ritmusban mégis a régi ma-
gyar vers támad föl százados alvásából, melynek a törvénye röviden 
szintén ez volt: olyan szórendet használni, hogy minden szó jelent ő ssé, 
nyomatékossá váljon. 

A formai igazmondással együtt jött meg a tartalmié. Ady szerel-
mes volt. De err ő l a kétségbeesett, egymást kínzó, hisztérikus és 
mégis annyit adó szerelemrő l a Szabolcskák módján vagy akár a 
pesti chanson énekeseként: csak hazudni lehetett. Ady az áttört for-
mában az igazi érzéseihez is bátorságot kapott. „Új rablói vannak a 
Nyárnak, Csattognak az új héja szárnyak, Dúlnak a csókos ütköze-
tek.": De Léda mögött egy másik Léda is áll: a sok labirintusú, új iz-
galmú Párizs. Ehhez is szerelmes verseket kell írni: Egy párisi hajna-
lon s a Gare de l'Esten. Aztán az élet, a pénz, mely sárga sugarával 
öntöz vagy sorvasztva elkerül. Ehhez is könyörög, amint a valóság-
ban is könyörgött, ahányszor tárcát írt vagy pénzért sürgönyözött. 
Nem olyan szégyenlösen fordul hozzá, mint Arany az ő  aranyaihoz, 
hanem nyíltan, megostromlóan. A zilahi kocsmázóból a váradi éje-
ken át párisi torozóvá n ő tt fel s mért ne írjon egyszer már a bornak 
kiszolgáltatott, ihletett és halálba rohanó ember, jámbor bordalok 
helyett az ő  Ő s Kajánjáról. Végül otthonra is vissza kell nézni és visz-
szakiáltani. Nem az el ő írt hazafiúi nosztalgiával, hanem a Párizs 
csodáit kitanult ember félelmével és dühével: hogy vissza kell menni 
egy életet aludni tán a magyar ugaron, a poétáit ökrök közé záró 
Hortobágyon. 

A modernen modern és ő sin ő si formákban így dobban fel egy 
magához körömszakadtáig ragaszkodó költ ő  nyersen igaz verse. 
Egyben-másban a nyugati francia dekadensekre hajaz, de férfia-
sabb, naivabb, keletibb azoknál. A fiatal Ady egymagában is egy 
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korszak a magyar irodalomban: a t őkésrend, a vér és arany korá-
nak érzéseit kimondó poétája. Ez az els ő , amin nem lehet vitat-
kozni. 

* * * 

Ebben az első  Adyban, ahogy Párizs és Léda karjából kikél, kétség-
kívül van valami hetyke és kihívó. Születése órájában minden nagy lí-
rikus egy szobor, egy mozdulat, póz. Attól függ minden, hogy tud ez a 
szobor föllágyulni, és megindulni. Adynak, mint Pető finek is, nagy 
tulajdonsága, hogy nem tud megmeredni, tulajdon ormain éveket el-
kotlani. Folyton új utak, sz űz vizek után nyomoz; minden verse új 
földtörés, új préri megszállás. Abban, hogy els ő  párisi szerepéb ő l oly 
gyorsan kimozdult; nagy része volt a verseit elborító kritikának. Van 
egy foka a jobbak biztatásától nem ellensúlyozott bírálatnak, amely 
alatt a legerő sebb léleknek is össze kell törni. A fiatal Adyt nem ilyen 
fogadta; neki els ő  perctő l rajongói is voltak; néhány háború utáni író 
egészen mást állt ki. Ami Adyt elborította, az a nagy tüneménynek ki-
járó botrány volt: a szokatlant megkacagó tömeg mulatsága; a föld-
rengést érz ő  elmék jajveszékelése. S Ady nemcsak szenvedett miatta, 
de tanult is bel ő le. A legdurvább hajszában is van egy kis igazság. 
A nevető  vagy gyű lölködő  ember, hogy ütni tudjon rajtad, kikapar 
egy kis igazságot a föld alól is. Ady nem magyar, gyalázza a magyar-
ságot, Párizs erkölcseit akarja ránkhozni, magyar Verlaine, a pénz az 
istene, a bujálkodás medd ő  násza. Ady meghallgatja, átereszti az ide-
gein, vérzik és fölhorkan ellene: aztán válaszol rája. Talán semmi sem 
méri jobban egy nagyság nagyságát, minthogy milyen választ tud adni 
a fölszított vádakra: megsért ő dik, visszanyelvel, bosszútforral — vagy 
müveiben készíti el megtorlását. Adyban volt annyi pörökbe koldu-
sodott nagyapjából, hogy a bántást ne hagyja megtorlatlanul. Vissza 
kámpáló verseib ő l új dandáruk nő  az Ady-verseknek s milyen dan-
dárjuk! Gondoljunk csak g őgös Üzenetére Szabolcska Mihályhoz. 
„Midő n orcáink ragyogni fájnak S szégyeljük már önnön sugarunk: 
Jönnek a vén orcátlanok. Ezt üzenem Költ ő cske Mihálynak." A na-
gyobb válasz azonban az, amit költészete egész építményében ad. 

Hogy ő  nem magyar? Aki Balassáék versét kétszáz év alvás után új-
ból föllávázta? Ady teste plazmájában tudja a cáfolatot s beszél ma-
gyar fajiságról, ahogy el ő tte senkisem. Most vonja be költészetébe 
mintegy családfául, nemesi levélül azt a világot, amely költ őül küldte. 
Diószemü anyja, a Hepehupás vén Szilágy, a zilahi Diákdomb, ő sének 
hitt Ond vezér, Debrecen a Maradandóság városa, a váradi éjek, a 
kisvárosok vasárnap délutánjai: most lesznek új, magyarán tarka tar-
tománya költészetének. Azt mondják, erkölcstelen. Ady elébe megy a 
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vádnak. Igaz: az úri ő sz romló sarja. De megtalálja a szépít ő  magya-
rázatot: egy értékesebb faj pusztul benne: a mai kevert, kisvadakban 
bő  Hunniának túlságosan is szép bölényvilág. S a kis élelmesek ne gú-
nyolódjanak ezek pusztulásán. A pusztulók néha csak el ő reküldött 
kengyelfutói az egészségnek. Az ő  úri pusztulása mögött is ott jön a 
paraszt Nyár. Aminek benne még pusztulni kellett, a néptest milliói-
ban győzni fog. Ez az ő  bűneinek a mentsége s bocsánata: látta a 
győ ztest; levette kalapját a paraszt Nyár el ő tt, amint a proletárokban 
is fölfedezte a jövend ő  fehéreit. A támadók hajrája, a maga véráldo-
zatnak felfogott züllése, a testvérül fogadott milliók sérelme így hatá-
rozza meg politikai helyét: küzdeni romolva is az egészért, kezet fogni 
mindenkivel, aki ehhez a harchoz a kezét nyújtja. Lelke és fajtája or-
vosságát keresi ő  a szocializmusban, mely Zilah elég ő  fiáért bosszút 
áll, a Dunavidék boldogtalan népeinek pedig emberibb jöv ő t hoz. íme 
az új tartomány, egyéni és faji sors: Esze Tamás komája és Magyar 
Messiások. 

A dekadenciát közben máshogyan is lehet vállalni s emberítni: asz-
szony és mámor mögött szembe nézve a halált. Nemcsak Párisba su-
hant be az ő sz, de az Ady-lírába is, mint magunk siratása, a meg nem 
születő  gyermek bölcs ő ringatása, halál elő tt világosan fellebbenő  tu-
dat; békülni vágyó szomorúság. íme az új ciklusok: a Halál rokona, 
Halálvirág a csók, Két szent vitorlás. A Léda szétfoszló testén át a 
Mindenségbe pillantó Adyt a testtel bíró asszonyok mögött egyre több 
fátyolos nővér, egyre több végok veszi körül. S egyszerre csak az Isten 
is belé kongat az ő  „Ádám hol vagy"-ával. Akiben ennyi küldetés, 
magabízás és bűntudat van, annak Istenének is kell lennie valahogyan. 
Az Isten munkatársa a lángésznek. Harcol el ő tte, hogy győ zni tudjon s 
akkor sem hagyhatja egészen veszni, ha b űnösen elesik tő le. A zseni 
ügye az Istené; ki hisz benne, ha bajtársait veszni hagyja. Ady semmi 
olyat sem mond az ő  Istenérő l, ami a lelkében valóság ne volna. Egy 
modern Isten ez: az ember istenélménye minden teológia és dogma 
nélkül. De ugyanakkor az Ószövetség istene, akivel keservesen al-
kusznak és tusáznak az ő  prófétái. 

Így építi ki a párisi csírákból Ady néhány rövid év alatt, emberileg 
szinte teljessé költő i birodalmát. Utalásaiban áttekinthetetlen s szer-
kezetében mégis világos világ. A motívumok ilyen osztódására; ekko-
ra ösztönösségére s ilyen tudatosságra nemcsak a magyar lírában, de a 
világlírában is bajos példát találni. Ez a második, amin nem lehet vi-
tatkozni. 

* * * 

1910-re az Ady-épület nagyjából készen van. Ha idáig olyan volt, 
mint egy gyorsan növ ő  templom vagy palota, most olyan, mint egy 
kész katedrális, mely kötetr ő l kötetre újból megépül, megénekl ődik, 
de csak a pillérei és díszei változnak: a szerkezet ugyanaz. Ennek a ka-
tedrálisnak a terveit a legtisztábban a Minden titkok verseiben szol- 
gáltatta ki. A Szeretném, ha szeretnének végén Ady Endre bejelenti 
elnémulását. „De Ady Endre nem beszél, De Ady Endre ne beszéljen." 
Ez a bejelentés halálosan komoly. Ady Endre önmagának legjobb 
irodalomtörténésze, már akkor is érezte, amit most: hogy itt valami 
kész lett; valaminek a befejezését adatott meghirdetni. „Csókolj szá-
jon szép húgom: Este. Némíts el és hord szét a hírt, Hogy bátyád a 
hangos szavú Dalait daccal befejezte." Hosszabb csönd következik; 
aztán egyszerre a Minden titkok versei egy ömlésben. A kötet az 
Ady-motívumok vagy ahogy ő  mondta, az Ady-titkok teljes parádéja. 
Az Isten titkai, A szerelem titkai, A szomorúság titkai, Az élet-halál 
titkai: ilyen címek alól néz ránk egy-egy tucatnyi vers, úgy osztva to-
vább a fő titkokat, mint templom pillérei a templomhajót. Az Adyval 
kapcsolatban annyiszor emlegetett dantei rend ebben a kötetben mu-
tatja meg bordáit a legnyilvánvalóbban. De burkoltabban: ez lesz a 
szerkezete mindenik Ady-kötetnek. Ha korunk lélektani figyelmével 
nézzük: egy-egy lírai önarckép mindenik. Ady a maga lelkét rakja 
össze élet, halál, dicső ség, nő  s Isten szenvedélyeiben. De nézem egy 
Plátótáji görög szemével: egy mítosz ez a líra; titkai: a hozzáférhetet-
lenek, akik az életet naggyá és érdemessé teszik; a lefátyolozottak, 
akiknek a fátylai mez ők, látomások és szenvedések. Ideák, istenek. 

Milyen Ady, vagy inkább az Ady-líra ebben a középs ő , katedráli-
sokat éneklő  szakában? Az Isten iránt alázat; az emberekhez g ő g. 
Ady, mint mindenkivel: istenével is kötekedik. Ez azonban ne tévesz-
szen meg: az Isten már fölébekerült; leterítette b ű ntudatával. Az em-
ber: harc az üdvösségért. N ő , fejlő dik bennünk valami, életünknél 
nagyobb; beteljesedhet egy terv, amely nincs testünk romlásának alá-
vetve: ezt nevezték vallásos korok, majd így, majd úgy fogalmazva 
üdvösségnek. Amióta a vallás nem fog elég er ő sen bennünket, ez a 
harc a legtöbb emberben elsorvad vagy éppen csak álcáztatik. 
A magáramaradt ember nem gy őzi egymaga. A legnagyobbak azon-
ban győzik és harcolják s szentek az emlékek, amelyeken át harcukba 
belepillanthatunk. A magyar irodalomnak én három ilyen emlékét is-
merem: Rákóczi vallomásait, Bethlen Kata önéletrajzát s Széchenyi 
naplóit. A negyedik Ady költészete. Egy ember, aki hévizek rózsája-
ként nyílva odaadta magát mámornak, kornak, hazugságnak: Istene 
elő tt siratja a beléjerejtett tiszta tervet, az aszkétának szánt szívet, a 
makulátlan példát, a szellemi ember természetes sorsát: a szentséget. 
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Ez az alázat, ez a mellverés azonban csak a b űntudatából néző  szem-
nek, a legmagasabb igénynek, az örökkévalóságnak szól. Az emberek 
közt ő  még mindig a legérdemesebb ember, akinek a szomorúsága és 
bűnbeesése is ódát érdemel. S ha más nem írja meg, megírja ő  maga; 
„Az egész világ helyett imádlak, Te h ű , te jó, te boldogtalan, Te szép, 
akit a buták meg nem láttak: Te: Én szegény Magam." Elrontott 
közérzete elő tt minden dolga hazugság, csalás, tátongó puszták 
struccmadarának a rosszalkodása; a világ felé azonban a legjobb szó, 
amelyet e korban nemzethez, emberhez intéztek. Hogy b űntudat és 
öntudat nem összeférhetetlen: Széchenyi is megmutatta. Azoknak a 
nagy lelkeknek, akik a szentség harmóniájától elestek, a kett ő  együtt 
talán a legtermészetesebb állapotuk. Bukdácsolva kell vezetniük: ott 
benn össze-összerogyva, kívül mégis a jó utat mutatva. A dantei szer-
kezetben kárhozat és küldetés drámája: megint egy vitathatatlanul 
nagy tulajdonsága az Ady-műnek. 

tomások zúzzák, a vénlegénynek van ideje ezért a lányért harcolni s 
mint feleségével összebújni s együtt fuldokolni.) Apokalipszis és em-
beri ellágyulás színei így folynak össze a reményeib ő l kíforgatott köl-
tőben, akire a világ vigasza most már a Szamaras ember arcával néz. 
Az ember nem aljasulhat el egészen. „Mindig volt titkos, valamis Ná-
záretje az emberi Jónak". 

A háború egy kicsit elfelejti Adyt. A szándékosan kés ő  fölmentések 
megkínozzák, régi ellenségei friss marásokat ejtenek rajta; a reflektor 
fénye másokon van: ágálóbb alakokon. Barátait is aktuálisabb érde-
kek foglalják el, mint a rémlátások közt haldokló poéta. S Adyval az 
elhagyottság is jót tesz. Egy darab örökkévalósággal veszi ő t körül. Az 
életét sajgó ideg a Végzet üzenetei elé feszül. Önmaga sorsát ű zött 
vadként szenvedi, de az örökkévalóság szemével látja: Ifjú szívekben s 
mindig tovább. 

1941 

* * * 

Földessy Gyulának, a legkiválóbb Ady-kutatónak, a nagy költ ő  
küszöbén fekvő  harapós hű ségű  komondornak, kétségkívül igaza 
volt: Ady dallamai és hangszere továbbosztódtak és továbbfejl ő dtek 
ebben a középs ő  korszakában is. Az egymást követő  kötetekben mégis 
van valami lefelélejtő . Az ember a segesvári csatatér kukoricásában 
eltűnő  Pető fire gondol s aggódva kérdi, mivé hamvad a tüzes szív s hol 
vesz másikat az Illés szekerén költ ője, amin a világból méltón kiro-
hanhat. Ehhez egy új kohó, egy új Páris, egy új Léda kell s ezt kapja 
meg Ady Endre utolsó ajándékul egy mellésodort törékeny n ő ben s a 
világháború borzalmában. Aki lírájában megállt s testében régesrég 
hanyatlott: a Halottak élén nagyobb lesz önmagánál. 

A magyar irodalomnak vannak felejthetetlen képei: a török torká-
ban époszát író Zrínyi; Batsányi Kufsteinben, Csokonai botanikus 
köre, a sértett Berzsenyi sérelme, Széchenyi Döblingben, Arany a szi-
geti fák alatt, Zilahy Károly, amint Ariostot fordítja, haldokolva. Ady 
utolsó négy éve mindnél hatalmasabb. Egy nyáréjszakán megjött a 
háború s vele vége a világnak, melyben a költ ő  még élt s az emberiség 
csírái dolgoztak. Rémségek évei: a rémlátót igazolók. A meghallgatott 
Jónás ujjonghat, a csuklótérd ű  vezető  tépheti a haját. Az emberek ve-
tése odavan megint. A gazdátlan magyar a kuruckor tábortüzeinél si-
ratja léte értelmetlenségét s a költ ő  a végső  szétszóródás elő érzetével 
nézi gyönyörű  fajtáját, amint énekszót párologtatva a kalotaszegi 
templomból tempósan kivonul, vagy harsogó nótával ömlik gyakor-
lóterekre. Ebbe a nagy sötétségbe egy intézeti lányt fúj be a végzet: az 
elűzött Léda helyett egy fajából való asszonyt. Míg szívét az utolsó lá- 
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a világnak mozgalma ilyen vezérek nélkül? Megvolt-e nélkülük a2 
Illyéshez legközelebb es ő ? S ha Illyés úgy érzi, hogy a legfelt ű nő bb 
mintákra szabja vezéreit, én azt látom, hogy demokrata rideg p a, 
rasztösztöne, ahogy ma lehet, az egész könyvön át párbajozik velük. 
Sok részét csodáltam, hogy a cenzúrán keresztülment. 

Azonban bármik is a könyv hibái s vannak b ő ven, az ember jellemét 
nem kezdik ki. Kevés írónak adatott meg, hogy élete ily kevéssé cáfolja 
eszméit. Nekem, és azt hiszem, Illyésnek sem. Ha ő  becsvágya démo-
náról ír, az inkább naiv készség, hogy maga is lefeküdjön a lélektan 
boncasztalára, s önmagán mutassa be, mint válik közösségi er ő vé az 
érvényesülés természetes vágya. A becsvágy megnevelésére tanít, s 
nem garázda kibocsátásra. Becsvágy különben is sokféle van. Az egyik 
megvallja magát s nagyszájúbb, semhogy eredményes lehessen. A 
másik sötétben alkuszik ki mindent, s világosságon az alázat köntösé-
ben fogadhatja a megszolgált kielégítést. En azt hiszem, hogy az utób-
bi az emésztő bb s döntő  órákban veszélyesebb. 

Egy mű faj haldoklásáról beszéltünk, s én nem tehetek róla, ha Illyés 
írását is csak külalakjában tudom bírálatnak tartani és nem szellemé-
ben. Ítélet az inkább, amelyet nem ő  hozott, csak ő  hirdet ki. Valljuk 
be, mesteri megokolással, a kell ő  pillanatban. A magyar társadalom 
bomlásakor egy marék író — köztük egy halott is — magára maradt. 
A Nagy Ellenszenv embert keres, aki leszámoljon velük. A névsort is-
merjük: Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szabó Dezs ő , a második 
nemzedékb ő l Kodolányi, Veres Péter, én, esetleg Féja Géza, hogy a 
rég indexre tettekr ő l: Erdélyirő l, Gulyás Pálról, Sinka Istvánról ne is 
beszéljünk. Mi is látjuk, hogy ma, amikor csaknem minden lap, kiadó, 
katedra, rádió, egy szövetkezeté: hidegre lehet bennünket tenni. Mi 
csak Illyés Gyulára vagyunk kíváncsiak, vállalja-e a felel ő sséget egy 
magyar Olimpuszért, amelyen Babits és Kosztolányi a hagyomány, s 
ő , Márai és Cs. Szabó László a triumvirek. A Jelenkor tapsát el ő re ga-
rantáljuk. 

1941 
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ÚJSÁGmRŐ  -- Ű JSÁG NÉLKÜL 

AZ IDÓK GERINCÉN 

Ágak és gyökerek 

A magyar írót nem lehet faji elzárkózással vádolni. A mí legjobb-
jaink európai utasok voltak. Régen Patáviumba, a belgyiomi akadé-
miákra, újabban Párizsba vagy ha nem telt, a nyugati kortársak 
könyveibe, de valamennyien utaztak, s a csinosabb országok balzsa-
maival kenegették keleti hazájuk sebét. A Bessenyei óta támadt na-
gyobb mozgalmak is: mind Európát írták zászlójukra. Kazinczyék 
Nyugat ízlését, Széchenyi Nyugat jólétét, Pet ő fi Nyugat szabadság-
eszméit. Adyék folyóiratának még a neve is Nyugat volt. A magyarság 
mélyebb megismerését, jellegünk er ő sebb megvonását, a magyar ő n-
magunkbaszállást egyedül Kemény Zsigmond s a nemzeti klassziciz-
mus írói tették programuk élire. De a mélyebb magyarság, nép és 
múlt, írói és tudományos megszólaltatása közben ő k is milyen művelt 
polgárai igyekeztek Európának lenni — gondoljunk csak Árany Já-
nosra. Ha valamiben hibáztatni lehet e másfélszáz év íróit, hát állha-
tatlanságban. Túl mohón kaptak Európa gyors kínálásán, s ritkán ér-
lelték ki foganásaikat. 

Nem vádolható szűk fajvédelemmel a háború utáni fajvédö id ő k-
ben fellépett nemzedék sem. Ma inkább azon a szép, de naiv hiten 
mosolygunk már, amivel mi egy-egy nagyhírű  angol, spanyol vagy 
norvég könyvért az éjszakáinkat átszótároztuk, mert hátha épp abban 
üzen valami fontosat hazánknak Európa. Úgy képzeltük ei, hogy az 
európai szellem: egy bajnoki porond, s amelyik eszme azon a leger ő -
sebbnek bizonyul, az mindjárt oda is állhat a világ elé, a maga képére 
szabni. A legjobb eszmével tartani, a legerösebbhez kötni a magyar-
ságot, az idő k élére vinni gondolattal a hátul kullogót: ez mozgatta 
tollunk és szemünk. Mi az oka, hogy ebben az „európaiság"-ban most 
látszólag megtorpanunk? A fajvédelem divatos elméletei kaptak ei, 
hogy Proust helyett „mélymagyarság"-ról beszélünk és s ő tét gyöke-
rekbe nézünk, akik idáig a fényes világba vetett űnk ágot? 

A kultúra: feladatok és megfelelések. A világ megszorít s mi helyt-
állunk. A mű vel az egyes ember vágja ki magát; m ű vészetével és tudo-
mányával az egész nemzet. Új feladatok el ő tt a régi mozdulatok: ez az 
epigonizmus. Uj feladatok el ő tt, új magatartás: ez a tehetség. Ka-
pott-e föl a magyar irodalom olyan leckét, amely ezt az új Kemény 
Zsigmond-i magunkba fordulást indokolja? Miel ő tt felelünk, állapít-
suk meg, liogy ez az új lecke, ha most s ű rgetik is rajtunk, nem egészen 
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új. A faji fázékonyság e nemzedék egy részében kezdett ő l megvolt 
 Keveselltük magunkban a közösség melegét, nem láttunk elég mélyen 

az ő seinkbe, a nép felé húzódtunk, mesterségesen is gyökereztettük 
magunk,  ügy, hogyha ma Ady szavával magyarságunk erő sebb „meg, 

rajzolására" szánjuk rá magunkat, csak ifjúságunk irkáit vesszük  elő  
melyekben az „európai tájékozódás" éveiben is állandóan dolgozgat;  
tunk. S hogy most elő vegyük s egy ideig ennek éljünk: nemcsak okunk  
van rá, de parancsunk.  

Akármi lesz a világban folyó nagy hegemóniaharcnak a vége: a kis 
 

népeket aligha kérdik meg, hogy tetszik-e nekik az eredménye. Ang0. 
lok, németek vagy oroszok szabják-e Európára a maguk tervét: az ő  
szerepük nyilván az alkalmazkodás lesz. Bizonyos, hogy a döntés után  
köztünk is fognak majd emberek támadni, akik elmagyarázzák, hogy  
miért éppen a győ ztesnek kellett gy ő zni, s milyen nagy logikája nyil-
vánul meg abban a történetnek. De mit csináljunk addig  es  azután is,  
ha erre a nemes szerepre nem akarunk vállalkozni? Kutassuk a hábo-
rús Európa esélyeit? Majmoljuk magunk becsapására a régi szétfi-
gyelő  mozdulatokat, melyekkel az eszmék csatájában kerestük a ma-
gunk helyét - most, amikor aknák és motorok csinálják a jöv ő t?  
Meghalni, ha kell: igen - de e véres mérk ő zés tribünjén tehetetlenül  
szurkolni? Nem: ez nem feladat. Felh ő szakadásban minek augurok?  
Egy kis nép ma nem találhatja meg a feladatát, csak önmagában.  

Lenni, növelni a kohéziót, elkészülni a pöröly alá, hogy ha összenyo-
módik is, de megmaradhasson önmagának: ez a kis népek igazi fel-
adata es ez az Íróké köztük. Különösen Magyarországon, ahol a „fajta  
megrajzolásában" akkorák száz éve a mulasztások. Nézzünk csak  
körül: a három koncepció közül, akármelyik gy ő z, akik ránk hozzák,  
akik megértik, akik „belénk verik":  aligha lesz sok közük a magyar- 
sához. a legalább nemigen tudom másnak elképzelni egyik európai 
megváltást sem, mint magyarságunk nehéz próbájának. Elkészülni es ^ 	 ma gYg  
elkészítni rá: lehet-e magyar írónak ma nagyobb hivatása?  

De ha nem a történelmet nézzük, csak magunkat: idebenn is elég  
okunk van: azoknak, akik magyarok akarnak lenni, a magyarságot  
igazán megmutatni. A múlt századvégi asszimiláció már csak azért  
sem sikerülhetett, mert túl széles es  könnyelmű  kapukra írtuk fel, hogy  
jertek, erre vezet az út a magyarságba. Az utolsó húsz év (191 8 es  1938)  
intelmei után ezeket a kapukat beljebb es szorosabbra kell felállítani.  
Azt mondani, hogy magyar az, aki annak vallja magát, legalább léha-
ság. Akkor akár azt is mondhatjuk: magyar, akinek pillanatnyilag  
hasznos, hogy az legyen. Nem; magyarság, tótság vagy németség: a  
népben evidens; a m ű veltben azonban tudás es  hit. Tudni  es  érezni kell  
magyarokról es  magyarán. Ahogy a nép is faja törvényei szerint tudja  
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és érzi a maga kis világát. Azonkívül hit is - mert a magyarság ű gy,  
egyinast felváltó próféták sora, akiknek a kínja nem engedi meg, hogy  

igY vagy amugy légy magyar, ahogy az Ószövetség sem engedte meg, 
hogy  így vagy ügy légy zsidó, s az Uj sem, hogy így vagy ugy keresz-
tény . A magyarságot ügy kell az életekben es írásokban tovaszálló  
magyar írásból kihántani, hogy,  mindenkire essék egy fénycsóva: vele 
vagy ellene. A magyarság nem zár ki senkit, aki igazán vele ta rt. De azt  
Se1n  akarja, hogy hazafiság színe alatt lehessen ő t idegen ösztönöknek  
gyű lölni s fojtogatni.  

S ha valaki még ma sem akar politikai érvekre fogékony lenni: van  
irodalmi is. Ma már jobban látjuk: mi az, ami az utolsó harminc-
negyven év termésében múlékony, s mi, ami megmarad. Akik jobban  
behúzódtak a fajukba, s többet vettek t ő le: mű veikben is keményeb-
bek. Ez nem apriori törvény, csak tapasztalat. Egy író „fajmelege" és  

irodalmi értéke két különböz ő  dolog. Nálunk mégis azok a m űvek  
tartósabbak, amelyek nagyobb fajmelegb ő l születtek. Ez alighanem  

általános kelet-európai jelenség. A Lajta - s ahány Lajta csak van  

Nyugat es Kelet közt -- ma olyan nagy élet es stílushatár, hogy ami  

igazán túlról es  csak túlról van: az ideát már csak póz, vagy a legjobb  
esetben „mű veltség". Eleget hoztam át: a magam kárán tudom. Euró-
paiaknak kell lennünk, természetes. De úgy, ahogy a franciák vagy az  
angolok: a helyhöz ill ő n. Nekik nyugat-, nekünk kelet-európaian.  
Mert az igazi balkanizmus nem: otthon lenni a Balkánon, hanem ott  

lenni  es  otthon nem lenni.  
Akinek ez még mindig „beszű külés", „völkisch fajvédelem", az  

„európai magyarság" elárulása, annak ennyit: Európa nemcsak k ő -
rülöttünk van, hanem alattunk is. Ahogy íróel ő deinkbe, kultúránk  
gyökérzetébe visszanézek: elbámulok, mekkora Európa az, ami egy  

Balassában, Zrínyiben, Berzsenyiben, Adyban felnyilik alattam. S  

mennyivel idevalóbb es egyben igazibb, mint amivel a pesti áleuró-  

paiak kínálgatnak. S ő t amivel a mai vérbeborult szem ű  Európa kinál-
ni tud. Bizony nemcsak a magyarságba, de még Európába is sziveseb-
ben kapaszkodom ma ő velük.  

1939  

Magyarok, kibékülni!  

A tavaszon egymás után két estét tölthettem Tamási Áronnal, Rég  
nem találkoztunk; évekkel lettünk csöndesebbek es  öregebbek. Sajtó  
es  színház akkor buktatta el az 6 Tündöklő  Jeromosát- ezt a bátor és  
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úttörő  magyar darabot. Ű  mondta akkor: „Tenni kell valami t . 
nem vigyázunk, egyenként ütnek bennünket agyon." 	 a  

Örültem, hogy olyan írótól hallom ezt, akit senki sem intézhet el 
„üldözési mániával". Én hat-hét éve látom: személyünkben vagy eel kölcsünkben, de elpusztítnak. A magyarság igazolására es védelmére  feldobta, amit igazak es védtelenek fel szoktak dobni: egy csomó te- 
hetséget, s az utolsó évtized szellemtörténete megmutatta, hogy kell  
annyi jó erő t: megosztani, szétzilálni, elzülleszteni, kivadítani. Csak, 
hogy mások is látják, örültem Tamási szavának. Hiszen, ha egys zer 

 mindnyájan belátjuk, győ ztünk is. 
Néhány héttel utóbb énrajtam tanulmányozhattunk egy lege artis 

agyonverést. Korai lenne a Kisebbségben hajszájához az utószót már 
most megírni. Egyel ő re csak a kudarcát kell, mint belátásunk tünetét 
megállapítanom. Amikor a Kisebbségben-t egy közelinek hitt invázió 
elő estéjén a magam lelkiismeretének s nálunk is szerencsétlenebb fia-
taloknak megírtam, teljesen egyedül voltam. Azóta agyonvertek, s 

 megint az emberek közt vagyok. 
A magyar belátás húzott  Id.  Nem egy-két ember, de csendes figyel ő k 

százai kezdik már észrevenni, mikor verik az egyént s mikor az egyén-
ben az ügyet. A Kisebbségben a legkevésbé „eredeti" könyvem. Szinte 
egy mondata sincs, amin más írókkal, Keménnyel, Adyval, Móriczcal, 
Szabó Dezsövel ne kéne osztoznom. Én is csak egy kiforrt ügy író-
deákjának tekintettem magam, amikor a katasztrófát túlél ő  nemze-
déknek megfogalmaztam. Még a „léha es szemérmetlen" mélyma-
gyarság fogalom is ott van Kodály legújabb cikkében. Nem azért, 
mert átvette, hanem mert kikerülhetetlen. Miért hát a m ű felháborodás? 
S hogy férnek meg vele a hajszálpontos passzok es  tudós szöktetések? 

Én úgy éreztem, hallgathatok. Hadd leplezzék le maguk az összjá-
ték hevében s hadd okuljon, aki okulni tud. Többen okultak, mint re-
mélhettem. A magyar ő ntudat szép jele, hogy a Kisebbségben-t az a 
Féja Géza védte meg Vízválasztó címen, akivel elvi okból, de annyi-
szor megsebzettük egymást. Úgy volt, ahogy a Kisebbségben írtam: 
„A magyar ügy ma egész határozott, majdnem vallásszer ű  valami: 
egymást gyű lölő  emberek együtt vannak benne s egymást becsül ő ket 
elválaszthat." Csakhogy lehet-e észrevenni ezt s tovább gy ű lölni? 

Amióta Móricz Zsigmondot egy felmondólevél a kenyeréb ő l ki-
ütötte, s a Kelet Népe az 6 lapja lett, új okunk  es  helyünk van a köze-
ledésre. Olyanok találkozunk ezeken a hasábokon, akik  mar  sosem 
akartunk találkozni. Szinte hálásnak kell lennünk az ajándékért, 
amely a hatvanesztend ő s Móricz Zsigmondot meglepte. Az agyonve-
résbő l program nő : történelmünket visszaszerz ő  monográfiák, régi 
magyar kiadványok, népkönyvtárak, népi, gazdasági építkezések ter- 
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ye. Az eszköztelen magyarság egy kis csoportban megint hozzálát, 
hogy örökségét visszaperelje. 

De megállhatunk-e itt? Nem vagyok híve az alkalmi szövetkezé-
seknek. Jobb szeretem, ha ütköz ő  elveknek az emberek indulatukkal 
is  utánaesnek, mintha az igazság kicsapó szikráit elbarátkozzák. Nem 
is  azt kérem, hogy véleményét, idegenkedését bárki föladja. Részigaz-
ságainkat kell a dönt ő  órákban létünk igazának alárendelni. A Kelet 
Népe csak egy azok közt a  kisebb-nagyobb  csoportok közt, amelyeket 
ez a próbára tev ő  év hű ségben talált. Szabad-e köz ő s nyomásukat —
magyar módra — belső  súrlódásokkal gyengítniük? Szabó Dezs ő , Ko-
dolányi Jänos, Erdélyi József és akik körülöttük vannak, a Magyar Út 
s  más szervezetek protestánsai, a Habsburg-katolicízmus szorításában 
a  magyar katolikusság, mindenféle szocialista, akinek a félszeme nincs 
a  káposztáskertben, Debrecen, Sopron, Kassa írói, a MEFHOSZ fia-
taljai s más öregek es  fiatalok, akikr ő l talán nem is tudok. Nem na-
gyobb-e az ügy, mint az emlék, amely egyeseket elválaszt közöttünk? 
A közös anyát a civódó testvérekben engedhetjük-e megfojtani? 

A magyar szellem nem ismer szavalókórusokat. Amikor gondol-
kozunk, magányunk királyai vagyunk; ugyanazt a szót is százféle 
zöngével gondoljuk. Ha mégis néhány jelszó trombita-torkába akar-
juk szorítani, amirő l megismerhetjük egymást, válasszuk a legrövi-
debb es  legegyszerű bb mondatokat. Bizonyos emberek azért harcol-
nak, hogy Magyarország magyar (azaz az övék) maradjon. Mi azért 
harcolunk, hogy magyarrá legyen. A Habsburg-monarchia ránkzu-
hant építménye alól a magyarság még mindig nem tudott kiverg ődni. 
Mi nem akarjuk, hogy megfúljon alatta. El kell takarítani, ami túlélö 
rom, s ki kell szabadítani, ami fulladozó élet. Társadalomban: népi 
középosztály; gazdaságban: kertgazdaság; belpolitikában: kelet-euró-
pai kis népek összefogása; m űvelő désben: mélymagyarság; vallás-
ban: a keresztény vallásos érzés magyar formái. 

A magyarságnak tiszta helyzete van. A rád ő lt konglomerátummal 
szemben minden téren 6 képviseli a mélyebb es egyszersmind maga-
sabb elvet. A magyar népet csak egy népi középosztály egészítheti ki 
igazi nemzetté. A kertgazdálkodás több embert tart  el es  magasabb-
rendű  a nagybirtoknál. A magyar radikalizmus négyszáz év le gjobb 
hagyományát hozza, a min ő ség-szocializmus az európai szocializ-
musnak egészségesebb, egyéntisztel ő bb faja. Nagylelkű  kis népnek 
lenni (lásd a finneket) nagyobb dolog, mint nagynép-voltunk illúzió-
jával másoknak süllyedni eszközéül. A mélymagyarság Írói és zené-
szei európaibbak, mint akik Európát balkánin másolják. Katoliciz-
mus es  protestantizmus történeti magyar  formái nemesebb kútjai a 
vallásos érzésnek, mint a Habsburg-baroxk. Mi magyarok tehát nem 
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azért akarjuk Magyarországot magyarrá tenni, mert így fajibb lesz 
hanem, mert igazságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb és iste-
nesebb. 

A másik jelszót még rövidebben fogalmaznám meg: le az idegenve-
zetőkkel! Nem hiszünk abban az üdvösségben, amelyet idegen szuro-
nyok hoznak. Ha ránk jönnek, jöjjenek mint elnyomók, de ne mint 
üdvözítők. A magyar nép betegsége, hogy nincs bel ő le nő tt vezetd 
osztálya. Ha csak kintr ő l nem találnak üdvözíteni, ebb ő l elő bb-utóbb 
kigyógyulunk. Az idegenüdvözítés, akár bolsi, akár náci, akár Habs-
burg, a meglevő  magyar vezető réteget is elpusztítja, s álasszimilánso-
kat és idegeneket ültet ránk. A nép java a szájakban s a nép öntudata

'  amit kiirtanak. Idegenvezető  az, aki ennek a merényletnek utat nyi t 
 Egészséges kis népek a sors minden változására tartanak egy garnitú. 

rát, amely az elnyomóval legjobban alkudhat s honfitársait legjobban 
fedezheti. Nálunk a magyar kenyérb ő l igy is nagyot szelő k elnyomét 
keresnek, hogy eltartóikat kiszolgáltassák. Ezek azok, akiknek ne m 

 szabad egymást elárulnunk. 
A diplomácia — szellemi téren — azoknak az erénye, akiknek nincsen 

igazuk. Érthető , hogy a magyar ügy bels ő  ellenségeinek sokkal több 
jutott bel ő le. Én több mint tíz éve tanulmányozom, s még mindig meg 
tud lepni az ő  tündérországuk. Az agyonver ők hétköznap sem pihen-
nek. Az agyonverés kivételes és utolsó fegyver; a zajtalanok — anya-
giak és pszichológiaiak — sokkal finomabbak és hatásosabbak. Be-
széljek a pénzr ő l? Miért alapítanak nálunk lapokat, folyóiratokat? 
Azért, hogy valami ne történjék. A legnyomottabb közösségben is ki-
alakul egy közérzet, s annak a melegében kikél egy csomó vágy, fan-
tazma, eszme. A sajtótermékek többnyire azért teremnek, hogy ha 
ezek az eszmék egyszer már megvannak, a lapalapító érdekcsoportra 
veszélyesekké ne válhassanak. A lap, mint a jó vitorla, annyi koresz-
mét fog szélül, amennyin a koreszme ellensége szépen elhajókáz. Ta-
lán nem minden lap készül így, de amelyik nem így készül, többnyire 
meg is bukik. S ahogy az eszmét, ügy fogja be a lap az írót — annyit 
belő le, amennyi elhitetheti, hogy a rettegett eszme az övé. Az író pedig 
örül, hogy írhat s amikorra lát is, már nem akar látni. Hálás a helynek 
s ha nem hálás, akkor is odaragad. Hír, kenyér, még a házasság is: 
mind enyv, amely odaragasztja. 

S ha csak ő  ragadna oda. De e rotációs-lépen ragadtakról állandóan 
árad a zavar a szabad irodalom felé. A szeg ő döttek, gazdáikhoz asszi-
milálva, nem akarják, hogy a szabadság szervezetet kapjon. Ezért kell 
elkedvetleníteni bennünket egymástól. A könnyebb jellemekre hízel-
gésüket vetik ki: „Te igen, téged mi is tudunk tisztelni, te azért európai, 
népbarát, keresztény stb. vagy. De 6! Igazán nem értem, miért nein 
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veted meg jobban?" S ki kaphatóbb rá, mint a magyar tehetség, hogy a 
magához méltókat megvesse. Nem nézi meg, hogy amazok milyen 
sajtó-kondottiérikkel és bet űjampecekkel fő znek mutyiban. Csak 
mert használhatjuk ő ket. S ha a közérzés egyszer-egyszer mégis föl-
lángol: mekkora masinériája a személyes megdolgozásnak! Baráton, 
hivatalon, feleségen át: csak eljutni ahhoz, akit le kell szerelni. Émely-
lyel jönnek az emlékek, ha err ő l kell beszélni. Sokszor ugyanaz, aki 
neked azt bizonyítja, hogy barátod kompromittál, neki téged hány 
szemére. Ha volt már „hű tlenség iskolája", a mai irodalmi élet bizo-
nyára az. 

Meg tudunk-e állani ebben, akikb ő l e két év annyira el ő hívta a kö-
zöst? A pillanat kedvez ő  rá, hogy megállhassunk. Az országnak egy 
magyar tudós a miniszterelnöke. A különféle idegenvezet ő  csoportok 
egymást marják. Pángermánok és Habsburg-svábok közé éket ve rt  a 
vallás; a tő kés zsidók Ottóra, a kis zsidók Sztálinra néznek, s akik a 
Magyar Nemzetet együtt olvassák, egymás helyét veszik el az árjatör-
vény jóvoltából. A magyar kisebbség már nem is olyan kisebbség itt, 
ha összetart. A különféle asszimilánscsoportokat is hiba volna ide-
genvezető  kolomposaikkal összetéveszteni. A nagy többség, mint 
mindig, itt is lézeng, s ha mi leszünk elszántabbak, hozzánk alkalmaz-
kodik. Ne riasszuk és ne édesgessük! Legyünk! Aki igazán van, az húz 
és taszít. A magyar szellem — legjobbjai szavában — sohasem rekesztett 
ki senkit a magyarságból, aki igazán oda akart ta rtozni. De ez az „iga-
zán": ez az, amit be kell bizonyítani. 

1940 

A döntés éveire 

Magyar írók sohasem írtak annyit arról, hogy mi a magyar, és soha-
sem vetélkedtek rajt annyit, hogy ki az igazi, az eredeti, a meg nem 
rontott, a — „Szent István-i" magyar, mint az elmúlt évben. Nem vet-
ték észre, hogy amíg ő k pörlekedtek, a Történelem b ő lcs Salamonként 
okos kísérletben döntötte el, ezúttal nem, hogy ki a valódi anya, ha-
nem, hogy ki a valódi gyermek. Ha írásainkat egyszer összeállitják, a 
filológus is észreveszi majd, hogy ebben az évben, mint olaj és víz vált 
el egymástól kétféle írói magatartás. Az egyik a kommentátoroké, 
akik a világháború eseményeihez széljegyzetet írtak széljegyzetre, s 
drukkokat és reményeket tartottak szóval napról napra. A mérk ő zés 
kimenetelétő l ő k a maguk felülkerekedését várták. Ha a háború ügy 
végző dik, ahogy ő k szurkolják: Magyarország az övék, az 6 csoport-
juké; két kommentár között  mar  meg is engedtek maguknak egy kis 
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álmodozást és fenyeget ő zést: így jön el a mi országunk. A másik fel 
Írásai — mintha nem is lett volna odakinn  háború,  vagy legalábbis ne, 
kik esélyük benne. Ő k a bűnöket s mulasztásokat érezték, s tudtá k 

 hogy a magyarnak mindenhogy nehéz lesz. Népük, mint a többi nép 
 próbára megy, s azon szorongtak, hogy fogja kiállni. Egy szót szeret ' 

tek volna még utolszor a fülébe súgni, egy sebét bekötni, valamit tenj 
érte. Ő ket nem a „kié", hanem az „anya" érdekelte. 

Hogy melyik volt nemcsak az igazibb, de a realisztikusabb es Iné1. 
tóságosabb viselkedés, akárki is kiolvashatja a kommentárok mosta 
zavarából es hazudozásából. Hogy nyergelnek át a talpk ő -erkölcsrő l 
szavalva új lovakra, vagy hogy nyargalnak meg egyre betegebb ren i6. 
nyeket, csak hogy olvasóik félelmét zsongítsák — azok, akik rosszul 
szurkoltak, s hogy terjesztenek illúziókat, amelyekben maguk S em 

 hisznek. Éppen csak a népre nem gondol senki, s a heteket vesztegetik 
oly könnyelmű en, mint eddig az éveket. Mondjuk nekik, hogy az al. 
kotó ember szava: formáló ujj, csak akkor jár, ha csinálni is tudja, 
amirő l beszél? Hogy a Bethlen Miklósok es Teleki Mihályok idejét é1. 
jük, s a leopoldi diplomákat káromkodva nem tanácsos, örömmel pe. 
dig nem illő  átvenni? Hogy ezek a napok csak egymásba mélyed ő  sze. 
meket es testvéri kézfogásokat t ű rnek meg, s pokolba kívánják a szél-
jegyző t? Hiába mondanók, nem értik: nem valódiak. Mi azonban 
tartsunk ki magunk mellett  es  vessük be munkánkat és csöndünket, 
ahol hasznos is lehet. A végzetnek nincs szüksége ránk, ő  érik es köze-
leg  nélkülünk is:  a népnek, az elviselő nek, még lehet. 

Közönyt prédikálunk? Ki lehet közönyös Európának ebben a nagy 
halmazállapot-változásában? A magyar Íróknak is voltak szorongásai 
es „kommentárai" az eseményekhez; ha magánleveleink egyszer nap-
fényre kerülnek — elámulhatnak az alkalmi jósok: mennyivel igazab-
bak. A magyar író széljegyzete azonban, mint mindig, most sem jóslat 
es  szó, hanem új közérzés es  új magatartás; egy enciklopédista csu-
pa-ág ifjúság után egy győkerekbe menekv ő , népbe es  múltba fúrt fér-
fikor. A döntés napjaira — vagy ahogy mi hisszük — éveire sem remé-
nyeket es  széljegyzeteket akar az eseményekb ő l kivonni, hanem ten-
nivalót. Nem vesztette el a fejét, nem kapkod  es  sziszeg, mint a pesti 
alliék: zsidók es  klerikálisok, de nem is adja oda magát, amennyiben 
hitt: gyermekin jámbor, amennyiben csak mondott: pokolin cinikus 
reménykedéseknek, mint a magyar társadalom más rétegei. Bizonyos, 
hogy az elmúlt év szorongásainkhoz képest szerencsésen ütött ki: a 
magyar vért nem csapolták meg, házunkon a zsindely ép maradt. Eu-
rópa rothadása, melyet eddig is gyanítottunk, de csak a német gy ő zel-
mek fényében láttunk meg igazán, amikor fáj, vigasztal is. Amit mi 
itthon felpanaszoltunk, az egész kapitalista világban ott pusztít s tán 
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Abban, mint mibennünk. Európai betegség ő rő lt itt, s „orvosságát" is 
jobban, együtt kell meginnunk: a magyar számlát nem külön ren-
dezik, hanem együtt a többivel. Mindez olyan szerencse, amelyet a 
magyar író jogos pesszimizmusa meg tud  becsülni.  Számunkra csinált 
tartós csodákban azonban nem hisz. A mostani „döntés" hosszú., 
többéves megállithatatlan folyamat, amelynek még a francia, s ő t an-
gol béke után is csak a derekán leszünk. Állam és állam viszonya, mint 
Mussolini mondta, s az új világ mutatja, csak er őviszony lehet. Amíg 
ez  az erő viszony vagy erő hierarchia az egész föld minden államára 
meg nem állapítódik, addig a döntés tartani fog. S hogy ez a döntés 
bánik-e majd olyan csínján vagy épp nagylelk ű en egy kis néppel, mint 
azt a mi valódi vagy mű -naivjaink hiszik: ki tudná megmondani. Mi 
magyar írók, minden bizonnyal úgy érezzük, hogy a  „lenni"  ebben az 
egyetemes helyrerázkódásban már nagy feladat, s népünk egyénisé-
gének oltalmazása évekre elég munka  es  szenvedés. 

Az igazi program olyan, mint vízben az ús7á s,  vagy golyóverésben a 
lehasalás: az egész test rándul össze rá, ép ésszel nem lehet mást csi-
nálni. Én sem léha pontokat akarok most (a döntés éveibe s ami túlesik 
rajtuk, belenézve) összeszerkeszteni, hanem a magyar szellem ő sztön-
szerű , létfenntartó mozdulatait — e vízárban s golyóverésben — utol-
szor, röviden leírni: 

1. A magyar írónak a népibe kell lehúzódnia. Nem divatból, hanem 
kényszerű  egymásrautaltságból. A magyar nép ma is proletár nép; 
abban, ami itt a napszámos es  igen szerény kispolgárszint fáié esik: 
elenyésző  a magyar. A jövő ben ez még inkább így Lesz. A Habsburg-
kor álmagyar felépítménye most omlik le végképp; ami ma meg ma-
gyarnak mondja magát: szakad, szétmállik, ledörzsölödik, a másit-
hatatlanul magyar részb ő l is csak az marad meg, ami a nép sorsát vál-
lalja. Veres Péter ma még kuriózum, de a jöv ő  magyar íróinak, akár-
melyik rétegbő l jönnek, ha fenn akarnak maradni, helyzetben és álla-
potban valami Veres Péter-félivé kell lenniük. Az álmili őjét cégképp 
elvesztő  magyar író nem lehet meg proletár népe testmelege nélkül, s a 
magyar nép nem ő rizheti meg egyéniségét, ha nemzetisége csak nyelv 
es  véletlen helyzet lesz, s nem létét belülrő l, íróiból átjáró: sors, bizta-
tás, kultúra, hit. 

2. Népbe húzódás s népiség nem egészen ugyanaz. A népbe húzódó 
író többet merít  es  többet ad a népb ő l es  a népének; de a népet mégsem 
tekinti, mint a népiesek, szellemi kánonnak: nemcsak a múcészet, de 
még a magyarság dolgában sem. Aki a „nép" gyüjt ő nevet hordó osz-
tályokat kicsit is ismeri, tudja, hogy azoknak jó része hanyatlóban, 
kultúrájuk is zsugorodóban. Mi volt még egy nemzedéke a magyar 
kulákréteg a mai nagyparasztság él ő  bomlásához? A nagybirtok szi- 
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Magyar radikalizmus*  

vidékrő l jövök; a fülkében két pap, egy tiszt  es  egy civil. Ő k is Bé-
kescsaban verő dtek össze s megfigyeltem, mennyi id ő  alatt puhatollak 

 id 
egymást. Egy állomást megyünk, s a  csanádi püspök vacsoráján  

már 
 

majdnem összekapnak. A civil szerint háromezer peng ő be került;  
a Szigorúbb pap csodálkozik, hogy a civil ezt a ráfogást „el méltóztatik  
hinni". A  katona pedig, mint aki érti, mir ő l van szó, arról kezd beszél- 
ni, hogy 6 tiszteli Szálasit, de az ország mai helyzetében minden fel-
forgatást e líté!. Tíz percbe sem telt, s három világnézet gyúrta, ijeszt-
gette, kapacitálta egymást a Nagyalföld sötétjén keresztül zötyög ő  
kamrában. Ső t ha jól figyeltem meg: a két pap sem játszotta ugyanazt  
a hangszert; az id ő sebbik szilárd volt, mint a k ő , melyrő l Péter kapta a  
nevét, míg a fiatalabbik rá-rámosolygott nagy szégyenl ő sen a tálra,  
melybő l enni nem szabadott.  

Azt hiszem, elég mindennapi jelenetet mondtam el. Ez tö rténik a  
borbélynál, ez az uszodákban, ez a színházak próbatermeiben. Az  
emberek kémlelik, félik, félemlítik es  toborozzák egymást. A tanári  
szobákban apró körök alakulnak. Ami az egyikben jó vicc, a másik-
ban destrukció ... Az újonnan odakerült az els ő  tíz percben megkapja  
a tapogatózó jelszónyi tréfát, amelyen eld ő l, hogy hova tartozik. S  
hamarosan ő  is megtudja, ki el ő tt kell hallgatni, kit érdemes hírekkel  
tartani vagy kivel lehet a lépcs ő házban elhúzódni. Mindenkinek van  
egy nagy szellemi fecskend őbe, amelybő l a másikba a legalkalmasabb  
helyen valamit be akar nyomni. Ma esetleg egészen mást, mint tegnap.  
Mert az erő s meggyő ző dések ritkák, de a pillanatnyit mindenki ter-
jeszteni igyekszik, csakhogy kisebbségben ne kelljen éreznie magát. Az  
események es  konjunktúrák pedig töltik  es  keverik a fecskendöket.  

Elképzelhető , hányfelő l kémlelik, csábítják, rémítik, fenyegetik  
ilyen idő ben az írót, aki a közhit szerint nem egy voks es  nem egy véle-
mény, hanem egész dandára a véleményeknek. Körülbelül tíz éve  
kaptam az els ő  figyelmeztetést egy megbírált írótól, hogy ha a világ-
ban az történik, amit ő  már csak hónapok kérdésének tart: engem  
köttet föl el ő ször. Akkor meglepett ez az antirecenzió; azóta azonban  
azt hiszem, mindnyájan hozzászoktunk. A szám ű zéshez, meszesgö-
dörhöz, elnémításhoz, internálótáborhoz éppúgy, mint a kultuszmi-
niszteri tárcához, a szellemi diktátorsághoz, vagy éppen a prófétai  
cimhez. Az egész csak el őjel kérdése: a tábort es  a tábornokságot sok-
szor egy tálcán kínálják. Újabban ez a sokféle indukció persze még  
sű rű bb, szinte elviselhetetlenül s ű rű  lett az ember körül. Egy rég elfe- 

* Elő adás a Turulban.  

getein mint vesztik értelmük s színük az anakronizmussal megör ZQ 
 századok! Mekkorát hanyatlott ipari munkásságunk Kassák La^ h  

ifjúkora óta! A nyolc-kilencmilliónyi magyar népb ő l — alig ket 'ioS 
három lehet igazán emelked ő ben: a többi a félszázadel ő tti állap 

 képest is visszaesett. Kis János leírja, hogy a tizennyolcadik  sZázk. 
vége felé ,milyen könyveket talált az apja jobbágy-házában: ma Sód 
falu gazdainál együttvéve sincs több. A magyar népr ő l is el lehet in asak  n mondani, amit a magyar nemesr ő l, hogy olyan, mint a krumpli 
földben a java. Ez a „java" azonban megvan. Meg ő rizte emlékeibe n'a  
régi magyarság, mely egyszerre volt úri es  népi életforma: humanistái n  
es  prédikátorain át Európát szopta, s patriarchális udvarházaiban a  
népiséget szítta es  emelte. Húsz éve még Szabó Dezs ő  is olyasmit irt,  
hogy a Kazinczy elő tti irodalomra kár a gimnáziumban egy esztend ő t 
rászánni. Ma már úgy érezzük, hogy a régi magyarság a magyar kul-
túra súlyosabb fele, s kés ő bbi nagy íróinkat is az növesztette kortár-
saik fölé, hogy gyökérzetük valahogy leért belé. A mai népiség, akár  
magyar nyelv az, akár ritmus, észjárás, bölcsesség: sz ű k es betokolt; 
teljesebb  es  nyíltabb alakja: a magyar régiség. Magyar nép es  magyar  
múlt: csak együtt alap.  

3. A magyar író keleti nép; testvéreit Kelet népei közt keresi. Látjuk, 
mibe kapaszkodtak, akik Nyugaton kívül nem ismertek el mű veltséget, 
A mi sorsunk, gondolkodásunk, kultúránk igazi rokonai Kelet-
Európa népei — a Szudétáktól az Urálig s az északi vizekt ő l az Égei-
tengerig. Ez nem azt jelenti, hogy kormányaikkal akarunk szövetkez-
ni, vagy államformájukat lemásolni. Nem, s ő t nagyon is jól tudjuk,  
hogy e népek közt egy sincs, amely a maga természetes kormányai  
alatt a lelkére szabott államban élne, s ezután meg kevésbé fog abban  
élni; hisz épp ez a kiszolgáltatottság es  boldogtalanság a legerő sebb  
természetes kötelék közöttük. A magyar iró, mint népe guslárja,  
apostola — a testvér-szenved ő ket keresi bennük: készen rá, hogy az ő  
sorsukat is magára vegye; aminthogy bizonnyal bel ő lük is állnak elő  
emberek a miénket is magukra venni. Egy állami keretek alatt  es  fölött 
indázó, lebegő  szolidaritás ez, mely Európa nagyobbik felét köti 
egyetlen biztos családba. Mindaz, amit bennük es  bennünk ez ellen a 
család ellen elkövetnek: a magyar írónak tisztátalanság, politika. 

4. A magyar író hisz magában, népében s kelet rokonnépeiben. Hi-
szi, mert  látja, hogy az ő  gondolkodásmódja az emberhez méltóbb, a 

 boldogságra valóbb es istenesebb. Mi volt Názáret, es  megállt Róma 
mellett. Az államnak meg kellett alkudnia vele, hogy fennmaradjon. 
Kelet-Európa azonban maga is egy világrész, s lelke gy ő zni fog a maga  
és a mások bilincsein  .. . 
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nekik, hogy haragudjanak egymásra, de azt nem, hogy eltér ő t tanít-
sanak.  

Ez az a csoda, amelyet én e napról napra ingó id ő kben a magam és  
az írótársaim szerencséjének érzek. A magyar szellemben harminc-
negyven, de mondhatom azt is, hogy ő tven-hatvan éve már, történik  

valami, amiben mi magunk is benne történünk, úgyhogy ha meg is  
próbálunk kiugrani bel ő le, amint egyesek megpróbálták: ez csak  
ideig-óráig sikerül. Valami vigyáz ránk, a sok külön vergő dő  szellem  
közös műve, a sok összeadódott munka  es  szenvedés ő riz, hogy azt,  
amit ő  akar velünk, el ne árulhassuk. Magyar író, ha igazán az vagy,  

nem lehetsz akárhogy; be kell állnod egy köz ő s mű be, egy magát  bon-
tó eszme terébe, s ott úgy kell viselkedned, ahogy az parancsolja. Vol-
tak miköztünk mindig írók s igen kiválóak, akik valamelyik nagy  
nemzetközi mozgalomnál le voltak kötelezve. De ez valami külön,  

jól-rosszul rejtett magánügyük volt; köztünk úgy kellett viselkedniük,  

ahogy ezt a rajtunk át bontakozó magyar eszme parancsolta. M űveik  
is ennek a színét vették fel, s külön kacsintásokat kellett végezniük,  

hogy amihez elszeg ő dtek, idegennek es  ellenségesnek ne érezze, amit  

valóban csináltak. S ugyanígy, akik kiváltak t ő lünk, a helyük azoknak  
is megmaradt, s ő k acsarogva is azt folytatták, ami közöttünk szá-
mukra kijelöltetett.  

Hogy ez milyen nagy  es ri tka dolog, s mekkora ígéret a magyar  

szellem jövend őjére, azt csak az érti meg, aki más modem irodalmak-
ban keres hasonló jelenséget, es  nem talál. Ilyenféle bonthatatlan lánc,  

a zsidó prófétákéra s a görög költ ő kére emlékeztet ő , a huszadik szá-
zadban tudomásom szerint csak nálunk alakult ki; a tizennyolcadik  

század végén ilyesféle volt a német idealizmus s a múlt században az  

orosz irodalom. Mi írók, mint az alpesi hegymászók, most erre a l őne`  
ra köthetjük magunk, egymást vive át a mélységeken vagy együtt zu-
hanva belé, ha úgy hozza a sors.  

Akik itt ülnek, tudják, milyen láncról beszélek, hisz ma már nem-
csak írókat köt ez egybe, hanem lazábban-szorosabban egy egész  

kos kis magyar felekezetet. Történetér ő l is épp eleget irtunk, hogy ma  
csak emlékeztetni kelljen. Kezd ő dött azzal, hogy a múlt század hat-
vanas-hetvenes éveiben, néhány ép helyzetérzés ű  ember, mint Zilahy  
Károly, Vajda János, Tolnai Lajos, észrevették, hogy a magyar társa-
dalomban a szellem rossz irányba megy. S minthogy mást tenni nem  

tudtak ellene: irtózatosan szenvedtek t ő le. Annyira, hogy belehaltak  

es  belerigolyásodtak; itt hagyva mártírummá alakult életük írott nyo-
mát, első  szent könyveinket. Ez volt az ő skor. Aztán következett a zsi-
dó radikalizmus, mely a kiegyezéses társadalom korhadását észrevéve  

a munkásságot zsidó vezet ő k alatt es zsidó szellemben inditotta ro- 
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ledt tanítványom keres föl es  félt, hogy az id ő  elhaladt mellet te  váltsam ki sürgő sen a pártigazolványt. Barátom felesége telefo nál ,fi; 
úgy lesz minden, ahogy 6 gondolja, bel ő lem meg nagy fiú lehet ' ha 
ne kompromittáljam magam ,  a Turullal. Együgyű  álhíreket küid^nak 
hozzám, tíz fillérért zart borítékban s megkérdik, nem felek- e,  hoek 
annak a kezébe kerül a magyar írók sorsa, aki ezeket szövegezi. Az 
ku igen egyszerű : adjam át mindazt, amit írásaimmal, szenvedéseim,  
mel tekintélyben összegyűjtöttem; ő k majd elgazdálkodnak vele, s h a  úgy lesz minden, ahogy ő k a totalizat ő rnél megfogadták, én sem járok 

 rosszul.  
Hazugság volna azt mondani, hogy az író ezeket a ráncigálásokat  és 

suttogásokat egy Buddha-szobor nyugalmával bírja. Nem valószín ű ,  
hogy aki mindent felfogó es sebesen továbbképz ő  érzékenységgel szii.  
letett, csak a maga megkínzattatására ne volna képzelete. Vagy mi ta,  
lán a birkavásáron vettük gyermekeinket, hogy a nyakukra tett kés  
meg se rebbenthessen? Nem vagyunk-e állandó es  sokszoros más ál-
lapotban m űvekkel, melyeknek id ő  es  alkalom kell? Nem szeret-
nénk-e használní? S ha a megfélemlítésnek nincs hatalma rajtunk,  
nincs-e a lehet ő ségeknek? Kinek az agyán villannak át gyorsabban  
egy lépés jó következményei, mint a magyar íróén, akí oly keveset lép  
es  oly soká szenvedi helyzete mozdulatlanságát? Én bizony nem taga-
dom, hogy a Kisebbségben megjelenésekor húsz centi morfiumot sze-
reztem be a nagyobb biztonság kedvéért, s azt sem, hogy voltak nap-
jaim, amikor bennem is kimozdult a földrengésmér ő , s átlebegtem  
utakat, amelyeket néhány jó alvás után nem vállaltam többé. Az az  
állandóság es állhatatosság, melyet írásaimból könny ű  lesz kimutatni,  
lelkem folytonos vibrálásában volt szétmosva.  

S itt jutottunk el ahhoz a szerencséhez, mondhatnám, csodához,  
amelybe mi, magyar írók beleszülettünk, s amely megvéd bennünket  
az idők vonzása s lelkünk gyengesége ellen is. Tudják, hogy a mai ma-
gyar írók legjobbjaiból milyen nehéz egy féltucatnyit egy asztal mellé  
békében leültetni. Féltékenységük, kenyér- es  dicső ségadóik, a nyo-
morú évek idegpusztítása ügy egymásnak uszította ő ket, hogy szellemi  
életünk sokszor egy középkori interregnumhoz hasonlít, melyben az  
egymást gyilkoló várak közt csak rövid  es  alkalmi szövetségek lehet-  

ségesek. S önök tudják a legjobban mégis, hogy ez a sok hadban álló,  

más-más nyelven, de mégis ugyanazt tanította. Hogy is lennének kü-
lönben ügy együtt a szívekben, akik a valóságban csak marni tudták  

egymást. A világban mar  sokszor el ő fordult, hogy különféle emberek,  

egy körbe verő dve szellemileg is egymáshoz gyalulódtak. De azt hi-
szem, igen ritkán történt meg, hogy egymást maró embereken at ilyen 

 

erő vel törjön föl egy-egy közös tanítás, amely azt ugyan megengedheti 
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hamra az új ezerévre berendezked ő  úri es  középosztály süket bástyái 
 ellen. Ebben a rohamban egy csomó nagy magyar tehetség is helyet és 

lélegzetet kapott. S több-kevesebb rosszérzéssel vállalva a közös zá sz- 
 lót, beszéltek arról, amit mint magyarok tapasztaltak  es  fontosnak 

tartottak. A Vajdák es  Tolnai Lajosok így n ő ttek meg  es  teljesedtek ki 
Ady Endrékké es  Móricz Zsigmondokká. A burokból, mely létfetté, 
telük volt, nem vághatták ki magukat; de a burkon belül egy új ma-
gyarvilágot készítettek, összeférhetetlent azzal, amelybe be voltak 
zárva, s amely n ő tt  mar  nélkülük is. Mert a zsidó radikalizmus igazi 
nagy ellenfelei nem azok voltak, akik viselkedésükkel igazolták es 

 szerencséjükkel eltaposták, hanem akik szövetségükbe szorítottan, 
egy különb, idevalóbb es gazdagabb magyar radikalizmust teremtet-
tek, melyet elképzelhet ő , hogy az övék lever egyszer, de az el sem kép-
zelhető  mar,  hogy a legjobb agyakban es a legjobb szívekben valaha 
fölülmúljon. Ezt a magyar radikalizmust vágta ki burkából: Szabó 
Dezső . Az elsodort falu 1919. május elsején jelent meg. A sz ikadás te-
hát nem a kommunizmus bukása után következett be, hanem a zsidó 
radikalizmus delelőpontján. Mi a magunk múltja, a magunk lelke 
szerint akarjuk a jövő t, azt akarjuk, hogy a forradalmunk hasonlítson 
ránk: azt mondta Az elsodort falu. S hogy ezzel a tanítással elindult s 
egy dupla pokol hídján is átvette: ez Szabó Dezs ő  élete érdeme. 
1920-30 között üldözve, elhagyva, fuldokolva, néha ő rjöngve is, egy-
maga az egész Új Magyarország, mely a zsidó baloldalból véglegesen 
kivált, s az ellenforradalomban csak hurkot  es  ellenségeket talált. 
Egyfelöl makacs elszántság: a megidézett szellemeket a zsidó palackba 
visszabeszélni, a másik oldalon nagy restaurációs láz, a habsburgtalan 
Magyarországot a Habsburgok szellemében újjáépíteni. Ebben az al-
ternatívában, mely Ady bajtársait is elcsüggesztette, vagy m ű helyükbe 
szorította, Szabó Dezső  a szó dantei értelmében tudott egymaga párt 
lenni, egy mozgalmat vinni es jelezni. 1930-tól ennek az eszmei elszi-
geteltségnek vége. Szabó Dezs ő  továbbra is maga van, mert így jobban 
érzi magát, az új nemzedék jobbjai azonban akarva, nem akarva, egy-
tő l egyig abba a mederbe kerülnek, melyet megkülönböztetésül a zsidó 
radika lizmustól s megkülönböztetésül az ellenforradalmi restaurá-
ciótól, történeti s nem ideológus szempontból magyar radikalizmus-
nak nevezhetünk. 

Nem fölösleges éppen ma, ennek az iránynak a f ő  jellemvonásait 
leírni. Jellemvonásait s nem programját, nem azt, hogy milyen akart 
lenni, hanem hogy milyen volt valójában. Els ő  s legfelt ű nő bb vonása, 
hogy innen, ezért a földért es  errő l a földrő l nézett es  gondolkozott. 
Hogy egy idegen szót gyártsak: hungarocentrikus volt. Szemszöge in-
nen nyílt Budapestrő l, vagy ha úgy tetszik, Kecskemétr ő l, Debrecen- 
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bő l, Farkaslakáról. Ez első  pillanatra magától értető dőnek látszik. 
Fiát vannak olyan irányok is, amelyek nem onnan néznek, ahol állnak. 
Nos, Magyarországon, ezt az egyet kivéve, csak ilyenek voltak; azok 
is, amelyek ma annyit szavalnak az idegen szellemi áramlatok ellen. 
Voltak emberek, akik tudták, hogy hogy kell a Kremlböl Magyaror-
5zágot nézni, voltak, akik Schönbrunnból vagy a Vatikánból szemlél-
ték hazájukat. Voltak, amint vannak is, berlini, londoni magyarság-
néző k; persze nemcsak néz ő k, hanem program-  es  országcsinálók is. 
A magyar radikalizmus volt az egyetlen, amely a magyarságból föl-
emelkedő  agy figyelmével próbált önmagán s a világon körülnézni. 
Hogy a néző pontnak ez a hazatelepítése milyen nehéz es  milyen ter-
mékeny dolog volt, azok bizonyíthatják, akik eleinte maguk is kívül-
rő l gondolkoztak, s fokról fokra szívódtak be a  szemükkel  is oda, ahol 
a lábukkal álltak. Milyen fellobogása a színeknek s milyen elmély ű lése 
az egyéniségnek! 

Másik nagy vonása ennek az iránynak, hogy él ő  romokat érzett a 
magyar népen, amelyeket a szabad légvételért le kell takarítani. Nem 
egyszerű  szocializmus volt ez, amilyen nyugaton hajtotta a munkás-
osztályt a polgárság ellen. Egy sokkal súlyosabb fuldoklás, amely 
nemcsak uralkodó osztályokat tud magán, hanem egy ráomlott rend-
szert, mely keletkezésében is nemzetellenes volt, s bukásában is ott 
maradhatott a nemzet fölött. Sokan nem értették, hogy az elmúlt té-
len, negyedszázaddal a Habsburgok bukása után, miért vesz ődtem en 
még mindig a Habsburgokkal. De nem velük vesz ődtem, hanem egy 
óriási, csak most megértett folyamat számára találtam gyüjtönevet. 
Az az egész természetellenes építmény, amelynek a magyar nemzet a 
romjai alá szorult, Habsburg eredet ű . A nagybirtok, klerikalizmus és 
zsidó nagytő ke, szóval a mi három nemzeti jótev őnk közös eredete, 
közös jellege, alig fejezhet ő  ki más szóval, mint a régi császárház ne-
vével. Amit többek közt az is bizonyít, hogy ahol ez a három er ő  sző -
vetségre készül lépni, azonnal fölmerül a legitimizmus eszméje. 
A magyar radikalizmus, amikor reformot, átalakulást sürget, nem el-
vont elméletekb ő l vagy világdivatokból, hanem ebb ő l a fuldoklásból 
es  ebbő l a romból indul ki. Ezt akarja egy új nemzetképződésre leron-
tani. Indulata, programja, tervei innen táplálkoznak, sugalmait ebb ő l 
az elő tte levő  nagy konkrét helyzetképb ő l meríti. 

De a magyar radikalizmus nemcsak társadalomszabó es  -foltozó 
mozgalom. Nem hiába voltak írók a forrásai tudja, hogy a népek nem 
társadalmakban, hanem kultúrákban élnek, s a társadalomszervezés 
csak egy része lehet a kultúraszervezésnek. A cél nemcsak a javak 
igazságosabb elosztása, hanem egy új, emberségesebb lakás, testi és 
lelki lakás az egész nemzetnek. A jó lakásnak pedig az a legfő bb tulaj- 
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hiba? A legfontosabb helyeken ültek süket szívek, akiknek származás 
s nevelés lehetetlenné tette, hogy magyar dolgokra visszhangozzanak? 
1934-35-ben volt néhány hónap, amikor azt hitt űk, na most hara-
pódzik át az apostolok tüze a nemzetre. Az Írók látszólag egy nyájban, 
az országban megindult a gondolkozás jégzajlása, az ország els ő  állam-
férfia, a miniszterelnök jelszavainkkal üti ki ellenfeleit. Sokan arányta-
lannak találták azt a szenvedést, mellyel én ennek a nagy alkalomnak az 
elpukkantását szenvedtem  es  eljajgattam. De minél t őbbet gondolok 
vissza rá, annál nagyobbnak érzem a szerencsétlenséget, hogy ami a 
szellemben már akkor kész volt, a társadalomban vérré nem lehetett. 
Ha a . Gömbös Gyula helyén akkor egy egészségesebb, bátrabb és 
eszesebb ember áll, a mostani próba egész más magyar nemzetet talál 
itt. Sajnos, ezt a második burkot, mely a szellem  es  az élet kő zt feszül, 
nem sikerült senkinek áttörni. A Válaszban, Márciusi Frontban t o-
vább küszködő  Írók lassan szétszóródtak, egyesek a vádlottak padjára 
kerültek, másokat a könyvkapitalizmus tett hidegre. A magyar radi-
kalizmus visszahúzódott a könyvekbe, kis ifjúsági csopo rtokba, 
éneklő  körökbe, egy eltaposott szekta tüntetéseibe. 

Hogy ez milyen kár volt: ma érezzük a legjobban. Mennyire más 
helyzetérzéssel vészeli át ezeket az id ő ket a magyarság, ha azt, ami 
íróit annyira köti, hogy marakodni is csak egyetértésben tudnak, az 
egész nemzet lelkén lesz széthullást megakasztó gúzs. Me rt  egy %Ten, 
sok agyban kiforrott eszmének egész világos parancsai vannak min-
den helyzetre. Egyikünk-másikunk gyengesége elcsellenghet t ő le: a 
közösségben, amely szerinte akar élni, mindig többséget kapnak, akik 
megértik s úgy lépnek. A mai parancs például ugyanaz, ami volt egész 
más európai konstellációk idején: alkalmazkodni, amennyire muszáj, 
s csinálni tovább a magunk magyar ügyét, amennyire lehet. Sorsunkat 
igaz, hogy nagy részben az európai helyzet vagy inkább végzet szabja 
meg, de mi ez alatt a végzet alatt is megtarthatjuk régi szempontjain-
kat es elő ítéleteinket. Folytathatjuk a Habsburg-romok eltakaritását, 
annál inkább, mert azt a jcörnyez ő  Európában semmi sem védi. Ro-
hamosabban építkezhetünk belé népünk es  múltunk lelkébe, hisz 
mindenki érti, hogy erre már csak mint véd ő  csonthéjra is szükségünk 
lehet. A nagy általános emberi felel ő sséget is tovább melengethetjük 
magunkban, mint egy titkos, bennünk áttelel ő  küldetést, amelynek 
meg megjön a tavasza. S mit látunk ehelyett? Azt, hogy esik széjjel az 
az Izrael, amely prófétáit meg csak meg sem ölte es  meg sem kövezte, 
hanem a pincébe zárta. 

Mindenki tudja, hogy Magyarországon ma három nagy tábor, ha-
talmasság van: az egyik (no, hogy nevezzem elég óvatosan) a legiti-
mista, a másik a kormányé, a harmadik a nyilasmozgalom. Hogy új- 
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donsága, hogy önmagára, a legszebb pillanataira, legnemesebb haj, 
t  landóságaira emlékezteti az embert; bel ő le épül szinte  es  az o o 

 vábbépüléséhez ad keretet. A magyar nép természete, legjobb órái 
legigazabb hajlamai azonban hol találhatók meg? A régi magya rság emlékeiben, néhány nagy írónkban, muzsikusunkban s a magyar né p 
épebb szigeteiben. A nagy új, közös szállás fölépítésénél ezeket 

föl• használni úgy, ahogy egy Bartók vagy Kodály a nép énekéb ő l csinált 
nemzetnek éneket: ez  az,  amiben azok is egyetértünk, akik társadagi 
kérdésekben itt-ott különbözünk. 

Vannak, akik talán ő szintén hiszik, hogy népiségünkben elmeri;ll ni s 
 az emberiségben kitárulni: összeférhetetlen dolog. Holott nemcsak 

hogy nem összeférhetetlen, hanem azonos. Mennél mélyebben vag yok 
magyar, annál igazabban vagyok ember. A legfranciább franciák, a  
legnémetebb németek, a legoroszabb oroszak voltak azok, akik az 
egész emberiségnek is mondtak valamit. A magyar radikalizmus, mi. 
közben népünk jellegéb ő l többet értett meg s fejezett  ki,  mint elő tte 
bármely magyar mozgalom, az emberiség számára is komolyabb szót 
formál. Azt hiszem, nem lehet sovinizmusban elmarasztalni. A ma-
gyar szellem ma mégis olyasféle szememben, mint egy nagy költ ő , aki 
ma még a vidéki ismeretlenségben él, de áttör ő  verseit megírta már, s 
most sértett es lázas öntudattal olvasgatja fő városi folyóiratokban a 
zengő , divatos poétákat. Nem hiszem, hogy Európa akármelyik iro-
dalma több jelentő s művel állana gyümölcsben, mint a mienk. Igenis 
az orosz utódjának érzem, hiába cenzúrázták ezt ki minap egyik ta-
nulmányomból. S egy késlekedésünkre visszapillantó kor szeme elő tt 
is merem állitani, hogy amit politikai  es  társadalmi eszmékben ad-
tunk, magasan fölötte állt annak, amit ide Európa bármely részébő l 
behozhattak. Nem volt talán még irány, mely a maga nemzetiségének 
a kibontását, a mások tiszteletével, a tömegek jogait a min ő ség ural-
mával oly nemesen es  magasrendű en egyeztette volna, mint ez. S ha 
ma ezt idebenn is kevesen tudják, egykor más népek is tudni fogják. Az 
a felelő sség, amelyet itt mi el ő bb a Duna-népekért, majd Kelet né-
peiért, Európa népeiért hordtunk, hordunk es  hordani fogunk, ered-
ményeiben lehet szánalmas dolog, de amivé lettünk alatta: az ritka es 
példaadó. 

Magyar néző pont, társadalmi fölszabadítás, új mélymagyar kul-
túra, európai küldetés: ezek azok a vonások, melyeket Zilahy Károly-
tól Veres Péterig vagy Erdélyi Józsefig a magyar radikalizmus minden 
nagy képviselőjében megtalálunk. Mi volt az oka, hogy ez az eszmei 
egység, mely a veszekedő  írókat olyan erő sen fogta, a nemzetre nem 
tudott kiterjedni? Csak az id ő  nem volt meg hozzá? Vagy Európa 
szuggerált sokfel ő l es  túlságosan? Vagy a nemzet összetételében volt a 
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. lassan üres héj lesz, melyb ő l minden tartalom elszivárgott s hogy a 
nyomásnak ellenállhasson, mindinkább azokra kell  támaszkodnia, 
akiknek a befolyása a magyar népre bármely pillanatban szükségtelen 
katasztrófát zúdíthat. 

Utolsóul hagytam a nyilas mozgalmat. Kétségtelen, hogy ma ennek 
a vitorláiban van az a szél, vagy egy része a szélnek, amelyet mi akar-
tunk a magyar társadalomból fölkavarni. Nekünk, magyar íróknak 
nem kis fájdalom ez. Egész dandárja járt ezen a földön az els ő rangú 
szellemeknek s azoknak a könnyéb ő l, vérébő l nem lett mozgalom. 
Aztán néhányan elolvastak egy-két külföldi könyvet, röpiratot s abból 
az lett. Ne keressük az okát: mondjuk, hogy a korszellem akarta így. 
Mi szívesen megbocsátanók ezt is a korszellemnek, ha azt látjuk, hogy 
ez a nemzeti mozgalom, amely nemzetiségben mindnyájunkat túl kel-
lene licitálnia, legalább pótolni iparkodik a mulasztást s igazodik ah-
hoz, amit ez a nemzet legjobb fiain át magából kiérlelt. Még nyoma 
sem volt a nyilas pártnak, amikor mi az akko ri  jobbon es  balon túl a 
harmadik oldalt meghirdettük. Sajnos, halvány jelét sem látjuk, hogy 
ők ebbe, a harmadik oldalba bele tudnának n őni. Pedig rossz elgon-
dolni is, mire jutnak, ha a nemzettel másféle frigyet nem k ő tnek, mint 
idáig. Minap olvastam a Magyarságban egy cikket, amely olyanféle 
tisztogatást követelt a magyar képz őművészetben, mintha valaki a.z 
ő sszes, Ady után jött írókat ki akarná a magyar életb ő l tisztogatni. 
Megjelenhetne-e egy ilyen cikk, mondjuk, a Magyar Életben? Nem azt 
jelenti ez, hogy a forradalmak leplében i tt  a reakcióra fognak rálici-
tálni. Itt volt egy kész vezet őgárda, egy nagy magyar mozgalom szá-
mára s nem jött meg hozzá a tömeg. Most itt vannak a tömegek s di-
lettánsok a vezető i. Nem olyan fátum ez, amelyen egy nemzet elpusz-
tulhat? 

A hallgató azt kérdi: ha így van, mit tehetünk? Én csak azt tudom 
megmondani neki, hogy én mit teszek. Öt éve, amikor G őmbös meg-
halt s mellemen a betegség első  harkálykoppintásait megkaptam: azt 
hittem, örökre abbahagyhatom a politikát. Regényeket, drámákat 
akartam írni, a mű vek burkában tenni el a jöv őnek szenvedésünket. 
Amikor ez a nagy népomlás megindult, még mindig csak arra gondol-
tam, hogy a magyarság kohézióját., amennyire tudom, fokozzam. 
Ezért írtam a Kisebbségbent es  utódait. Most sem állok el ő  semmiféle 
pártpolitikai tervvel, bár én is szeretek szépeket álmodni. Nem bán-
nám, ha az Ady lábszárcsontjával úgy el tudnám varázsolni a nyilas-
ságot, hogy annak az ideológiai tanfolyamán Bornemisza Pétert ol-
vashatnák s Veres Pétert kiáltanák ki országos vezérnek, mint akit nép 
es  természet jogán én is el tudok ismerni annak. Minthogy azonban 
ilyen varázserő  nincsen a kezemben, megelégszem azzal, hogy a ma- 
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ságokban beszéljek: a Magyar Nemzet, a Magyarország es  a Magyar• 
säg tábora. Hadd írom le ezeket, amennyire lehet. Nem  mint  politikus 
hanem mint természetbúvár. E három irány közül az els ő  sohasem le. 
hetett volna az, ami, ha a két zsidótörvény össze nem kovácsolja, vagy 
mondjuk plasztikusabban: össze nem ragasztja. A zsidókérdés ma vi. 
lägkérdés, az egész világ oldja meg. A mi zsidóink is az egész világhoz 
fellebbeztek, a felajánlott helyi megoldást elhárítva. De talán mégsem 
fölösleges most elmondani, hogy mi volt az, amivel ő k nem álltak szó-
ba, s amit mi írók ma is szívünk szerinti megoldásnak tartunk. 
A mi javaslatunk két részbő l állt: a nagy ipari üzemek es  bankok na. 
cionalizálása; emberiesség a kis zsidókkal. Ha ezt csinálják meg: a zsi. 
dók jelentő sége annyira csőkken • a gazdaságban es  szellemben, 
amennyi a zsidótörvény el ő tt volt a köztisztvisel ő i karban. S mit csi-
nált a két zsidótörvény? Kiszóratott egy csomó kis es  közép zsidót, s 
bepumpált a helyébe egy csomó keresztényt; a t őke azonban megma-
radt azoknak a halálra sértett embereknek a kezében, akikében odáig 
volt. Márpedig egy ember, s különösen a nagy állású ember onnan 
kapja a jellegét, ahonnan a fizetését. Mi tehát kinyomva a zsidókat, 
akik mások, mint zsidók úgysem lehetnek, legfeljebb haragosabb zsi-
dók, zsidóvá tettük  a keresztény középosztály elég jelent ő s részét. 
Természetes, hogy a t ő ke onnan választ, ahonnan legtöbb megértést 
remélhet. A zsidóság így a zsidótörvény akarata ellenére is, pompás 
eszközt kapott, hogy mindazt, ami a nemzetben hozzá húz, de talán 
nem is húz hozzá, csak az érdekét, a félelmét vagy ellenszenvét osztja, 
megszervezze. Tudják, kik ragadtak be ebbe a keretbe. Körülbelül az, 
amit mint Habsburg-romot írtunk le, de igen sok író, mű vész s tudo-
mányosságunk igen nagy része. Ezek természetesen mindannak az el-
lenkezőjét csinálják, amit a magyar radikalizmus követel. A néz ő  
pontjuk nem magyar, a szükséges reformok helyett egy bizonyos ki-
rályfiról álmodoznak, a magyarságot es  a humanizmust pedig kend ő -
ző szerül használják. 

A kormánynak megvan az az érdeme, hogy a magyar népet ezen a 
másfél éven sértetlen átvitte s a régi erdélyi politika bölcsességével állt 
ott, ahol az el ő bbi párt hisztériája kockáztatott es  vesztett volna. Ezzel 
azonban érdemei fölsorolását körülbelül be is fejeztük. Azt a makacs-
ságot, amellyel nem adott, s még a színét is kerüli, hogy adni akar, 
mással meg sem tudom magyarázni, mint egy kicsiny réteg sz ű kkeb-
lű ségével. Ha valamikor, az idén nyáron neki kellett volna indulni an-
nak, amire oly rég s oly óvatosan célozgatnak. Ha volt is ellene ál-
lamérv, mellette sokkal, de sokkal több lélektani érv volt. Azzal, hogy 
nem várhatjuk tő le, amirő l most tudja, hogy most meg lehet kapni: 
igen veszedelmes helyzetbe hozta magát s az országot. Ha így megy, 
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gyar radikalizmus útjelz ő  tábláját 1940 ő szén s minden tavaszon é s  
ő szön, amelyen ezt megengedik, újból es  újból fölállítsam. Ez az út 
olyan sok jó agysejtbe es szívrostba került s az irány, a tér, amelyr e  mutat, olyan nagy, hogy nem szabad szännunk a fáradságot es  ve-
szélyt, amelybe a letű zése kerül. Az eszmék néha váratlan utakon tör. 

 

nek föl s ha bátran hangoztatjuk ő ket, mindig van bizonyos deleje s  
hatásuk a más véleményekre. A legszebb persze az volna, ha a sz ű k.  
keblű eket nagylelkű ségre, a handabandázókat b ő  okosságra, az ál+  
magyarokat igazi magyarságra lehetne bírni. De ha ezt nem is érhetjük 

 

el, figyelmeztessük őket arra, amir ő l nem tudnak vagy elfeledkeztek. s  
azon a helyen, abban az állásban, abban a pártban, amelybe sorsa he-
lyezte, tartozzék mindenki a legszebb párthoz, amelybe m ű velt ma-
gyart sorsa helyezhetett: a nagy magyar szellemek vallásába.  

1940  

Erdély ünnepére 

A történelem néha betör a dolgozószobába. Másfél éve majdnem 
minden munkámban ott van Erdély. Nem programból — magam is 
most veszem észre, hogy visszanézek. Két színdarabot írtam; az egyi-
ket Báthory Zsigmondról, a másikat Bethlen Katáról. Legnagyobb 
tanulmányom, a Sziget Erdélyben, a Bod Péter táji kis magyar világ 
hösies ellenállásáról szól. A Szekfű  Gyula Erdélyt követeli a magyar 
történetíráson. Ezért a cikkért egy Kemény Zsigmond könyv kutya-
nyelveit kell félretennem. Még regényciklusom utolsó részébe is betört 
Erdély. Barbiánja, a reakció tudósa Erdélyt gy ű löli, alkoholista jegy-
zőjében Erdély kallódik. A nyáron egy  fiatalember  arra kért: csinál-
junk néhányan egy kis szemináriumot. Jó, mondtam, válasszunk 
olyan tárgyat, amelyb ő l minden magyar  es  kelet-európai kérdésre ki-
látás nyílik, dolgozzuk föl a Szilágyi Sándor óta emberét váró anya-
got: Erdély történetét .. . 

S mialatt az író Erdélyben jár; egyszer csak Erdély jön hozzá: Itt 
vagyok, megint magyar vagyok. 	. 

***  

Hogy a középkor magyarjának mi volt Erdély: ma már nem igen 
tudjuk megmondani. Kezdetben bizonyára Transsylvania, erd ő kön 
túli föld, melyre az elment nemzetségek után csak a király emberei 
járnak. Kincseivel kés őbb egy magyar vadkelet, mely szász telepest s 
magyar várnépet szítt a kiaknázására. Az Anjouk alatt Európa tenyész-
kúpja, amely körül új európai államok támadnak. Amikor a török föl- 
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nyomul: nagy vajdája alatt a megmaradt Balkán fellegvára, az ellenállás  

szervezője. Másfél évszázadon át az egyetlen állam, amelyben a ma-
gyarság a maga lelke sze rint él s magát kormányozza: nemzet  es  vallás  
oltalma, bujdosók menhelye s reménysége. A tizennyolcadik század-
ban egy Habsburg nagyfejedelemség — túl megint az erd ő kön, ahol  
még magyarok a grófok; a hatalom román határvidékeket sze rvez s a 
mélyben a magyar felvilágosodás hagymái dolgoznak. Negyven-
nyolcig, ha lehet, egy meg messzebb esett világ, amelynek a dolgai-
ról Kemény Zsigmond a magyarországi unionistákkal sem szíve-
sen beszél, annyira bántja a tájékozatlanságuk. A szabadságharc  

után: a Történeti Szellem. Az európai szelekben hánykódó, malt-
talan nemzedéket a Kemény, Mikó  es  Szalay kiadványaiban fel-
nyíló Erdély emlékezteti a gyökerekre. Ez az az évtized, amelyben  

még Jókai is Erdély aranykoráról ír. Majd megint csak szül ő fő id.  
Itt s a szomszéd Partiumban születnek a „magyar regeneráció" leg-
jobbjai Zilahy Károlytól Adyig, Szabó Dezs ő ig, Budapestnek. 1919 
óta ő  egy névben: minden elszakított. A halálos ölelésbe zárt s 
küzdelmeibe aggódva követe tt  magyar faj: a nemzet ingó prognó-
zisa.  

Mi lehet nekünk a visszakapóknak?  

***  

Aki olvasta Móricz Erdélyét: érzi. Él ő  íróink közt a legmagyarabb 
megmerült Erdélybe s még pompásabban, múltosabban tudott ma-
gyar lenni, mint máshol. Ez a teljesebb magyarság szív minket is Er-
dély felé. Annak a közérzetnek, amelyb ő l a Kisebbségben támadt, Er-
délybe kellett zarándokolnia. Ha Kemény Zsigmond a reformkor 
hígságaira hozta komor orvosságul hazája lelkét, nagy megpróbálta-
tásokra a szívósság es  történeti bölcsesség tonikumát; mi az utolsó 
másfélszáz év egész fejl ő dését érezzük hígítónak. A nem magyar ér-
dekkel szelektált nemzet vérben es  lélekben túl sok idegent vett fól s ha 
egy-egy elhagyott lángelménkben föl is gy ű rhette magát népünk es 

 múltunk mély rétege, ami a közszellemben tovább ment, hatott es 
 áradt: egy talmi magyarság volt — a mai Európa olvasztó katlanában 

könnyen beolvadó. A nemzeti kohézió növelésénél ezért nem ismer 
nagyobb feladatot még az sem, aki fiatalkorát Európának adta. Új, 
nagyobb hő fokon olvadó magyarságot a pakfon ellen; onnét, ahol 
van: a megmaradt népb ő l, múltunk emlékeibő l. Ez a „mélymagyar-
ság" eszméje, amelyet sokan kérkedésnek hittek a magunk magyarsá-
gával, holott elégedetlenség azzal is ... 

Ennek az eszmének a Szentföldje s forrása Erdély, ahol nagy emlé-
kei íródtak, ahonnét Kemény Zsigmond, a mélymagyarság els ő  kö- 
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vetelője támadt, Ady krátere fölnyílt s a leggazdagabb magyar nép-
törzs szöl Tamási szavával. Ehhez az eszméhez jött most meg a föld.  

Mit kezdenek egymással?  

^^. 

Erdély, az eszme nagyobb, mint ami Erdéllyel valöban visszakerült.  

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a Bécsben visszacsatolt magyar  

társadalom a miénknél sokkal egészségesebb lehessen. Romániai uta-
mat épp ennek az illúziónak halála tette oly fájdalmassá. Erdély tár-
sadalmi élete a XVII. század végét ő l folytonos ő rlő dés, hanyatlás.  
Egy-egy hő si kis csoport — a XVIII. században Bethlen Kata és a Tele-
kiek köre, az unió elő tt Zsibó, az els ő  Szász Károly Enyedje, Kriza  
unitárius barátjai — nem állíthatta meg a Habsburg kor erjeszt ő it. 1848  
elő ttre visszanézve Erdély legnagyobb fiai is csak egy t ű zhányó fölött  
farsangoló üri osztályt láttak. Hogy mik voltak Erdélynek a kiegyezé-
ses idők: megmondja a székely kivándorlás s a román kézre átment  

föld, tíz év alatt az erdélyi magyar föld öt százaléka. Az elcsatolás,  

akár a Bach-korszak, rengeteg elszánást, ragaszkodást, ellenállást  

sajtolt ki, de a társadalom mélyeiben ugyanannyi repedést, kopást is  
kellett okoznia. A föld népe sok helyen csodálatosan ép maradt.  

Csakhogy a nép még nem társadalom s Erdélyt — amit jelent — nem  

szabad összetévesztenünk a bizonyára elég megviselten s már-már  

fulladozóban visszakerült erdélyiekkel.  
Mi következik ebb ő l? Program. Program: a szellemnek és program:  

az életnek. Az erdélyi eszméb ő l akkora boltozatot kell az egész ma-
gyarság fölé raknunk, hogy a visszatért nép képességeire ocsúdjon  

alatta s mint fajtánk els ő  törzse lássa hivatását. T ű zijátékkal már  
megünnepeltük Erdély visszatérését. Én tudok egy írót, aki a bécsi na-
pon azt fogadta meg, hogy Szamosközi történelmi maradványait ki-
adja jól olvasható krónikába fű zve. S mennyi kiadni, összegy űjteni,  
valóban „közzétenni"-való van ezen kívül. A vásárhelyi téka becsur-
gott tetője alatt az öreg könyvtárnok kéziratban bomló erdélyi hun-
garikákat szokott mutogatni. De hány erdélyinek s magyarországinak  

vannak meg a  nyolcvan-kilencven  esztend ő vel ezelő tt kiadottak? Ki  
ismeri s érti Veress románul megjelent okmánytárát? Elvégezte-e dol-
gát az erdélyi néprajz s hozzáférhet ő k-e eredményei? Egy-két millió  
pengő  s együtt lehetne mindaz, ami magyar nyom Erdély földjén: a  
mélymagyarság legszebb bibliotékája. Az itteniek láthatnák: mi nekik  

Erdély; a visszatértek pedig megismerhetnék az egész örökséget,  

melyre nyelvük, pallérozottabb természetük s faluik illata els ő sorban  
nekik szerzett jogot.  

Az örökség persze nem elég. Ahhoz, hogy errő l a „virtuális Erdély- 
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rő l" ne csak néhány mű veltebb fiatal irkáljon, hanem nagy tömegek is 
belenő hessenek: az kell, hogy Erdély az erdélyieké, minden erdélyié 
legyen — lelki önkormányzat tehát és szociális igazságtevés. 

***  
Az ünneplésnek itt kezd ő dik egy általánosabb módja. Amelyikkel  

az egész magyarság becsüli meg — nem Erdélyt, hanem magát. Mine-
künk íróknak volt egy fontossági sorrendünk a hazai teend ő kre. Az  
első : fogadjuk be a magyar nemzetbe a magyar népet; osszuk és fejjük  
igazságosabb kulcs szerint a nemzeti jószágot. Második: értessük meg  
magunkat az egysorsú népekkel; építsük bele egy nagyobb kelet-
európai szolidaritásba a magunk biztonságát. Harmadik: javítsuk  
meg, ha alkalom nyílik rá, a magyarság-csonkító határokat. Ez a sor-
rend következetes. Mi adhat súlyt nekünk bármely államcsoportban,  
ha nem minta voltunk? Mit ér akármilyen visszatérés, ha nem egy  
igazságosabb hazába hozzuk a visszatér ő ket? Mi bármely részrevízió,  
ha egész sorsunknak nem vagyunk gazdái többé? Lehet, hogy van, aki  
kicsinynek tartja a hazafiságot, amely a sérelmek jóvátételét harmadik  
helyre teszi ... Ez képzeljen el olyan visszatérést, amely egy szociálisan  
rendezett s kelet-európai hivatására jobban elkészült hazába történik. 
A sors jobb volt hozzánk, mint mi magunkhoz. De ez ne bátorítson  
arra, hogy ezután is mindent töle várjunk. Igen nagy, zúzó történelmi  
kényszerek követelik, hogy sorrendünkben az els ő  két pontot komo-
lyabban vegyük. A két visszatérés után nincs ű rügy: a problémákat a  
határon túl tolni.  

Nem kérdezem : végleges megoldás-e a Bécsben hozott. Az erdélyi  
kérdés nagyon nehéz. Hány megoldást gondoltunk végig s mindnek  
volt fogyatkozása. A legreflexszer ű bb az volt, amit a politikusok Szent  
István-i gondolatnak, a szavaló karok pedig „mindent visszá"-nak  
mondanak. De lehet-e hárommillió ember egy másik, vele egynyelv ű ,  
egyvérű  állam határán más, mint hazaáruló. Elbír-e a magyarság eny-
nyi belső  ellenséget, vagy ami még rosszabb: renegátot? Az egész Ro-
mániát elfoglalni s megtartani nem könnyebb-e, mint  csak  Erdélyt?  
Szép lett volna s tetszett is nekünk a transzszilvanista megoldás: a füg-
getlen Erdély, mint keleti Svájc; benne három, múltjával összekötött  
nép s körülötte egy államszövetség, amelyben Magyarország és Ro-
mánia is benne vannak. De olyan id ő -e ez, amely három népet békén  
hagy élni egy hazában? S nem lett volna-e ez a keleti Svájc a magyar-
ságnak épp oly olvasztó kohója, mint Nagyrománia? A legsötétebb  

idő kben adta elö nekem egy Erdélyb ő l kivándorolt erdélyi, amit ő  az  
egyetlen mentségnek hitt: Erdély nyugati felébe vándoroltatni a ma-
gyarságot. Meghökkentem: kivonulni Erdélyb ő l? De azért volt perc,  
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amikor a látottak alapján lélekben már-már belementem. Most itt a 
negyedik megoldás, amely valóban kettévägta a gordiusi csomót. 
A felső  fele a mienk. Belenyugodhat ebbe — nem mi — a történeti es  
földrajzi egység, amelyet elmetszett? 

A sorrend azt sem engedi, hogy megkérdezzük. És kiskorúságra 
vallana, ha az érdekelt népek sem tudnák magasabb kérdésekre emelni 
ma a tekintetüket. 

1940 

Kisebbségb ő l kisebbségbe* 

Egyik délután tudni akarom, hány óra, s kinyitom a rádiót. Az erdei 
emberekrő l beszél valaki, hogy azok, hogy szálltak alá, mit loptak 
össze valami városban. Lassan rájövök, hogy az erdei emberek a ro-
mánok, a várost is felismerem, hogy Marosvásárhelynek kell lennie. 
Végre a kicsit hadaró hang is ismer ő s zöngével üt át a közöttünk lév ő , 
hangot-bádogító gépen. Megértem, hogy az erdélyi írók estjét hallga-
tom, humorista barátom panaszolja el a maga módja szerint a pes-
tieknek, mit kellett kiállniuk a kisebbségi sorsban. A felolvasón túl, 
valami szörnyű  nagy barlangból id őnként egy különös gurgulázó 
hang árad a gép felé: a közönség az, aki itt arc nélkül nevet. Hallgatom 
s arra gondolok, milyen könny ű  dolga van az én barátomnak. Arról, 
hogy mi egy idegen nép alatt kisebbségben élni, a Városi Színház min-
den karosszékében dereng valami sejtelem. Az erdeieket is értik s tet-
szik nekik a tréfáló paraszt. De mi lenne, ha egy itteni írónak kellene a 
visszatért Kolozsvárott arról a kisebbségi sorsról beszélnie, amelyben 
mi éltünk húsz évet. Tudnák mirő l van szó, ha tréfálna, s nem hinnék-e 
e rögeszmésnek, ha komolyan próbálná elmagyarázni? Néhány éve ír-
tam egy kőnyvet errő l a kisebbségi sorsról, a címe is az volt, hogy Ki-
sebbségben. Ebbő l átkerült a trianoni határon néhány példány s 
mondják, hogy sehol úgy meg nem szabdalták, el nem intézték, mint 
épp Kolozsvárott. Nem tudom, nem olvastam, de a jóbarátok ponto-
sak a rossz hírekben. Még elképzelni is rossz, hogy azért, amit ott száz 
oldalon meg nem értethettem, egy ilyen színházfélében néhány perces 
elő adásban kelljen helytállanom. Már pedig, ha meghínak, lehetetlen 
el nem mennem s ha beszélek, nem lehet más a beszédem, mint meghí-
vó egyik kisebbségb ő l a másik kisebbségbe. 

Önök megidéztek s ami az erdélyi írók estjét hallgatva lidércnyomás 
volt: feladat. Egy negyedórám van meggy ő zni önöket, hogy kisebbsé- 

* Elő adás Kolozsvárott. 
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gi sorsukból kiguvadva nincs joguk vidám többségnek érezni magu-
kat, hanem azonnal egy másik kisebbségi sorsba kell beállniuk, 
amelynek a természetét egyesek talán szimatolják már, de tapasztala-
tuk róla meg nemigen van. A magyarság talán sohasem állt olyan nagy 
átalakulás elő tt, mint a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben. Az 
élet új feladatokat t ű zött ki elé s e feladatoknak a régi, századokon át 
kipróbált, de megvénhedt vezet ő  réteg, a táblabíró Magyarország 
többé meg nem felelhetett. Új, korszer ű  magyar államot kelle tt  felépí-
teni, rengeteg hivatallal, közigazgatási es  egyéb értelmiséggel s az 
iparnak, gazdaságnak is vele kellett n ő nie, a legszédületesebb növeke-
déssel, amelyet Európa odáig látott. Ez a magyar állam, a magyar ér-
telmiség nő ttön nő tt. Nem tudom megmondani, tízszeresére, vagy 
hússzorosára dagadt egy félévszázad alatt, az azonban biztos, hogy a 
feldagadtnak sokkal kevesebb köze volt a lentmaradt milliókhoz s a 
magyar hagyományokhoz, mint annak, amelyet leváltott. Tüne-
ménynek ez elég különös. Hisz Nyugaton, Franciaországban vagy 
Németországban is megduzzasztotta a tizenkilencedik század az or-
szág sorsát vivő  réteget. De ett ő l ott csak demokratikusabb, fran-
ciább, németebb lett az élet, hisz az új polgárságban a nép vete tte fel 
színét. Mi az oka, hogy nálunk elszakadtak a szálak, amelyek másutt 
sű rű södtek? 

Minden gyorsan növő  szervezet onnan szí, ahol talál. A hivatalnok 
es  kapitalista állam is onnét szítta a szükséges értelmiséget, ahonnét a 
leggyorsabban  es  legkönnyebben jött: a városok népéb ő l. Vezetésre az 
új rendbe az iskola, a diploma képesített; azt pedig olcsóbban szerezte 
meg a könnyen iskoláztató városi nép, mint a falvak, vagy éppen a ta-
nyák népe, mely az idő k irányát is lassabban kapiskálta. A városok 
lakosságában azonban szerencsétlenségünkre nagyon sok volt az ide-
gen, aki ebben az új magyar állami fejl ő désben felvette a magyarállam 
nyelvét; a magyar lélekkel azonban alig találkozhatott. Fokozta a bajt 
a fordított kiválasztás. Magyarország is Habsburg-állam volt. A 
Habsburgok nemzetközi háza nem is igen kormányozhatta másképp 
tarkabarka népeit, minthogy mindenikb ő l kiválasztott egy réteget, 
amely a fajtáját a fajtája ellen s a Monarchia javára elkormányozta. 
A tizennyolcadik században ez a réteg alig volt nagyobb az  arisztok-
ráciánál. Az új bürokrata t ő kés rendben azonban jóval mélyebbre 
kellett érnie — le a polgárságba. Míg a Monarchia többi népe azonban 
mind élesebb ellenzékbe szorulva ezzel a talmi, Habsburg vezet ő ré-
teggel szemben egy ellenzéki es  népi középosztályt nevelt fel, a kiegye-
zéses Magyarország helyzete sokkal kétérteím űbb volt, semhogy az 
ellenzék a nemzetet jelenthette volna. Hiszen mi cégtársai voltunk a 
Monarchiának; mi a császár trónját s 6 a mi államunkat: kölcsönbe 
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védtük egymást. Az ellenzékiség, mint rossz közérzet, negyvennyole b 
 toll, eb ura fakó megmaradt, de eredménye csak a magyar faj viszony. 

lagos visszamaradása volt az új fejl ő désben. A Habsburg Magyaror-
szág a könnyebben és teljesebben megkaphatókkal építette magát, 
A kiválasztás a frissen jöttek javára dolgozott: hivatalban, egyházban, 
egyetemeken a német és szláv eredet ű ek, a gazdaságban a zsidóság 
kapott egyre több el őjogot. Ameddigre a magyarság fölocsúdhatott 
volna, e végzetszerű ség jóvoltából, melyrő l tulajdonképp senki sein 
tehet, estérő l reggelre szinte egy új vezet ő réteg volt a feje fölött, 
amelyben 6 bizony csak politikussá züllött megyei uraival, földükb ő l 
kikopott kisnemesekkel s néhány ezer tanult jobbágygyerekkel volt 
képviselve. 

Mindaz, ami az utolsó évtizedekben a magyar politikában történt: 
ennek a vezető rétegnek a bels ő  huzakodása. A kiegyezés után még a 
magyar viszolygás szabja meg a politikát. Vannak, akikben a Habs-
burg állam vonzása az erő sebb s van akiben a nemzeti iszonyodás. Ez 
hatvanhét és negyvennyolc kora. Lassan azonban a gazdaságban 
megerő södő , friss bevándorlókkal szilajkodó zsidóság lesz a kezde-
ményező . Ő  fogadja soraiba, szívja be az elégedetlenked ő  magyaro-
kat. A munkásságot is megszervezve: ő  teremti meg az államvéd ő  
Habsburg-rétegekkel szemben az új ellenzéki frontot. Ez a zsidó radi-
kalizmus kora a forradalomig. A forradalom után ez a zajló párt vé-
delembe szorul s mint baloldal fagy be; míg az úgynevezett jobboldal, 
a Habsburg-kor kegyeltjeit; a nagybirtokot, a klerikalizmust és a 
nagytő két restaurálja, éppen csak a királyt nem hozhatja vissza. Az 
emberek, csoportok, mind a két oldalon a régiek, csak a szellem mere-
vebb; lefelé még inkább, mint egymás iránt. A középosztály megtelt, 
nem duzzasztható; a meglev ő  helyek kellenek az apák fiainak . 

 A magyar népet zárt kapuk, magas tandíj, érdeküket féltő  szervezetek 
tartják vissza az emelkedést ő l. 1938-cal megindul a történelem. 
A régi bal s jobb helyén új pártok jelennek meg. De ezeket sem a ma-
gyar érdek és a magyar nép dobja fel, hanem a kevert vezet ő rétegen 
átfutó új delej; taszítás és vonzás, amely a régi baloldalt és a Habsburg 
restaurátorokat egy lap olvasóivá löki ; az ellenkező  irányba ráncigál-
takkal a nyilas tömegeket szervezteti meg s a középen otthagyja, aki 
egyik felé sem rándul: fogyó kormánypártnak. Kaleidoszkópnak elég 
változatos; a lényeg azonban mindig ugyanaz, a magyarságot rosszul 
ismerő , önző  és felületes csoportok versengenek érte, Európa változá-
saira kacsintva, hogy kié legyen, vagy inkább kié maradjon a magyar. 

Aki csak az országházat s a mögötte lev ő  szervezeteket nézi, nem is 
találhat sok örvendezni valót a magyar életben. Szerencsére a mi ta-
vunk sem fenékig békalencse. A magyar értelmiségben mindig voltak, 
1170  

akik zúgolódva, rossz közérzettel, vagy legalább hontalan bámultak 
szét maguk körül. Éppen csak párt, t őke, szervezet nem volt s nincs ma 
sein, amely ezeket összefogja. El ő léptek azonban emberek, akik ennek 
a rossz közérzetnek, hontalanságnak, zúgolódásnak hangot, célt, ér-
telmet adtak: az Írók. A huszadik századi magyar irodalom alig ha-
sonlitható össze más népek irodalmával. A magyar irodalom nemcsak 
irodalom. Egy természetes vezető it elvesztett nép nyúl fel benne, hogy 
tájékozódjék s helyzetére ocsúdva kiegészítse magát. Negyvennyolc s 
hatvanhét korában Vajda Jánosként zúgolódva, a zsidó radikalizmus 
korában Adyval kiáltva meg a bajt, vagy Móricz magyar Atlantiszaira 
emlékeztetve, a forradalom után bal s jobb közt Szabó Dezs ő  hő sies-
ségével tartva a magyar radikalizmus útját s mai szétráncigáló áram-
latok közt a mi szánkkal téve tanúságot: a magyar irodalom tudo tt 

 vagy ösztönös célja mindig az volt, hogy értelmiségünk s munkás né-
pünk egy részét átjárva olyan vezet ő réteget teremtsen, amellyel a ma-
gyar nép önmagához hasonló s Európára méltó nemzetté egészülhet 
ki. S amilyen hihetetlen, hogy a p ő re toll ilyen hatalmasságokkal 
szemben erre képes legyen, olyan bizonyos, hogy a magyar irodalom 
harminc esztend ő  alatt ezt részben véghez vitte. A legsötétebblátónak 
is el kell ismernie, hogy íróprófétáink közül igenis támadt egy szét-
szórt, de ma már elég jelent ő s és nyomós réteg, amely nem osztozkod-
ni és civakodni akar a magyar népen, hanem kisebbségi sorsát vällal-
va, kiböjtölni az id ő t, amikor a természetes vezet ő kbő l tényleges ve-
zető k lesznek. Ebbe a kisebbségi magyarságba hívjuk meg mi, akit a 
kisebbségi sors szenvedéseire már elökészített. 

Azt hiszem, egyik tanúja lehetek annak, hogy ezek a szenvedések 
nem csekélyek. A magyar nép fölött van néhány kicsiny s egymással is 
harcban álló csoportérdek, s alattuk ott van a magyar nép közös nagy 
érdeke. Húsz év alatt minden párt, újságkiadó intézmény mind arra 
való volt, hogy a magyar népet egy-egy ilyen rész érdek számára meg-
kerítse. Aki beállt kerít ő nek, aki hajlandó volt azt szuggerálni, hogy 
egyik vagy másik szövetkezetnek célja azonos a magyar nép természe-
tes érdekével, azé volt minden jutalom, dics ő ség s jövedelem. Akinek 
pedig mindegyik felé volt egy elmarasztaló szava: azé az ű ldő ztetés, a 
bojkott, a véka, amely alatt a legjobb gyertya is kialszik, kárbavész. Itt 
nem volt menekvés: a hű ség bű nhő dött, a hű tlenség felmagasztalta-
tott. Nemcsak írótársaimra, magamra is le merem vonni az ítéletet: 
annyi könnyebbségem volt az írói pályán, amennyit lazítottam a hű -
ségen. S nemcsak az író volt így: mindenki, aki a nemzettel tartott a 
csoportok ellen. 

Nem csábíthatunk tehát senkit sem kaláccsal, csak a hivatás szép-
ségével. A visszaölelt Erdély fiaira az els ő  pillanatban talán könnyebb 
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utak is mosolyognak, vagy látszanak mosolyogni. De hamar meg fog, 
jak látni, hogy becsületes út csak egy van:  ez. S ha ígéreteket nerc is 
adhatunk, egy biztatást mondhatok: ezen az úton az embert ma már 
nem lehet egészen elnyomni. Mindenütt vannak testvéreink, egy tit. 
kos, szép magyar szekta, igazi asszimilálásra is képes, amely fölem el 
amikor magad is elejtetted magad. Rólam, nyugodtan mondhatom' 
több rossz betű t írtak le,  mint  amennyit magam papírra raktam, s 
mégis itt vagyok s mondom, amiért el akartak nyomni. Kolozsvár is 
meghívott, miután elitélt. S ha ma megint e lité!, megint meg fog hívni, 

1 941 

A jobbak egységéért 

Az elmúlt húsz évben sok kiváló elme, sok nemes törekvés lazította 
minálunk is egy nagy reformra a világot. Nagyjából mindnyájunknak 
ugyanaz volt a célja: a magyar értelmiség önkritikában megtisztult ré-
szébő l s az öntudatosuló munkásságból es  parasztságból egy üj politi-
kai nemzetet csinálni, igazságosabb szerz ő déssel. Mért látjuk most 
mégis szívszorongva, hogy bár a nagy óra szárnycsapása ott zúg mára 
levegő ben: ez a sok testvértörekvés testvérharcokban szétzilálva ké-
szül az alkalmat elszalasztani. E szétziláltság személyi okain, sajnos, 
nem segíthetünk, de a történelem megbüntetne s az utókor elmarasz-
talna érte, ha az elvieket sem iparkodnánk kiküszöbölni. 

f róink, gondolkozóink közt a legfelt ű nő bb meghasonlást az okoz, 
hogy egyik részük inkább szociális, a másik inkább faji terminusok-
ban gondolkozik. A szociálisan fölhürozott agy: osztályokat lát,  osz-
tályjogokkal körülsáncolt es  megkötött ezreket es  embermilliókat s 
reakciós mellébeszél ő nek tart mindenkit, aki a társadalmi igazság or-
vosszerében másféle szörpöket kavar. A fajian érz ő  ember viszont el-
ső sorban a maga vére érdekeit vigyázza gyanakvó féltékenységgel s 
fajárulást szimatol minden tülegyetemes elvben, amely ő t védtelen 
csúsztathatja egy idegen faj gyámsága s kizsákmányolása alá. 

A kétféle gondolkozásnak épp Magyarországon nincs lényeges oka 
összekapni. Faji es  szociális érdek itt csaknem teljesen egybeesnek. 
Magyarországnak a magyarok a proletárjai. Aki minden megalkuvás 
es  gyanús koalíció nélkül érvényesíti a szociális elvet:  körülbelül 
ugyanazokat kell fölszabadítania, akiket a fajtájáért tisztán szorongó 
a szép eszmék zsákjába varrtan nem akar másoknak eladni. Te mondj: 
dolgozót, ahol az színmagyart, te pedig magyar népet, ahol az prole-
tárt s kilencven százalékban egyet mondottatok. Sajnos, az emberek 
nem a lényegen, hanem a szavak mögé lapult s azokból izgató extra  

érdekeken szokták szétmarni egymást. Nem árthat hát a két álláspon-
tot fogalmazásban is közelebb hozni. 

$n azt hiszem: elég, ha innen is, onnan is el ő áll a jóhiszemű ség s egy 
kicsit részletesebben fejti ki álláspontját. Annak, aki a faji oldalon ra- 
gadt, ilyesmit kellene mondani: Ne tévesszetek össze bennünket 
azokkal, akiknek a szájában a fajiság üldözés es  hatalmaskodás. Mi 
egy elnyomott faj fiai vagyunk s nem uralkodni akarunk más fajokon, 
csak felszabadulni. Mint Bethlen Gábor kora a vallásszabadságért, 
igy küzdünk mi a faji szabadságért. Azért, hogy minden nép a maga 
törvénye szerint, a maga legkiválóbb fiai alatt élhessen a többi fajtával 
testvéri szövetségben. Fajtánk jogait nem negatívumokkal, hanem egy 
nagy társadalmi igazságtevés pozitív programjával akarjuk biztosíta-
ni. A zsidókérdést is szerintünk a nagyt őke nacionalizálásával lehet 
igazán megoldani. 

Mit válaszolhatnának erre a szociálisok? Azt ugye, hogy nem va-
gyunk színvakok mi sem. Látjuk a világ faji spektrumát s legjobbjaink 
könyveket írtak a magyar jellegrő l. Azt is megértjük, hogy nem akar-
tok eben gubát cserélni: legy ő zvén saját nacionalizmustokat, egy má-
sik nép szociálisan burkolt nacionalizmusának aláfeküdni. De bízza-
tok bennünk es  bízzatok a társadalmi igazság tisztító hatalmában. 
A fajiság is csak ebben tisztulhat meg. Ebben lehet egymást gyomrozó 
magyarból a jelleg  szelíd  vallásává. Biztosítékot kértek t ő lünk? Itt 

 van. Föladunk minden „taktikai" szövetséget, azokkal a polgári réte-
gekkel, akiket mi tő késeknek mondunk, ti pedig idegeneknek mon-
dotok. 

1942 

Az értelmiség önérzete* 

Arra kértem meg az est rendez ő it, hogy miután március géniusza 
elő tt a parádés áldozatot bemutattuk, néhány testvéri szót intézhessek 
azokhoz — akik ebbe az auditó rium maximumba összegyű ltek. Az 
egyetemi hallgatóknak szól ez a vallomás, akik azért pusztítják ebben 
a városban a követ  es  kenyeret, hogy egykor tanárok, orvosok, 
gyógyszerészek — azaz értelmiségi emberek legyenek. 

Újabban gyakran olvasom magamról, hogy én is népi iró vagyok. 
Ez azt hiszem  amolyan  szemhunyással a mellem re  tű zött medália, 
amelyet illik megköszönni -- komolyan azonban nem vehetem. Én 
volnék a legboldogabb, ha könyveimben egykor a nép is találna vala- 

* Elő adás Szegeden. 
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mit,  mar  csak azért is, mert akkor bizonyára másképp lenne nép t 
ma. A valóság az: hogy a műveltebb ifjúság olvas. S ebben nincs  semmi meglepő . Apám tanár volt, a folyton tanuló diákok fajtájábó l s 
más formában én is az maradtam. Amit elmondok, egy ilyen diák, 
tanár vallomása az értelmiségi ember fájdalmairól és büszkeségér ő l, 

Az ifjúságot mi arra tanítottuk, hogy értelmiség legyen s ne közép. 
osztály. Mi a kettő  közt a különbség? A középosztály fölött van egy 
fölső  és alatta egy alsó osztály; az értelmiségi ember azt tudja, hogy 
van munkásság, parasztság s ő k hárman a nemzet. A középosztályi 
embernek hivatala és fikszuma van: az értelmiségnek munkája és hi-
vatása. A középosztályinak az, hogy vannak nála nyomorultabbak: 
tekintély, büszkeség; az értelmiségnek: lelkiismeretfurdalás és felel ő s-
ség. . . 

Ki tagadhatná, hogy tanításunk az értelmiségr ő l épp a legmagya-
rabb ifjúságban nem veszett kárba. Vannak már sok százan, akik kö-
zéposztályi helyükön is értelmiségiek iparkodnak lenni s igaz szolida-
ritással keresik a másik két osztály kezét. Elhagyottságukat, gyógyít-
hatatlan értelmiségi sorsukat ebben a kézfogásban fogják megérteni. 
A tulajdon nyájukat magukra haragítják, a másikba legföljebb bele-
dolgozhatják, belehazudhatják magukat; otthon benn soha sem lesz-
nek. 

Nemrég egy paraszt és egy munkás író volt nálam. A munkás író 
akkor szaladt nekem az egyik újságban s utólag elvekkel próbálta bí-
rálatát igazolni. Ezt mondta: En s aki mellettem ül összegezünk vala-
mit. Sok ezer paraszt kopott el az alföldi sziken; sok ezer munkás a 
kolozsvári külvárosokban, amíg a névtelenek hekatombája fölött 
mint egy a sok helyett megjelentünk mi. De mit összegezel te? Hol van 
az az embercsoport, amelynek a nevében te beszélsz. Tömeged nincs, 
de van szavad a tömegek ellen. Min ő ségrő l beszélsz, csakhogy a 
mennyiségnek — fölébe kerülhess ... 

En ezt feleltem: Nekem valóban nincsenek tömegeim. Igaz az is, 
hogy mindig csak a magam nevében beszélek. Az én osztályomat 
ugyanis nem összegezni kell, azt elvégzik vígjáték írói — hanem fel-
bontani. A legjobbak épp azt várják, hogy kivezessék ő ket bel ő le. 
A minő ség pedig nem azt jelenti, hogy ellenségei vagyunk a mennyi-
ségnek: hanem, hogy mi értelmiségiek két lelkiismeret ű  emberek va-
gyunk. Nincs semmi félteni valóm a nép igazságától. Attól, hogy nyo-
mor van a földön, én a b űntudatommal szenvedek ; jobban mint ti. Ha 
igazság tétetik: csak az egyik lelkiismeretemen könnyítettek. A mási-
kat akkor sem adhatom föl — s ő t csak hangosabb lesz bennem. S ez a 
lelkiismeret az, amit ti sose fogtok megérteni. Mert ti teljesen meg-
vagytok elégedve, ha hívek vagytok azokhoz, akik mögöttetek van- 
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nak. Mi mögöttünk azonban az emberiség nagy tapasztalatai, az örök 
ideälok vannak, s azoknak tartozunk hű séggel. Értelmiségi embernek 
én nem is azt nevezem, aki valamiféle diplomát szerzett, hanem akinek 
az, hogy Sokrates méregpoharat ivott, és Mozart a szegények sírjába 
került, olyan parancsoló esemény mint nektek, amit a külvárosok ut-
cáiban saját szemetekkel láttok. S mi a ti gy őzelmeteket is úgy kíván-
juk, hogy hogy az tartós legyen, az emberiség eszményeivel megszen-
telt. Ezért maradunk szinte törvényszer ű en alul: a rosszhiszemü hízel-
gő kkel szemben; — nem csak a nép kegyében, de a ti szemetekben is. 

Mindez megint eszembe jut, mid ő n Veres Péter rólam ta rtott elő -
adásának a szövegét olvasom. Rossz szokás, hogy az írókat egymás 
bámulására szorítják s a meggyfától (mint a székesfővárosi népműve-
lési bizottsága is) azt kívánják, hogy a barackfát méltassa. Veres Péter 
azonban eleget tett a felszólitásnak s énnekem semmi személyi okom 
sincs, hogy megbecsül ő  munkáját kifogásoljam. Inkább fajtám, az ér-
telmiségi ember nevében érzek valami szomorúságot. Ekkora hát a 
szakadék; ilyen nehezen ér át rajta a jóakarat is. Ha Veres Pétert ma-
gam elé képzelem: ő  olyan tisztán áll el ő ttem, mint egy szépen n ő tt fa, 
melynek látom a talaját, gyökerét, ágait s élvezem gyümölcsét. S ezzel 
mindnyájan így vagyunk. Azon lehet vitatkozni, hogy túlbecsüljük-e 
vagy sem; azon, hogy fa voltában jól látjuk: alig. Veres Péter arcképé-
bő l ez hiányzik. Nem az arckép készítéséhez nincs érzéke vagy énhoz-
zám hajlama — akkor elő  sem hoznám — az értelmiségi ember lelkébe 
nem tud belehelyezkedni. 

Mi az én írói múltam ellen az ő  három fő  kifogása? Hogy minő ség-
szociálizmust, kert-Magyarországot, és harmadik oldalt prédikáltam. 
Amíg tömegszociálizmus nincs, hagyjuk a min ő séget. Ke rtet akarok 
Magyarországból, holott termelni sem tudunk. A világban két oldal 
van : a harmadiknak a dönt ő  órában föltétlenül belé kell olvadnia a 
másodikba. Nem veszi észre, hogy itt nem három furcsa gondolatot 
kifogásol — hanem egy másfajta gondolkodásmódot: az értelmiségi 
emberét. Az értelmiségi ember a legéget ő bb teendő ket is mindig vala-
mi örökkel, a legjobbal, a legideálisabbal akarja összekapcsolni, kor-
rigálni. Szociálizmus kell — erre megy termelés, technikai vilag. De ha 
mi meg csak ezután csináljuk meg, csináljuk úgy, hogy abban Európa 
háromezeréves géniusza, a vállalkozó kedv se essék áldozatul a keleti 
kultúrák végzetének: a bürokráciának. Kezdetben volt a föld, falvai-
val; azután jött a város gyáraival. Az új forma: a kert s a földet egyen-
letesebben beborító elektrifikált min ő ségkultúra. Ez részben tény, 
részben ideál. S ha Magyarország máris be van oltva Kecskemétekkel, 
s nekünk egy új országot kell építenünk, mért ne csináljuk (szellemben 
és gazdaságban) a kert-ideál szerint. Ugyanigy  a harmadik oldal.  En  

1175 



1176  

találtam itt tizenötéve: egy asszimiláns ellenforradalmi jobboldal t 
 egy zsidó érdekvéd ő  baloldalt. A gyakorlati ész, lehet, azt latolta, a, 

ion  melyiknek van több esélye -- melyik érhet el többet a maga fajtaj,  

nak. Az értelmiségi ember azonban azt mondta: az ideális egy harm a-
dik, magyar oldal volna a magyar mélységekért — es  meghirdette, É s  
nem ijed meg attól sem, hogy teljesen magára marad. Mert hisz 6 e gy,  
maga is tud oldal lenni; s ő t az is, mindaddig, amíg a másik két oldal 

 

közül az egyik be nem bizonyítja, ,hogy az övével azonos. Mostaná. 
ban,  igaz keveset beszélek minderr ő l. Veres Peter azonban meg korán 

 

dicsér meg, hogy fölhagyok különcségeimmel. Ma nem a javaslás, ha. 
 

nem az átvészelés korát éljük s én is az átvészelésnek próbálok gondo-
lataimmal kohéziót adni. A téveszmék azonban sajnos e téli hánc s  
alatt is ott vannak: mint alvó rügyben a tavasz. S nem is gyógyulom el,  

amíg mindazt ki nem irtják bel ő lem, amit Európáról es  magyarságról  
tudok.  

Szemrehányásnak, antikritikának ne értsék, amit mondok. Pályá-
juk szomorúságát vetítettem maguk elé — föltéve, hogy azok lesznek,  

aminek lenniök kell. S azt se higgyék, hogy csak az írók, szellemi veze-
tő k kóstolják meg ezt a keser ű séget. Teli lesz vele a szíve es  a szája  
mindenkinek, aki igazán értelmi ember. Ágyúval l ő tt kertemben, a  
Cseresnyésben: én ezt írtam meg. Az értelmiség jóakarata azon a  
többleten bukik meg, amivel az ideálishoz ragaszkodik. A nép vissza-
utasitását ott egy Pór Péter nev ű  kubikus vágja a hő s szemébe. Nos, az  
Alföldön van nekem egy barátom, aki a maga módján csinált már egy  

Cseresnyést, eredményesebbet, mint az enyém. Érdekl ő döm a múlt-
kor egy odavaló volt paraszt képvisel ő rő l, akivel öt percet beszéltem, s  

azonnal megszerettem. Csodálkozik, hogy nem ismerem, ő  azt hitte,  
hogy Pór Péterben ő t írtam meg. Amikor bele próbálták vonni maguk  

közé, pontosan így utasította vissza ő ket.  
Hogy lehet elviselni ezt a magányt, ezt az elhagyottságot? Csak ügy,  

hogy ha épp ebb ő l az elhagyottságból értjük meg az értelmiségi ember  

helyét es  feladatát a világban. Egyszóval: erényként hordjuk a szo-
rultságot. Értelmiségi embernek lenni mindig ez volt  es  ez lesz: segí-
tetlenül segíteni, es  megértetlenül megérteni. S ez nem is olyan bor-
zasztó; egyszer ű en: szellemi. Az értelmiségi ember egyszerre anyja  

mindenkinek  es  mostoha fia. Gyámolit, gondoskodik, ő rködik, hogy  
gyermeke úgy n őjön föl, ahogy föl kell n ő nie. De tartsa természetes-
nek, hogy mégis ügy bánnak vele, mint aki nem tartozik a családhoz. 

 

A középkor jól értette ezt, mikor Jézus szelíd arcára gondolva szerze-
tes rendekbe vonta az értelmiséget. Osztályok mindig leszenk — amit 

 

kiversz az ajtón, bejön az ablakon. — Az igazi értelmiségi ember azon- 
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ban  mindig osztálytalan, még ha osztályban él  is.  Ez a fájdalma s ez a  
bilSzkesége.  

ügy tudom, hogy itt egy magyarságismereti szeminárium estjén be-
Szélek. Magyarságismeret: ez ma annyi, mint népszeretet. En azt pró-
báltam megmagyarázni, hogy szeressék a népet. Merüljenek bele, le-
gyenek velük, ha rosszul megy neki — es  ez a valószín ű  — es  ne legyenek  
nagyon fölháborodva, hajódolgában fölfalja magukat. A világ rendje  
ez; fontos csak az, hogy mindig legyenek: akikben a kétféle lelkiisme-
ret egy lánggal ég, s a csillagok kapcsolatot ta rtanak fönn a földön ví-
vódókkal.  

Március tizenöt  

Pozsonyba 1848. március 1-jén érkezett meg a híre, hogy Párizsban  

a munkások fölszedték az utcaköveket s egy eltiltott politikai vacsora  

Lajos Fülöp trónjába került. Kossuth Lajos március 2-án mutatta be  

követtársainak híres felirattervét, mely az osztrák tartományoknak  

alkotmányt, minekünk pedig — egyel ő re a helytartótanács magzat-
burkában — valami felel ő s minisztériumfélét k ő vetelt. A feliratot már-
cius 3-án az alsó tábla elfogadja. Március 4-én Széchenyi közli Wirk-
nerrel, Metternich bizalmasával, hogy mint királyi biztos, milyen fő i-
tételek mellett volna hajlandó a forradalom megel ő zésére az ország-
gyű lést szétzavarni. Március 13-án a fő hercegektő l utasítás érkezik,  
hogy Kossuth javaslatát a fő rendiház semmiféle körülmények közt se  

fogadja el. Széchenyi naplójában kancellársága esélyeit latolgatja.  

Március 14-én a nádor tanácskozásba hívja: Bécsben a rendek háza  
elő tt véres összeütközés volt, a város a diákok birtokában van; Met-
ternich lemondott; Kossuthot  es  Batthyányt kell megkérni a rend  
fenntartására. Este Kossuth el ő kelő  hölgyektő k körülvéve a Zöldfa-
szálloda erkélyérő l németül válaszol az ünnepl ő  pozsonyi polgárok-
nak. Másnap, mialatt a Nemzeti Múzeum el ő tt a Talpra magyart sza-
valják: a magyar küldöttség a Ferenc Károly g ő zhajón megindul  
Bécsbe. A város viráges ő vel fogadja Kossuthot; Széchenyi hosszú  
strucctollas kalappal az izgalomtól remegő  Kossuthnét vezeti. Március  
16-án a küldöttség V. Ferdinánd elé kerül. A gyengeelméj ű  császár ő sz-
szetett kezekkel kéri unokaöccsét, István nádort: „I pitt di, nimm mir  

meinen Tron nit". Március 17-én Batthyány, Kossuth Eötvös. Széchenyi  
mint miniszterek érkeznek vissza Pozsonyba.  1 8-án Széchenyi ezt írja  
titkárának: Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára  



tett mindent és annyit nyert a hazának, amennyit az én politikám húsz 
év múlva sem bírt volna el ő állítani. 

A pesti ifjak küldöttsége, köztük Pet ő fi Sándor is, csak máreiü
s 19-én jelenik meg a fő színtéren. A tizenkét pontjukat hozzák, amely 

 nagyjából ugyanaz, mint a kormány programja. Csak nagy üggyel 
 bajjal jutnak be az országgyű lésbe. Kossuth komoran fogadja ő ket, 

Pest az ország szíve, de azért az országnak nem parancsol. Az ülés 
leckéért Kossuthot megkönnyebbülten ünnepli. Az indulatoskodó 
Vasvári Pálnak állítólag még azt is mondta, hogy aki nem engedet. 
meskedik, függeni fog. Az ifjak, akik a pesti helytartótanács uralt 
reszketni, katonákat sápadni láttak: Pozsonyból kitanított ifjakként 
kerülnek vissza. Dicső ségük és szerepük ett ő l fogva gyorsan zsugoro. 
dik. Az új viläg egykett ő re fölszívja ő ket. Bulyovszky, Kuthy, Degré ; 

 titkárok, fogalmazók, katonatisztek lesznek. Vasvári Erdélyben esik 
el. Jókai különcködik és újságot szerkeszt. A legtöbbre a színész Eg. 
ressy viszi: kormánybiztos lesz. Az egyetlen következetes — Pető fi - 
királyakasztó versén hetek alatt veszti el évek alatt szerzett dics ő ségét. 
Májusban már a Tajgetosz hegyhez hasonlítja  a népszerű séget, melyre 
a tömeg nem azért viszi föl az embert, hogy imádja, hanem hogy leha-
jítsa. Ő  tudta ezt, ezért esett talpra. Most lenn áll, de talpon. Az új 
nemzetgyű lésre Kunszentmiklóson lép föl követnek. Éppúgy elbukik, 
mint Arany János Nagyszalontán. A tömeg majd hogy agyon nem ve-
ri. Tajtékzó „petícióit" a képvisel ő k csak nevetik. Nagy Károly jobb 
követtárs mint Pető fi. 

Pest márciusnak is mellékszínpadja volt csak; kés ő bb meg éppen: 
hol itt, hol ott földobott fejek csak az ifjúság kávéházának h ő sei. Mi az 
oka, hogy a nemzet emlékezetében mégsem a pozsonyi erkély maradt 
meg vagy Bécs, ahol Kossuthnak egyetlen szavába kerülne, hogy a 
Burgot leromboltassa, hanem a Pilvax forradalmárai s a márciusi 
esöben tolongó tömeg, amelynek a lelkesedése Pet ő fi szerint olyan, 
mint a görögtóz, a víz sem tudja eloltani? Egy okkal, azt hiszem, nehéz 
lenne megokolni. A szimbólumoknak épp az az erejük, hogy minden 
nemzedéket más rétegükkel ragadnak meg. S az tagadhatatlan, hogy a 
pesti képbe szorult a legteljesebb jelkép. A feleségével átvirrasztott éj-
szaka után a költ ő  megindult, hogy szabaddá tegye a sajtót. összesze-
di a kávéházban búsan politizálgató ifjúságot; megmutatja nekik ver-
sét és haditervét; fölveri az egyetemet; el ő bb az orvosokat, aztán a 
mérnököket, a jogászokat; a Landerer-nyomdában megtanulják, 
hogy kell egy nyomógépet er ő szakkal lefoglalni; délutánra gyű lést 
hirdetnek a Múzeum elé; a tízezernyi tömegben, a Talpra magyar els ő  
hallgatói közt együtt van mind a három osztály: pesti purgerek, a rá-
kosi vásárról becső dült gubások s Táncsics munkásai. Amikorra Bu- 
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dóra érnek: húszezren vannak. S Táncsics Mihály, a sajtóvétségért 
elítélt író, a Bécsi-kapu fel ő l egyre vidámabb hangokat hall: egy ijedt 
parancsnok pártfogását kén s megéri a legcsodálatosabb szabadulást: 
kocsijából kifogják a lovat. Budavár ablakait kivilágítják; így viszik a 
jóléti bizottmány, a comité du salut public elé. Az a rejtélyes, többnyi-
re megfoghatatlan mozzanat, hogy a szellem mint válik tetté, átalaku-
lássá: itt egy nap történetében szökik a szemünkbe. 

Ennek a szép szimbolumnak azonban tüzes magja is van. Március 
15: a forradalom a szabadságharcban. Amit Pozsonyban elért őnk: 
közjogi vívmány volt. Aminthogy a szabadságharc, még a trónfosztás 
is: csak jogvédelem volt vagy legföljebb jogi megtorlás jogi sérelmek- 
re. Ami a pesti mellékszínpadon történt: az Eszme er ő szakos belenyú-
lása az eseményekbe. Petfő i, aki pontosan érezte élete körül a histó-
riát, ezt hangoztatta: „Ha azt gondolod, hogy én a pletykákban gyö-
nyörködöm, írja Arany Jánosnak, titánilag csalatkozol. Kivált ilyen 
idő ben, forradalomban. Forradalom van barátom s így képzelheted, 
mennyire vagyok elememben. Sokan el akarják mozgalmainktól e ne-
vet disputálni és miért, mert vér nem folyt. Ez csak dics ő sége a dolog-
nak, de a dolog nevét nem változtatja meg. Én forradalomnak ta rtok 
minden erő szakos átalakulást, már pedig mi erő szakkal vívtuk ki a 
sajtószabadságot és Táncsics kibocsátását." Pet ő fi könyvében Illyés 
Gyula is így örökíti meg március 15-öt: ez az a forradalom, amelyet 
egyetlen elszánt költ ő  támasztott maga körül... Március tizenöt leg-
mélyebb sarkallása azonban mégis csak az, hogy bels ő  programja, 
nem a tizenkét pont, hanem amire gondoltak vele: ma is aktuális és ma 
is megvalósíthatatlan. 

A múlt század negyvenes éveit nehéz a mostaniakhoz hasonlitani. 
Egész Európában, de különösen itt keleten: a nemzetek kifeslésének a 
kora. Tetszhalott vagy még meg sem született népek: cseh, horvát, tót, 
szerb, román szinte évek alatt találták meg nemzeti egyéniség űket; a 
nyelvhez az írókat, a vágyálmokhoz: a vezéreket. Negyvennyolc sze-
rencsétlensége a monarchia népeinek a ránkzúdulása is valóságos em-
barras de richesse volt, a b ő ség zavara: a fiatal nacionalizmusok föl-
pezsdült vérükkel egymásnak esnek. Ezt játszotta ki a dinasztia s ezt 
próbálta utólag rendezni, gyógyítani a szám ű zött Kossuth Duna-
konföderációja. Ma épp a fordítottja történik. Kérlelhetetlen törté-
nelmi erő k a technika vaspántjával óriás világrésznyi, ha nem meg na-
gyobb egységekbe kényszeritik a múlt század kiterjed ő  nemzeteit. 
Még senki sem tudja, miféle államtestekben fognak tovább élni a há-
ború után a világ népei s mennyire ő rizhetik meg benne azt, amire ma a 
legféltékenyebbek: jellemüket. Annyit azonban látni már, hogy míg a 
múlt században minden önállóságra tört, nemzet éppúgy, mint egyén: 
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az utcára kiment.  
1942  

Találkozó a tejcsarnokban  

Néhány hete munkások hívtak meg maguk közé. Ürügy: a Cseres-
nyés-bírálatok. Azt látják, hogy büntetlenül lehet gázolni íróinkban.  
Valójában alig beszéltünk a Cseresnyés-csínyr ő l. Nagyobb dolog ho-
zott bennünket össze. Akik az asztalt körülülték: a szaksze rvezet is-
kolájában felnő tt emberek voltak. S a rácson át is becsapott közébük  
az új magyar szellem. Azt idézték meg egyik — éppen bántott -- képvi-
selőjében. A Cseresnyés csak próbája volt önállóságuknak. Össze  
merték hasonlítani azt, amit láttak, azzal amit a párt írástudói állitot-
tak.  

Sosem feledtem el ezt a találkozást a körúti tejcsarnokban. Mind a  
hetük arca  es  neve itt van a pillám mögö tt . Tudom, hogy ültek; ki bá-
dogos, ki cukrász, ki b ő rmunkás köztük. Iskolájuk érdeme, hogy ki-
tű nő en gazdálkodtak az idövel. Sosem vettem részt ilyen jól rendezett  
találkozón. Elmondták, mért hívtak meg s én is eldadoghattam, amit  
egy nyílt levelez ő lapon mar  megírtam. Aztán sorra bemutatkoztak:  
hét tömör életrajz ült most  mar  körül hét idegen arc helyett. Egy fél-
órába került s be tudnám egy regénybe állítani ő ket. Egyikünk sem  lé-
pett ki a maga cirkulusából s azt hiszem, mégis mint barátok keltünk  
fel. Egy szónyi dicséretet sem kaptam s életem legszebb igazolása volt.  
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ma mindennek szorulni, alkalmazkodni, behúzódni es  védekezni kell, 
Míg akkor a szabadság oxigénjében dupla gyorsasággal Pet ő fiszerű en.  
égtek a lelkek; ma a márciusok is fullasztón jönnek s nem tudunk me g  
szabadságot sem elképzelni, amely szívósságunknak rendkívüli prá.  
bájául ne jöjjön.  

Március tizenötöt azonban a megváltozott világ sem törülheti  ki 
nemcsak vörösbet ű s ünnepeink, de legnógatóbb szimbolumaink  kő - 
zül sem. ügy gondolunk vissza rá, mint a férfi ifjúságának arra a pil-
lanatára, melyben pályája eld ő lt s szívverései egy hangosabb dobba•  
násban célt találtak. Tapasztalatlanabb volt, mint most, de épp ezért  

szebben, teljesebben vethette magát abba, amit azóta is csinálnia kell  

Mit akartak Pet ő fiék? A magyar népet a magyar nemzetbe befogad  
s az így meggazdagodott nemzetet erényeivel a népek társaságába be-
kapcsolni. Ez több volt, mint jobbágyfelszabadítás vagy „egy nemze-
tet az emberiségnek megmenteni". Itt egy költ ő  lelkében a teljes nem.  
zet született meg az emberiség számára. S ha tapasztalataink súlya  
azóta meg is n ő tt rajtunk: a cél ma sem lehet más. Bizonyos, hogy  
rendszeresebb ismereteink vannak a magyar népr ő l, mint 1848 már-
ciusában. Pet ő fi a vándorló királyfi, leszállt a népbe s a betyártól a  
drótostótig egy egész kis népi bandérium kísérte föl a parnasszusra.  
Ma maga a nép szól az írók nyelvén; balmazújvárosi gyepsorról s bi-
hari juhászszállásokról sorsa egy darabját is magával hozva. Akkor  
csak népies íróink voltak, akik a megkívánt népdalnak próbáltak utá-
nadúdolni. Ma egy gazdag néptudomány szedi lajstromra s Erdélyi  
Józsefek es  Kodály Zoltánok próbálják a magas kultúra számára  
megmenteni, amit a nép dalban, szokásban, kézi m ű vészetben a váro-
sok pakfon művészetéért odaad. Pet ő fi szülő földje, melyet költészete  
délibábjába emelt: Erdei Ferenc Futóhomokjában olyan, mint egy  
erő sen összetöredezett táj földtani térképe, ahol fajták, osztályok,  
termelési módok rétegz ő dését mélyfúrások es  jól kimért körök veszik  
kartonlapra. A nép is: nem csak kér, követel, mint Pet ő fi emlékezetes  
versében, de pontos elszámolást is nyújt be róla, hogy száz éve hogy  
történt az osztály közte  es  földesurai közt s azóta is mit nyert kiván-
dorlő kban, földmunkásnyomorban a felszabadításon. Többet tudunk  
a nemzetrő l is. Akkor még éppen hogy elkezd ő dtek a tanulmányok,  
melyek a magyar faj foganását Dél-Oroszország sztyeppéin s a Du-
na-medence tégelyében tisztázták. Középkorunkat, ha lett is volna rá  

író, nem mutathatta volna be úgy, mint Kodolányi: a latin egyház 
 szárnya vége alatt, keleti tarkaságban. Nem volt meg a történeti kór- 

tan, a szenvedélyes vitairodalom sem, mely a középkori magyarság 
lassú visszaesését s öngyógyító nekidurálkozásait: a  két hódoltság - 
török es  Habsburg — majd az asszimiláció korában leírja s megvitatja.  
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S nemcsak a nemzet él tudatosabban rostjainkban: az a szék sines 
többé egészen ködb ő l, amelyet a márciusi ifjak a népek társaságában a 
magyarsággal elfoglaltatni akartak. Széchenyi tétele, (amelyet kétszer  

írt be naplójába, egyszer az Akadémia alapítás évében s egyszer negy-
vennyolcban), hogy a magyarságnak keleti rokonait kell az európai  
művelő désben képviselni: ma már több lángesz ű  ő tletnél. A hangos  
vita, hogy Nyugat vagy Kelet: nem azt jelenti, kivonuljunk-e a nyugati  

kultúrából, mint ahogy ránk szeretik fogni, hanem hogy akik idáig  

Csendes odahallgatók voltunk, megpróbálhatunk-e végre a kelet-
európai népek nevében közbeszólni. Igen, sokan úgy képzeljük el már  

a  magyarságot, mint egy ismeretlen vidéki poétát, aki önérzetes iro-
dalmárok közt ülve még félszegen hallgat, de már köszörüli a torkát.  

Teheti, hisz Ady  es  Móricz Zsigmond kincse van ebben a torokban s  
zenénk megmutatta, hogy ha eljut a fülekbe, fel is fülelnek rá.  

Mindez tagadhatatlan. A magyar szellem száz év hihetetlen nyo-
mása alatt: beért. Sorsa azonban mégis csak azon d ő l el, mennyit ő r-
zött meg abból az ifjúságból, amellyel 1848 március 15-én a Pilvaxból  
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Mint senkinek, a munkásságnak sem udvaroltam soha. Velem szer, 
ben igazan könnyű  dolguk volt a nyájukat félteknek. S im, egy kis 
csporthoz mégis elért, rágalmakon és tilalmakon át az, amit csináltam  
Nem én tukmáltam rájuk; ő k fedezték föl, évek során, hogy szükség ű k  
van rája.  

Kettőjüket o tt  láttam azon a zárt értekezleten is, amelyre — a Kálvi n  
téri háztömbben — egyik elő adásomról áthurcoltak. Ez az értekezl et  
akkor már kerek egy hete tartott; a Soli Deo Gloria rendezte: értelmi,  

ség, parasztság és munkásság összehozására. Énnekem az értelmisé g  
álláspontját kellett volna el ő adnom. Nem vállaltam. Nem akartam a  
körém szegő dött viharokat erre a békeértekezletre bevinni; de me g  
nem is hittem, hogy tanácskozásuk olyan ment lehessen minden ma-
nő vertő l és perc-politikától, mint a mi tejcsarnoki barátkozásunk,  
Munkás barátaim azonban nyilván megtalálták, amit t ő lem is kértek  
(a meghívót én szereztem nekik): rokonlelk ű  diák ifjakat. Megérte el-
jönni? — kérdeztem. — Meg, mondták az egyhetes eszmecserében kipi-
rultan. S én most nekik s a hozzájuk hasonlóknak mondom el meg-
egyszer, amit egy nyolcvannyolc-filléres komplett kávé mellett egyszer  
már elmondtam.  

***  

Ha sajkáinkat (munkások, parasztok, értelmiségiek) valóban pár-
huzamosan akarjuk állitani, az első  parancs: tiszteljük a h ű séget egy-
másban. Meddő  szövetség az, amely a legértékesebbet törné meg ben-
nünk: a hű séget ahhoz, ami múltunkban a legfontosabb volt. A mun-
kástól sosem kívánnám, hogy iskoláját: a mozgalmat s amit ott tanult:  
az élet gazdasági szemléletét megtagadja. Legföljebb, hogy mást is  
megtanuljon mellé. A parasztság is akkor érte el szememben a társa-
dalmi nagykorúságát, amikor földön szerzett jellegét nézeteiben is ér-
vényesíteni tudta. Veres Péter, Falusi krónikája felment az alól, hogy  
magyarázkodjam. Hát az értelmiség? Ű  mibő l nem engedhet az árulás  
bű ne nélkül? A rábízott évezredekb ő l: a kultúra tapasztalataiból.  
A Minő ségbő l, amelynek 6 lett Vesta- ő re.  

Ha a magam életét s másokét is átgondolom: egy nagy kivezetési  
kísérlet volt. Míg a Kassákok, Veres Péterek összegezték az osztályu-
kat, (ez a szerencséje annak, aki feltör ő  osztályba születik) mi a ma-
gunkét bontottuk. Egy egészséges töredéket próbáltunk leválasztani  
róla, amely az új nemzetbe jó lesz értelmiségnek. Mi a különbség ér-
telmiség és középosztály közt? A középosztály, burkoltan, tovább  
tartja a régi nemesi el őjogokat. Ez az el őjoga, úrvolta, fontosabb neki,  
mint munkája. Ezzel nehezedik különösebb lelkifurdalás nélkül az  
alatta lév ő kre. Az értelmiség lemond el őjogáról. M unkájának a  tar- 
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sadalmi értéke a kulcs, amely sze rint a javakban részesedni akar. S ha  
helyzete ma mégis kedvez ő bb: hídfő állásnak tekinti, amelyet nem a  

nép ellen, hanem a nép nagy átkelésére kell  tartania.  
Munkáink beszélnek helyettünk. A Tanútól a B ű nig, vagy akár a 

 Cseresnyésig az enyimékben is az értelmiség hánykolódik, (sokszor  
fogcsikorgató tehetetlenséggel) hogy osztályhelyzetéb ő l kiszabadul-
jon . Van azonban ennek a kievickélésnek másik oldala is: a h ű ség ah-
h0z, amihez mint értelmiséginek is ragaszkodnom kell. Vagyonomat,  
előjogomat mindig kész vagyok átadni, s ő t, boldog leszek, ha leveszik  
rólam az önmardosást, amellyel hordanom kell. Van azonban egy má-
sik világuk is az értékeknek, amelyet ki oltalmazon, ha az értelmiségi  
ember nem oltalmazza? Egy-két példából megértenek. Európa olyan a  
világrészek közt, mint a vitamin. Mennyiségre a legkisebb, (az európai  
kultúrát teremt ő  országok még Európában is parányok) hatásra a  
leghatásosabb. Titka: ő  maga is nagyszerű en tagolt volt, akárcsak a  
partvidéke. Sok kis, viszonylag független csopo rt, abban sok viszony-
lag független egyén. A nagy Keresztény Respublika mindenkit kötött s  
mégis elég szabadság maradt benn: csopo rtoknak és egyéneknek a  
vállalkozásra. A tizenkilencedik század a régi tagoltságot olvasztotta  
össze; a mi századunkban a szabadságok olvadnak be nagy alkotó  
akaratokba. A veszély: sok millió agy és akarat helyett néhány kerül  
ma megafonra. A többi csak helyest kiált és utánamozog. Ez Európa  
végét jelentheti. S mi megel ő zésül kiáltottuk el, amikor azt hittük, jó-
kor van még: a „minő ségszocializmust". Másik példa. Történelmi ta-
nulság, hogy a kultúrák megmerevedésének visszatér ő  tünete: a bü-
rokrácia, a túlszervezés, a tartalom elkenő dése a kereteken. Ez a be-
tegség az európai szocializmusokat már csírájukban megfertözte. Az  
értelmiségi embernek kutya kötelessége volt tehát még id ő ben kiáltani  
ellenszerért, nem tör ő dve, mit kiáltanak vissza a párthivatalnokok.  
Harmadik példa: a vallás. A vulgármarxisták szerint a vallást a töme-
gek fékentartására találták ki. Az értelmiségi ember tudja, hogyy ez  
történelemellenes gondolat. A vallások maguk voltak a kultúrák, né-
peket tartottak össze és magasban s az er ő k, amelyek létrehozták ő ket.  
(a modern lélektan bizonyítja) bennünk  is ott vannak, foglalkoztatás-
ra és äpolásra várón. Ha nem adunk formát, gondozást nekik: álúton  
törnek ki, torz vallásokban. Egy k ő kockájät sem védem annak: ami az  
egyházakban feudalizmus. A munkást védem tulajdon lelke ellen. De  

ki véd meg a rágalom ellen engemet? Negyedik példa: a munkásnak  
azt mondják: ne olvasd, polgári irodalom. Valójában jak jó és rossz  

irodalom van. Amelyik igazi riportere egy kornak, rétegnek, állapot-
nak s amelyik mímeli, hazudja. Az értelmiségi ember nem vetheti el  

Proustot, mert sznob volt, polgár és beteg. Ő  azt is tudja, hogy a szá- 
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tudják a háború végét s azt is, hogy ő k mit csinálnak majd akkor. Már 
a  lovat is kinézték, amelyen a legmesszebb lovagolhatnak. Ezeknek 
nem a titkon növő  nemzet a fontos, amely úgy tolja ki a régit, mint 
beteg körmöt az ép, hanem a fegyverbarátság, amit akkori terveikhez 
akárhogy összekovácsolnak. Azt, ami lassan érik es  közeledik ben-
nünk: ő k kuszálják össze ugráló ambíciójukkal. Ha énnekem angyal 
jelentené meg, hogy milyen világba visz bennünket a háború, akkor 
sem mondanám meg senkinek s akkor sem szolgálnék mást, mint ezt a 
csöndben beérő  nemzetet. A történelem nem arra való hogy el ő re 
hozzátorzuljunk, hanem hogy mint vizsgáztató tanár egy nap megfe-
leltessen. 

Politikus szellemnek ma óriási gleichschaltolási m ű veleteket végez-
nek Magyarországon. Attól félek, hogy a ti pártotok is ennek ese tt  ál-
dozatul. A ledobásra megért szervezi a titkon növöt a maga fenntar-
tására. Majd meglátjuk, mi bírja jobban az id ő  viszontagságait. Amit 
az ő  fölényes man ő vereik hoznak össze vagy amit mi vittünk végbe; 
nem az intézmények, hanem a lelkek halk „gleichschaltolódása". 

1942 

CIKKEK NAPILAPBA 

Magyar vidék 

Ezek ellen a nehéz évek ellen minden idegrendszernek megvan a 
külön szertartása, mellyel a nagy nyomás alatt legalább viszonylagos 
nyugalmat lel. Én 1935 óta csomagolok, leltározok, végrendelkezem. 
Amióta a kelet-európai kis népekr ő l kiderült, hogy a növő  történelmi 
árra nem tudnak nagykorúan fölkészülni: egy végit járó kor értékei 
közt rakosgatok, el ő bb mint magyar Noé, aki a m űvészet bárkájába 
szeretné rakni a genuszokat, melyek közt élete folyt; majd mint egy si-
ralomházban ülő  fivér, akinek néhány órája maradt, hogy a túlélö if-
júságnak egypár velő s tanácsban adja át szebb id ő kben szerzett élet-
hitét es  tanulsággá s ű rült szenvedéseit. 

A Móricz Zsigmond jobban sodrott idegeit kés ő bb érte el ez a lég-
köri nyomás s amit kiváltott: pátosztalanabb, de szebb  es  emberibb 
volt. Az elmúlt ő sz óta nap nap után látom: nem leli a helyét. Mint 
nyugtalanságba esett falusi öregek, nem tud egyhelyben maradni, 
összejárja a nemzet egész házatáját; nézdel, szól, igazít s aztán megint 
elölrő l kezdi, mint akinek halál a megállás. Ha egyszer meg módunk 
lesz más idő kbő l pillantani vissza a maiakba: ez a ny ű gő s testet es  kis 
kézipoggyászát az ország egyik végéb ő l a másikba hurcoló, folyton 

1185 

•• 

zad egyik nagy szellemi kútfeje. Viszont lefelé-sznob polgári írók
ra  sem mondhatja, hogy azok valóban a proletáriátus írói, csak ine 

akadt egy kasznár a nagyszüleik közt. 
Belátom, hogy egy paraszt vagy egy munkás nehezebben érti meg 

értelmiségi ember hű ségét, mint az az övét. S tapsol azoknak, akik ege  
a a hű ségre azt mondják: ne higgyetek neki, én is onnan jöttem, osz- 
tályelfogultság. De ha nem érti meg: ugyanazt a hibát követi el ön ma- 

 ga ellen, amit a munkásgondolkozás, ha gépfegyverrel töri  búzagyé- 
 raiba a parasztot vagy az értelmiség, ha egy új világrend nevében: 

 munkásság szervezeteit szétszórja. 
A másik parancs: irtsuk ki szívünkb ő l  es  szótárunkból a taktik a 

 szót. Ez alatt sosem búvik meg más, mint: árulás, rosszhiszemű ség, 
ambíció. Inkább sose kerüljünk egy útra, minthogy becsapjuk eg y. 
mást  es  magunkat. Még két embernek sem szabadna sosem „szövet-
kezni". Lehetnek azonban örvendetes pillanatok, amikor leleplez ő . 
dik, hogy máris együtt vagyunk. Az igazi elvbarátságot, éppúgy mint a 
szerelmet, nem lehet megkötni; azt meg kell állapítani. S inkább téve-
lyegjünk egy ideig ködben egymás fel ő l, minthogy lenyeljük a ködö-
ket, csakhogy egymásnak tetsz ő t mutathassunk. Csak annak az egye-
sülésnek van értelme, amely nem pillanatnyi egyetmondás, hanem be-
lülrő l létrejött egyetérzés es  egyetértés. 

Magyarországon igenis megvan a remény erre az egyetértésre. Meg 
a legkülönfélébb mozgalmak közt. Az ígéret neve: új magyar szellem. 
Íróink jobban gyű lölik egymást, mint a pártszínkép ultravöröse s ult-
raibolyája. S ha ők nagyjából mégis egyet mondanak, egyet muszáj 
mondaniok: az sem lehetetlen, hogy ez a rajtuk át felöml ő  közös: a 
legkülönfélébb szervezeteket is magához asszimilálja. A mi pártjaink 
intézményeink: a Turultól a szociáldemokráciáig, a Kalottól a cser-
készetig, a nyilaspárttól a So li  Deoig: úgy, ahogy ma festenek, mind az 
utolsó húsz év beteg képz ődményei. De mindben ott küszködik, er-
jeszt, munkál az új magyar szellem is. Két szemben álló világnézet fiai 
ezért értik meg szokszor jobban egymás nyelvét, mint valamelyik 
egyedül üdvözít ő  pártnak a csáklyásai es  forrongói. Minthogy új in-
tézményeket ma úgysem lehet teremteni; az író álma: minél jobban 
átjárni mindet azokkal, akik épp belékerültek (hisz mindenki rossz 
helyen van); amíg az ellenséges álcák maguktól le nem hullnak s a 
fölismert testvérek, úgy mint mi most: kezet fognak. Ehhez persze idö 
is kell s Magyarország szerencsétlensége többnyire az volt, hogy a vi-
lág erő i a belső  fejlő désnek itt elébevágtak. Nekünk azonban mégis 
csak magunkat kell elkészíteni, nem a történelemre spekulálnunk, 

Kik a mi utópiánk ellenségei? Akik „politikát" csinálnak a szellem 
politikája helyett. Könny ű  megismerni őket. Ő k azok, akik pontosan 
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érkező  es  folyton útrakész szent ügynök, ez lesz számunkra ez a z 
 -
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benne néz majd ránk tanácstalan szeme es komor magyar nyugtal an'  
saga.  Egy nagy író, akinek minden tollvonásából: örökkévalósäg é

s pénz csordul s egyszerre csak vonatra ül, népfő iskolákat es  diákegyle- 
 teket látogat; dobogón tanul élő szót fogalmazni, mű veket ül el Szällo- 

dákban es étkező kocsikban s pénzügyi öngyilkossággal fölérő  válla,  
latokat kohol: csak mert megszállta ő t valami közszorongás, amely.  
nek körül kell járni a féltettet s azzal biztattatja magát, amit gyeng e  
megvédeni.  

Engem is a Móricz Zsigmond ambulánssá vált nyugtalansága  hÚ. 
zott ki, hogy sokéves begubózás után megint járkálni kezdjem a vidé.  
ket. „Csodálatos, hogy mi van ebben az országban" — érkezett meg hol  

egy hetes szatmári behavazásról, hol egy félnapos veszprémi lerucca-
násból. A hangja szomorúbb es  fáradtabb volt, a csodálkozás sokkal  
több oldalfájással keve rt , semhogy valami utazói der ű látásnak lett  
volna okunk tulajdonítani. Az országnak alig maradt számottev ő  vá-
rosa, amelybe le nem jutott, némelyikbe kétszer-háromszor is; kell  
valaminek lenni bennük a nyugtalanságon kívül is, ami két laptördelés  

kő zt újra levitte — tengelyen rázódni, füstöl ő k es  füstölgő k közt hall-
gatózni, es  eltűnődni. En mégis nehezen tudtam az 6 tör ő dött vidéki  
„evangélion"-jának hitelt adni. Ot év el ő ttrő l, épp az ifjúságról, igen-
igen rossz emlékeim vannak. Kuruc fortyogók s a tömegb ő l kiugró  
karrieristák: ez volt az emlékem. Nyolc-tíz utamba került, amíg a régi  

emlékek az új élményeknek helyet adtak s az ország engem is kezdett  

meggyő zögetni.  
Amikor első ízben Sopronba lerándultam, azt hittem, csak egy ki-

vételes, elvi fölbuzdulásnak teszek tisztességet. A soproniak elég ma-
gas szinten álló egyletéb ő l, amely szerette a zenét s különösebb válo-
gatás nélkül a budapesti írókat is meghallgatta, egy ifjú csoport sza-
kadt ki, amely az Adyk es  Bartókok szellemében akart ott egy nyugati  

magyar erő döt építeni. Némi elszánással állítottam össze a mondó-
kám: jó, lássa hát Sopron mi az, amit megidéztek. A terem hideg volt;  

az emberek melegek. El nem tudtam képzelni, hogy a nyugati végeken  
épp erre az ügyre ennyi meleg tenyér összehozható lesz. Hazafelé egy  
bányászhallgató szólított meg a vonaton. Föllépése azokra a csiszolt  
úrifjúkra emlékeztetett, akiknek már asszonyszeret őjük is volt. A  for-
ma  azonban belülrő l is ki volt töltve. Járt külföldön, Európa minden  

tájáról volt újságontúli értesülése s szabad véleménye. Ott volt az eld-
zö napi elő adáson kitű nő en jellemezte a kartársait s a könyvemr ő l fo-
lyó vitákat. Egy szóval sem gazsulált, s ő t mint erdélyi magyar a beszé-
demben is talált kivetni valót— látszott, hogy a tárgyért beszél velem, a  

tárgyból nyert egyszerű séggel es  öntudattal. Néhány állomással er- 
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rébb egy rajztanár-festő  szállt be. Előbb csak figyelt, aztán közbeszólt,  
a  beszédünkb ő l kitalälta, hogy kinek kell lennem. A polgáristáinkra  
terelő dött a szó: én a Medve utcaiakról beszéltem, ő  a kisalföldiekr ő l.  
mint mű vész, antropológus, ember  es  tanár egyaránt el volt ragadtat-
va tő lük: „Ha ezek a magyar középosztályba egyszer beszabadulnak."  

Ha kiderülhet szavakból testvériség, mi abban érkeztünk meg Buda-
pestre. Három egyenrangú beszélget ő , körülöttünk ugyanaz a kupé s  
bennünk ugyanaz az ügy.  

S ha ezt az összetalálkozást véletlennek tarthattam, azóta kiderült,  

hogy ez a törvényszerű . Az „elő adás" parádéja, az úgynevezett „ban-
kett" szétfolyó társalgása után mindig azokban a csendesebb sarkok-
ban kaptam meg a honoráriumot, amelyekbe egy-két már-már kéz-
mozdulatból es  szemrebbenésrő l felismert egyérzés ű  fiatallal húzód-
hattam vissza. Az egyik alföldi városból, ahová Móricz Zsigmond ve-
zényelt le, csaknem visszafordultam: ott lent tudtam meg, hogy ő t  
magát mint nem elég jó magyart, a mű sorból kihúzatták. S végül  
mégis okos volt: nem önérzeteskedni. Az el ő adás hosszú volt; amit  
még muszáj volt  es  ami már szabad: furcsa keverékben. A számokat  

azonban a helybeli iskolák Kodály-kórusai kötötték össze (két refor-
mátus vallástanár tanította be ő ket) s a Berzsenyi hatalmas ódáját  
(Forr a világ bús tengere ó, magyar) szemet könnybe futtató lányhan-
gokon hallhattam énekelni. A banketten egy altábornagy Bartókék  

kultúramentő  es  kultúra-teremtő  munkáját dicsérte, vacsora után egy  
velem egykorú skandinávul tudó evangélikus espe res a svéd népfő is-
kolákról, s az 6 tarcsai kísérletükr ő l beszélt s egy dän Shakespeare- re  
tett figyelmessé. A legnagyobb meglepetést azonban a zugom köré  
gyű lt fiatalemberek egyike okozta. Harminchat hold földje van s azt  

most úgy instruálja, hogy a munkásokat gazda-tanulókkal lehessen  

helyettesíteni. Az „oktatófarm" eltartja magát s növendékeit: mint új  

kertész-ciszterek viszik szét a magyarságot es  az ojtógallyat ennek az  
expanzív magyar városnak a távoli farmjaira. Ugyanaz a gondolat,  
amelyért öt év elő tt énrám kényszerzubbonyt raktak.  

S most, hogy e keserves (szombati hivatal  es  hétfő  hajnali vissza-
utazás közé szorult) kirándulásokon végiggondolok s egy-egy város-
névbe a szemem belemeresztem: az esztend ő k óta körülfogó borúból  
arcok derengenek fel, biztatni próbálok. Kassán egy szálloda külön-
termében húsz-harminc komoly fiatalember ül velem szemben, hogy a  

nyilvános elő adás színfalai mögött, a húszévi kisebbségi sors után, ar-
ról a sorsról kérjen felvilágosítást, amelyben ezután kell megállaniuk.  

Nem ismerek senkit. Mondom ügy, ahogy gondolom s egy közbeszó-
lás azt gyaníttatja, hogy nem értenek egyet. De a végén föláll egy asz-
kétaszabású kanonok, egy más sorsbál jött ember, akit ő l a legjobban  
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Vesztegetés, a kerítés, a kondottierik képzése? Nem  itt dobják el a ma- 
k szemérmét s más tiszteletét, akik akármi áron, de nevet készülnek 

csinálni? A vidék a teljesítményeket - az igazi hierarchiát látja.  Pest az 
ösSzeeskuvéseket es árfolyamokat. 

A magyar vidék elő nyomulásának mégis van egy nagyobb oka is a 
messzeségnél. A messzeség megvolt a század elején is, csak emberek 
nem voltak, akik távlatul használják. Most vannak. A törzsmagyar-
ságot most éri el a huszadik század magyar irodalma, melyet a század 
elején, ő k még csak - csináltak. A hajdani, jórészt asszimiláns városi 
olvasóréteg lassan elkopik mell ő lünk; a zsidók meg vannak sértve s 
angolul vagy sehogy sem olvasnak. A többiek is elfanyalodnak, ide-
geik sokkal jobban táncolt.;; qz európai táncban, semhogy a kis ma-
gyar prófétákat komolyan vegyék. A vidék azonban lassan utólér 
bennünket, nem egyesével, hanem váratlan tömegekben. Most fedezi 
föl, hogy a kultúra az egyetlen erny ő , pajzs, fedezék, amelyet a rásza-
kadó végzet ellen kapott s igyekszik élni vele. „Hányan érdekl ődnek 
maguk közt ilyesmik iránt?" - kérdem a hódmez ő vásárhelyi diákot a 
meghívástól meglepetten. „Aki mindent elolvas: van három, de akik 
érdeklő dnek: lehetnek negyvenen." Én magam is egy középfokú isko-
lában orvoskodom. Tíz év alatt egyszer sem történt meg, hogy valaki 
szellemi tanácsért fordult volna hozzám. Amíg a színházi magazinok-
ban nem látták a képem, azt sem tudták, hogy íróféle vagyok. Azután 
is inkább csak valami gyanús hivatástévedés, véletlen elárult lelki hiba 
volt ez a szemükben, amelyen mulatni lehet. 

Ezen bizonyára nincs okunk búsulni: a magyar író azokhoz szól 
végre, akikb ő l szakadt. Közössége n ő , ami nagy támasz szellemiekben 
es  erkölcsiekben. Engem már tíz éve Debrecen félt, birál es  cenzúráz -
néha igazságtalanul, de egészében hasznomra. Bizonyára sok pesti 
karrier másképpen alakul, ha azt érezheti, hogy vannak, akik lentröl a 
„lényeget nézik". Annak is örülni lehet, hogy a szellem új vívmányai 
ezután a legszegényebb es  legárvább réteg: a törzsmagyarság el őme-
netelét szolgálják. A gondolat: fegyver. Akinek friss, id ő szerű  es  jól-
fent gondolatai vannak, el ő bb-utóbb az érvényesülési harcban is fe-
lülkerül. A vidékr ő l hozott „jöhir" a magyarság titkos akaratát jelzi, 
hogy jobb szellemeit elakadt sorsába fogva - történelmi kátyújából 
végre kirántsa magát. Lesz-e rd ideje? A lélek igazi ébredései nem al-
szanak ki a katasztrófákkal. A maga szervezeti hibáiban azonban el-
akadhat. Vannak-e ennek a magyar felbuzdulásnak ilyen lelki hibái s 
ha igen, gyógyíthatók-e: máskor erre szeretnék válaszolni. 

1940 

1189 

tarthattam. - Az utolsó szóig mindenben egyetértek. Másnap meglá t i,, 
 gattam: könyvekkel bélelt poros odú, egy bádogbögrében tea s kor 

 vitatkozó fiatalok. Debrecenben, amely mindig lelkem székvarosa 
 volt, késő  este egy värosalji kocsmába hívnak át: a társaság vezet ői; 

egy fiatal piarista, akivel három szóból megértjük egymást a Pest feji. , 
be nem men ő  Habsburg es magyar katolikus vitában. A zsúfolt kis 
szobában rajta kivel a társadalom minden rétege: egyetemi hallgatók 
munkások, egy protestáns teológus, egy szilaj arcú erdélyi költ ő , s 
velünk jött egyetemi tanár de eljár ide egy  aktív  katonatiszt is,  N. 

 késcsabán egy főmérnök a házigazdám. A három vacsorázgató gyer ek 
közt a velünk levő  Erdeirő l beszélünk, akit ő  ismer jobban. Ó is haló. 
los bűnnek tartja, hogy az alföldi városokat - e sajátságos magyar po. 
liszokat - falvakká decentralizálják. Közben az ő seit is kirakja elém : 

 magyarral ojtott tót vér, e magasrendű  szláv-magyar polgárosodás 
tudatos hajtása, aki délutáni benyomásaimhoz percek alatt adja a 
történelmi lelket, s az igazi asszimiláns magatartást, amely büszke te-
lepes eredetére, de tudásával a nagy közös Alföld ő si magyar város• 
köztársaságait érzi es  védelmezi. El ő adás után egy környéki tanítót 
kell kivinnem az állomásra, aki Szolnok megyéb ő l rándult át bennun• 
ket meghallgatni. A harmadosztályon jó háromnegyedórát cserélget-
jük a gondolatainkat. A legszabatosabb szociológiai látás; egy zsellér 
falu minden falukutató romantikától mentes képe; szinte röstelnem 
kell, hogy én vagyok az író s 6 tanító. Valóban csoda, hogy mi van eb-
ben az országban. Pedig én csak az értelmiséget látom s a tanítóm azt 
mondja, hogy az igazi csoda a falvakban van. 

Mi hozta ezt a változást? Id ő sebb írótársaimtól hallom, hogy az ó 
korukban Budapesten kívül nem termett írónak megértés. A magyar 
vidék legnagyobb kifejez ő in még a vidéki mű velt atyafiak is csak mint 
valami obskurus skribleren élcel ő dtek. Aki levette a kalapját: egy-két 
Pesti Hírlapot olvasó zsidó szatócs. Azóta 180 fokot fordult a világ: 
Budapesten csak a Turul katakombáiban, a vidékr ő l felkerült pa-
rasztifjúságban van közönségünk - míg a vidéken elég jelent ő s tábor 
legalább tíz-húszezer ember az, aki a magyar kultúra ügyét számon 
tartja. S nemcsak az a szám nagyobb, de a szellem is különb. „Mi vi-
dékrő l a lényeget látjuk", mondta nekem egy rendkívül értelmes ti-
zennyolc éves muzsikus, aki a hódmez ővásárhelyi gimnázium nevében 
hívott meg. Neki Pesten is vannak rokonai s ha köztük jár, nem gy ő z 
csodálkozni, hogy azok mennyire nem tudnak arról - amit ő k lentrő l a 
legfontosabb dolgoknak látnak. Annál több a pletyka: hogy ki válik s 
ki kinek adta el magát. Amit ő k odalenn nem tudnak, az itt egy félnap 
alatt elborítja. S csodálkozhatunk-e ezen? Nem Pesten vannak a nagy 
székházak, ahol a magyarság ellen írókat fognak? Nem itt folyik-e a 
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ozravvost 
dolnom. Mindaz, ami az utóbbi id ő kben foglalkoztatott: asszimiláció, 
a színmagyarság kisebbségi helyzete, zsidókérdés, egy nagy irodalom 
kicsiny tömlöce, tudományunk ferdesége, földkérdés: egyetlen szóba 
futott össze: Glembayak. A monarchia: a magyarságból es  a  magyar-
ság ellen is kitermelt egy  csomó Glembayt es  ezek itt vannak,  a  glem-
bayzmus tovább él bennük, ha  a császárság meg is bukott.  Magyar 
vezető  réteg es  nép viszonya azért más,  mint a franciáé  vagy németé, 
mert ez is Glembay -föld. 

Amint látjuk: kapni, nyerni is lehet  ezeken a szomszédokon. Az  író: 
fölismeréseket, a gazdaság: forgalmat — az egész  nemzet:  testmeleget. 
A  szajkómód hangoztatott „jó szomszédi  viszony"  áldásait  én  ebben a 
három dologban látom.  1. A  kelet-európai  író,  mű vész, tudós: a másik 
nép kulturális kincseibe a magáiként  markolhat. Gulyás  Pál egy igen 
szép tanulmányban: a magyar irodalmat  a Kalevala  emlöjére iparko-
dott ráakasztani  ...  Nem ügy, ahogy Berzsenyi csüggött  a  latinokon, 
hanem ahogy Arany János a népköltészeten.  S  ez jogos es  nagy törek-
vés: mi egymás népköltészetét a magunké gyanánt használhatjuk. 
Amire Kőműves Kelemenné nem tanított meg, megtaníthat Markó 
királyfi. 2. A magyarság nem „testvértelen ága" fajának. Annak a 
nagy félelemnek, amely a szláv népek gyű rűjében egy Wesselényi s 
Kemény lelkét is megszállta: vége. A pánszlávizmus a szláv népek lel- 
kében is halott eszme. Kelet népei: realitásnak is igazabb nála. 
A magyar Kelet népei közül való; a német-olasz államszövetségben 
pedig legszorosabb sorsrokonai élnek mellette — s melegíthetik. 3. Vé-
gül amit a bécsi döntés is hangsúlyoz: fölnyílt határainkon a gazdaság 
keringése is szabadabban folyhat. Akármilyen rendbe kell beillesz-
kednünk, nagy el őny számunkra s a rend számára is, ha együtt illesz-
kedünk bele. 
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MÁSODIK SZÁRSZŐ I BESZED 

Aki a magyarság újkori történetét megírja, arra kell felelnie, hogy 
süllyedt „bennszülötté" ez a nagy középkori nemzet tulajdon orsza- 

ában. Ha a színesekre gondolnak, tudják, mit értek bennszül ő ttőn. 
Állami életét idegenek vezetik; ha vannak is véréb ő l való nagyjai, azok 
csak maharadzsák; gazdaságilag kizsákmänyolják; idegen civilizá-
ciók selejtje ellen nincs védelme; erkölcsében es  testében nyomorodó-
ban van. 
Ű jkori történelmünket tanulságos e folyamat el ő rehaladta szerint 

osztani korszakokra. 
A mohácsi vésszel csak állami életünk fels ő bb irányítását vesztettük 

el; a helyi kormányzat mindenütt magyar maradt, Erdélyben az állam 
is; nép  es  urai nemcsak a közös gondolkozásmódban tartoznak ő ssze: 
akkor kapcsolja ő ket egy új kultúrmozgalomba a köz ő s prédikátor. 
A szatmári békével a magyarság szorosabb gyámság alá kerül.  Orszá-
ga idegen népeknek és idegen birtokosoknak lesz települési területe. 
A privilegizált jövevényekkel szemben ellen ő rzött elem. Vallásában 
nyomják; erkölcsében rontják. El őmenetel es  hű tlenség lassan egyet 
jelentenek. A vidékre szorult magyar úrtrend es  a nép közt azonban 
meg megvan a patriarkális kultúrcsere; a közhittel ellentétben a f ő ne-
mességet is csak 1795-tel vesztjük el egészen. A Ferenc-kor a legna-
gyobb zökkenő  lefele; ekkor kezdő dik meg az alsóbb nemesség elné-
metesedése is. Nyelvünk most rúgódik el a népnyelvr ő l; mű veltek és 
mű veletlenek közt most lép fő l az az átbeszélhetetlen ű r, amelyet Mó-
ricz Zsigmond olyan szépen éreztet Rózsa Sändorában. De a kulturá-
lis szakadék fölött a korszak vége felé még gyönyör ű  hidat vernek a 
demokrata elvek, az irodalom nép felé fordulása. A Bach-korszakkal 
egy vadidegen rendszer n ő  bele minden eddiginél mélyebben a nemzet 
testébe; iparunk most lesz idegen monopólium. S a magyarrá cégére-
zett Habsburg-királyság csak leplezi, de nem állitja meg a folyamatot. 
Mint a többi Habsburg-országban, nálunk is egy magát magya rnak 
nevező , felületes nemzetköziség veszi át a gyarmatosítók szerepét. Míg 
a magyarság elhúzódik, dacoskodik, es kivándorol: 0 szerzi meg az 
iparosítás előjogát; néhány maharadzsa égisze alatt 6 kormányozza az 
új hivatalnok-államot; ő  csinál kultúrát s tudományt neki, s 0 vezeti az 
országot az üj világháborús sokk felé. A magyarság bennszülött jellege 
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ebben a korszakban  mar  nyilvánvaló: mű veltség, hatalom, gazdagság 
mind ellene van. 

A kihagyott fényes történeti nevek és órák is azt bizonyítják, hog y , magyarság nem egykönnyen adta magát meg ennek a bennszül ött 
 sorsnak. Ujkori története s különösen irodalomtörténete, azért oly

an  gyönyörű , mert a legmostohább viszonyok közt is összeszedte magát, 
s a semmibő l szinte, hatalmas mozgalmakat hozott létre, hogy ma gát  teljes nemzetté egészítse ki. A reformációból Pázmányékon, Zrí 
körén, a Wesselényi-összeesküvés résztvev ő in át párhuzamos fő ügy s 
népi mozgalom visz föl Rákóczi Ferencig, újkori történelmünk lep. 
szebb alakjáig. A tizennyolcadik század nyomása alól tünemé nyes 

 gazdagsággal tör fel a magyar felvilágosodás, amelynek Ferenc csá. 
szár a Vérmezőn fejét vette. A reform három nemzedéke: Széchenyi 
Kossuth és Pető fi: három meredek lépcs ő foka a szabadulásnak, s 
kiegyezés utáni Magyarország mélységeib ő l is fölért — hulla hulla há. 
tan  — a fényre Adyval az az irány, amelyet az irodalomtörténet a ma. 
gyar regeneráció mozgalmának nevezett el. Senki sem mondhatja, 
hogy a magyarság rest volt megváltani magát. Inkább egy különös 
fajta végzet függött fölötte, amely sosem engedte, hogy amit a maga 
javára elkezdett, befejezze. 

Az újkori magyarnak az európai eszmékkel sokkal több szerencséje 
volt, mint az európai történelemmel. Azok természetében, vágyaiban 
elkeveredve: termékeny mozgalmakban hajtottak  ki ; amit azonbanaz 
európai gondolkozástól kapott, azt az eur ő pai történelem gonosz ke 
zével mindig visszavette. Rákóczi, Hajnócziék, Kossuth, s ő t Ady is: 
mindnyájuk művét az európai történet tette semmivé. Kevés nemzet 
történelmének vannak olyan világos, éles korszakhatárai, mint a  ma-
gyarnak. Hogyne, mikor minálunk egy-egy új korszak azzal kezd ő dik, 
hogy az európai történelem jóvoltából mindent elölr ő l kellett kezdeni, 
A történelemnek voltunk gyakorlatlanabb vitorlázói, mint a gondo-
latnak? Ellenfeleink, gyarmatosítóink voltak közelebb mindig az 
európai történet kohójához? Vagy faji fegyelmezetlenségünk, a romli 
bennszülött erkölcs bosszulta meg magát a dönt ő  órákban? A ma• 
gyarázatok változnak; megmarad, hogy az európai válságok löktek 
mind mélyebbre a bennszülött sorsba, amelyb ő l az európai múzsák 
oly barátságosan próbáltak kiemelni. 

*** 

Ki ismerhetné félre, hogy a mi korszakunknak, a lefolyt negyedszl• 
zadnak is ez a vázlata: egy nagy zökken ő  után iszonyú süllyedés, b& 
naság, azután az élni akarás lassú vetése s végül a vihar, mely közbe 
szól. 

AZ a rendszer, amelyben az 1919-i forradalom óta élünk, talán még 
Szukebb, sivárabb, mint  a régibb katasztrófákkal ránk szakadók. 
Habsburg restauráció, császár nélkül: így neveztem el egy régibb írá-
somban, s valóban mindazok a nemzetközi elemek, amelyeket a 
Habsburg Birodalom népeib ő l népei ellen kitenyésztett: arisztokrácia, 
klérus, nagytő ke, nagy fénnyel iktattattak vissza tekintélyükbe; éppen 
csak a császárt nem lehetett visszahozni, idegen tilalomra. Míg körü-
löttünk új nemzeti államok virágzottak föl, mi a régi Habsburg Mo-
narchia romjait ő riztük; épületeink ennek a stílusában épültek; törté-
nelmünket ennek az igazolására fogalmaztuk át; Szent István-i gon-
dolat címén tulajdonképpen Mária Terézia birodalmáért vállaltuk a 
szomszéd népekkel az összeférhetetlenséget. S ez az anakronizmus 
jellemezte államunkat befelé is. A parasztságot egy rövid kisgazda-
fölbuzdulás után kirakták a politikából: a munkásság forradalmi 
„bű nei" miatt karcerben ült, a jól átfésült értelmiséget szigorú el-
lenő rzéssel idomították szolgává. Az osztrák és kiegyeze tt  kormányok 
alatt sosem volt olyan kevés művelt fő  az ország ügyeit vivök közt. 
A gondolkozó magyar, ha fölfelé kellett néznie, nem Me tternich-féle 
ellenfelekkel, pompásan sakkozó világfiakkal állt szemben, mint Szé-
chenyi korában, hanem analfabétákkal. 

A magyarság ebben a rendszerben csak néhány maharadzsájával 
vett részt; kizárása az állam viteléb ő l, társadalmi magára maradása, 
elbitangolódása — a bennszülötté válás feltételei — súlyosabbak voltak, 
mint bármikor. Annál csodálatosabb, hogy az államélet merevsége 
alatt hogy megéledt mégis a társadalom. A történelem kutatója szá-
mára ebben a negyedszázadban is az lesz a végtelenül vonzó: megfi-
gyelni a teljes bénaságban, hogy mocordul meg apró szigeteken, i tt  is, 
ott is, a jó szándék; hogy találja meg a homályból el ő tapogatózva jel-
szavait, s hogy mozdítja meg fokról fokra az egész társadalmat. Mint a 
reformkorban az alsóbb nemesség, Adyék k ő rő l a zsidó polgárság, 
most az úgynevezett középosztály alsóbb rétegei, a két-háromszáz 
pengő s értelmiség lesz a nemzet éleszt ője. Felülrő l egy tompa és konok 
bürokrácia nehezedvén rája: a jobbak oldalt és lefelé ke resik a szövet-
ségest. Az új magyar irodalom mellé, melyet idáig csak néhány lipót-
városi ínyenc s egy-két m ű vettebb munkás olvasott, 6 szeg ődik oda 
olvasóul. Homályos vágyában a teljesebb, magyarabb nemzet után 
parasztimádatba esik.  ö áll a parasztságból el ő szivárgó népi írók 
mellé. cO indít népfő iskolákat. Ő  próbál a néppel barátkozni. S S válik 
a bű nös középosztály, azaz önmaga legnagyobb gyalázójává. A jelen-
ség szociológiai értelme: a lassan ocsúdó értelmiség igyekszik itt le-
tépni magáról a középosztályi libériát, s keresi, azokon a torz s néha 
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ábrándos módokon, amelyeket a kor megenged, a munkás rétegekkel  

a szolidaritást.  
Ugyanekkor a parasztság városra ömlése s városiasodása is to.  

vábbfolyik. Ezt a tüneményt sokan mély szomorúsággal nézik. Saj.  

nálják a parasztságról lehulló népviseletet, eliszonyodnak a szájára  

került slágeren, majmolt városias szokásain. Ez azonban a néprajzos  
es  a kultúrtörténész bánata. A parasztság számára ez feltörés, haladás,  

kikapaszkodás egy olyan életmódból, amelyet ázsiai parasztmez ő •  
gazdaságunk tart fenn az ország nagy részében. A népf ő iskolák gyii.  
szükkel mennek elébe egy hatalmas folyamnak, amely a parasztságot  

a városi műveltség felé viszi. Ma az egész ország egy népf ő iskola, a fa.  
lusi nép nagy része iskolába iratkozik, ki jóba, ki rosszba: ki a gyárak,  

ki a cselédsors, ki az ondolálós bolt iskolájába, de iskolába. Érdemes  

megnézni a vidéki polgárik bejáró tanulóit, milyen távolságokról jön-
nek  apró falkáikban; — hajnali három-négykor kelnek, este hatra ér•  

nek haza — rajtuk, az 6 szüleiken lehet mérni a parasztság törtetését a  

fény felé, amelynek a népi író csak el ő reszökött tagja. S el ő deik: a vá.  
rosokba már begyökeresedett munkásság, azokat sem béníthatta meg  

sem a politikai vesztegzár, sem a harmincas évek gazdasági nyomorú•  

sága. A városi szakmunkásság közt ma már egyre ritkább, aki polgárit  

nem végzett; a jobb m ű helyekben felnő tt ifjak mű veltsége, ha másféle  
is, eléri érettségizett társaikét. Nézzenek meg egy szakácsot, elektro-
technikust a mű helyen kívül. Öltözetében, beszédében, szokäsaiban  

alig üt el, ha csak nem el őnyére, attól az értelmiségi rétegt ő l, amely  
egyre nagyobb százalékban kerül ki az ő  fiaiból.  

S a társadalmi kiegyenlít ő dés jelensége mögé (mely oly groteszk el-
lentétben áll az államvezet ő k mandarin etikettjével) kertvárosokba  

szétszóródó nagyvárosok, megyényi területeket ellep ő  gyümölcsös-
kertek rajzolják fel az új kultúrtájat, melyen ez a fény felé tör ő  benn-
szülött nép méltó hazát találhatna. Hivatalukba belécsömörlött értel-
miségiek, szabad idejükben ojtogató hivatalszolgák, a gyári munká-
sok, a magasabb földművelésre rákapott gazdaifjak törekednek abba  

a Kertmagyarországba, melynek apró városgócokkal s villamosított  

tanyákkal teleszórt tájképét ő k talán elképzelni sem tudják, csendes,  
emberies, „kispolgárinak" gúnyolt hajlamaikban mégis ő k készítge-
tik. Az irónak, a gondolkozónak valóban csak oda kellett állnia e tár-
sadalmi folyamatok valamelyike mellé, álmodni vagy káromkodni  

értük, a küzdő ket megmintázni, a veszélyeket elkiáltani, a szétes ő  
dolgokat összekapcsolni, s méltó munkát talált egy életre. S a magyar 

 

irodalom pezsgett is a munkától ezekben az esztend ő kben. Majd csak  
ha tisztább távlatunk lesz az összehasonlításra, akkor csodálkozunk  

el, mennyi erő t vetett irodalmába ez a bennszülött nép; pedig  tan  sehol  
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Sem  követtek el annyit azért, hogy a szellemet Írókopókkal lefogva 

Tsrszezavarják.
tsák a valódi írókat egymásnak ugrasszák, az irodalom hangját 

 A viták, a gyű lölség, a bennszülött erkölcs torz kin ő - 
„ 	 ,. 	., 

vésel persze felt ű nőbbek, mint a művek alján szuro ő  halk magyar  
ideológia; de hogy ilyen is van, épp önöknek nem kell bizonyítanom.  

A nagy író itt abban különbözik a kicsinytő l, hogy tő bbet, nagyobb  
láthatárt, teljesebb igazságot lát,  de nem abban, hogy mast. 

Sajnos, e sok jó törekvés fölött is ott volt a végzet: a mi érésünk 
megint lassúbb volt, mint Európa közbeszóló kedve. 1935-ben már 
azért erő ltettük annyira, akár csíny árán is, hogy a társadalom jó ösz-
tönei az államvezetésben is érvényesüljenek, me rt  nyilvánvaló volt, 
hogy Európa új krízis felé megy, amely bennünket a régieknél is ké-
születlenebbül talál. A rendszer azonban sokkal merevebb volt, sem-
hogy megértett volna bennünket. Félredobott javaslataink leg1 llebb 
utólag szolgálhatnak összehasonlitásul. A „Magyarság es Európa"-
féle mű veket olvasva önök is elgondolkozhatnak: hol lennénk most, 
ha a magyar politika a dunai összetartás es  a szövetkezeti szocializmus 
eszméin indul el, s hová jutottunk így. 

Az elmulasztott alkalom kétségbeeséséb ő l a katasztrófa bek ő szőn-
tése vert föl. Én ezt a háborút az els ő  pillanattól mély pesszimizmussal 
néztem. Nem tudtam olyan kimenetelét kitalálni, amely számunkra 
kedvező  lehessen. 1939-es helyzetképemben olvashatják: akár a né-
met,  akár az angol vagy az orosz koncepció gy őz, én azt másnak, mint 
a magyarság súlyos megpróbáltatásának elképzelni nem tudom. Nem 
csak a háború pusztításaitól: megszállásoktól, bombázásoktól, a leg-
jobbak elhurcoltatásától féltettem azt, amit idáig csináltunk, sokkal 
inkább a háború utáni „rendezés"-t ő l. Az az „üdvő sség", amellyel 
Európa fog megajándékozni, nem az lesz, amely társadalmunk halk 
folyamataiban készül. Nem is lehet, hisz azokat odakinn senki sem is-
meri. Elő re látható volt, hogy kívülrő l neveznek ki ránk „megvál-
tók"-at, s mint minden kinevezésnél, ennél is a protekció érvényesül: a 
dugaszban levő k közül az lesz a ,.poglavnik", akit a külföldön él ő  ta-
nácsadók s hazai sugalmazóik a legalkalmasabbnak tartanak. Mond-
juk-e, hogy ezek a tanácsadók — meg a jóindulatúak is — keveset tud-
nak a magyarság valódi állapotáról, a rosszindulatúak pedig els ő  dü-
hükkel épp az ellen fognak fordulni, ami itt a bennszülöttek védelmére 
fölépült, s az ő  illetékességű ket vitássá teheti. 

Amit 1939 óta csináltam (s mások is csinálták), annak a végs ő  célja 
mindig ez volt: a magyarságot egy ilyen „üdvözítö terror" ellen beoltani, 
s amennyire leltet, megszervezni. Faji nyomás nehezedvén ránk, fo- 
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mint az elő ző  vilaghaboruet. Háborús veszteségei kisebbek, jolete na- 
gyobb, ,ideológiája kész. S én mégis aggodalommal nézek a most k ő - 
vetkezo hónapokba, s nagy, örvendetes meglepetés lesz a számomra, 
ha  ez az átalakulás nem karikatúrájául üt ki annak a magyar forrada-
lomnak, amelyre mindnyájan számítunk. 

Aki ezt a jóslatot hallja, tán nevet. Ez az ember már megint a maga 
jövő jét téveszti össze a nemzetével. Minthogy öt magát az átalakulás-
nak nem a vezérei, ső t ha a sajtónak hinni lehet, proskribáltjai közt 
emlegetik, már a jövő rő l is lemond; a nemzetnek csak elvesznie szabad 
az ő  kuruzslószerei nélkül. S tán érthet ő  is lenne, ha műveimre ülnék, s 
azt mondanám: de hallatlanul gazdagnak ke ll  ennek a magyar nem-
zetnek lennie, hogy nagy perceiben a jobbításnak ezt az ötvenkötetes 
vénykönyvét csak eltüzelni tudja, s rossz szimatot foghatnék arról a 
magyar forradalomról, melynek prezumptív vezérei Szekfű  Gyulát a 
magyar parasztság hálájáról biztosítják, engem pedig a kötéllel kínál-
nak. Én azonban nagyon jól tudom, hogy a történelemnek természe-
tében van az igazságtalanság, s alapjában üdv ő s változásoknak nálam 
értékesebb emberek estek már áldozatául. Azt meg csak fáradt rost-
jaim tudják, hogy a nyugalom, mellyel a mell őzés kíhál, mennyivel 
kedvesebb nekem, mint a felel ő sségnek az a súlyos formája, amelyet 
ennek az átalakulásnak a magyar vezérei viselnek majd. Még a nyu-
galomnak az az igen csöndes formája is, mellyel az ittlev ő k közül 
egyesek megfenyegettek. Egy gondolkozó számára, aki gondolatai 
kikerülhetetlenségét érzi, az, hogy meghalhat értük, a legnagyobb 
megtiszteltetés. Még a halhatatlanság könyvvitelében is felér húszévi 
eszeveszett munkával s továbbrugdostatással. 

Nem; sokkal jobban belé vagyunk fonódva ebbe az ügybe, semhogy 
vele szemben tudnánk aggódni magunkért. Ha új életet kapnék: tán nem 
tenném föl bennszülöttek dolgára. De ha már benne vagyok, tiszta szív-
vel kívánom azoknak a sikerét, akik a magyar jöv ő bő l olyan gyanús 
módon kirekesztenek. Bár cáfolnák meg aggodalmaimat; bár látszana 
eredményeik csúcsáról a minket ért igazságtalanság annak a minimális 
veszteségnek, amely nélkül nagy dolgok nem is eshetnek meg. Én, bár-
mit kezdjenek, meg ha ellenem is, bajtársuknak érzem magamat, s mint 
szurkolő  mellettük leszek. A duzzogás kényelme helyett most is azért 
jöttem el ide, a kötelességteljesítés veszélyét vállalva, hogy mint hü m ű -
szer leadjam számukra a lelkiismeretemben kialakult jegyzéseket. 

*** 

Elsösorban azokhoz a magyar emberekhez fordulok, akik az új 
magyar szellem hét évtizedes er ő feszítéseit ismerik, s az átalakulás ve-
zérkarába is belekerülnek. Tan  nincs is tiszta fogalmuk  róla, milyen 
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kozni kellett a bennszülött öntudatot. Ezért frissítettük fel történel-
münket, s szabadítottuk föl m ű velő désünk legmélyebb, leghatásosabb 
ellenanyagait. Minél több embert igyekeztünk bevonni az új magya r 

 szellem hatása alá. Ezért próbáltuk a magyar irodalom számára kicsi, 
karni a legnagyobb szószéket, a színpadot, ezért er ő ltettük a népföis• 
kolákat; ezért jártuk ügynökökként az országot. A végső  cél ez lett 
volna: olyan radikális tábort állítani föl ebben az országban, amely. 
nek nézeteit (s azokban a bennszülöttek valódi érdekeit) a ránk kül-
dött megváltóknak is figyelembe kell venniük. 

Nem mondhatjuk, hogy ez a tankokkal versenyz ő , bombáktól szo-
rított nemzetszervez ő  kedv egészen eredménytelen volt. Sehol ügy meg 
nem cáfolódott a fegyverek közt hallgató múzsákról szóló közhely, 
mint Magyarországon ebben a négy-öt esztend ő ben. El sem tudjuk 
olvasni, föl sem tudjuk lapátolni, mit termett a magyar irodalom eb. 
ben a szörnyű  szorításban. S ezeket az írásokat olyan olvasóréteg fal-
ta, amilyen Magyarországon talán sohasem volt. Ha egy félvallás ilyen 
helyzetekben segítene: rajtunk segítve volna. Sajnos, ehhez némi szer-
vezettség is kellene s hatalmi kifosztottságunk s a megromlott  benn-
szülött erkölcs ebben volt gyenge. A rendszernek volt állama, a gyar-
matosítók megváltó jelöltjeinek tő kéjük, sajtójuk, kész szervezeteik; a 
bennszülötteknek azonban nem volt csak irodalmuk s egy kis lelkese-
désük. Ezt könnyű  volt elszigetelni, ahogy a háborús nyelv mondja: 
elreteszelni. Ennél is súlyosabb volt erkölcsiekben a hiány. Azt senki el 
nem képzelheti, milyen emberfölötti kísérlet volt itt csak az írókat is a 
maguk es népük érdekeinek a védelmére (ahogy Illyés mondta) egy 
„szekértáborba" összehozni. Nem is sikerült soha. A kívülr ő l bujto-
gatók, a maguk gyarmatát készít ő k mindig erő sebbek voltak. Elkép• 
zelhetetlen, hogyha mi leülünk: az átalakulás programjában meg ne 
egyezhessünk. önök tanúi voltak itt tavaly: mily könny ű  volt látszó-
lag áthidalhatatlan álláspontokat megfelel ő  környezetben összehan-
golni. De azután jött a meg nem felel ő  környezet, az egymás feje köve-
telése, s elromlott ez is. Most pedig itt van a háború vége, s minden 
eszmecsere kés ő  es  reménytelen. Az emberek nem meggy ő zni es 

 meggyőző dni akarnak, hanem Ítélni es  szerepet játszani. 
Látom persze én is (s furcsa volna, ha éppen én nem látnám), hogy 

akármilyen nagy megnyomorodást tartogatnak számunkra a most 
jövő  hónapok: ugyanakkor óriási rés is nyílt, hogy a magyarság a maga 
természete s legjobb gondolkodóinak a tervei szerint, minél nagyobb tö-
megek javára rendezze be az életét. Ha megcsonkítanak, szét is szab-
dalnak, vagy másféleképp helyeznek gyámság alá: az öntisztulás útja 
nyitva áll elő ttünk, az életet leszorító mészvázat ledobhatjuk. A ma-
gyarság ennek a háborúnak a végét sokkal jobb kondícióban érte meg, 
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nehézségek elé mennek,  mekkora felel ő sséget vesznek magukra, s 
lyen borzalmas vád lehet az árnyéka közszereplésüknek. Mivel tá  a' 
gathatja ő ket a magyar szellem? Csakis azzal, hogy rájuk fű gge 

 tiszta pillantását, figyelmezteti ő ket, hol kell vigyázniok, melyek az 
a kérdések, amelyekben felügyelete alatt állanak. Magam három dol, 
got kő tők a lelkükre. 

1. Hogy a szabadság, amelyet hoznak, valóban a magyarságfels zu 
 badulása legyen. Egy rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; 

minden attól függ: kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkalma z. 
zák. A tőkésrend, melynek Nyugat magas ipari civilizációját s polgan 
jólétét köszönheti, a magyar népet, láttuk, meg mélyebbre taszitott a 

 bennszülő tt sorsába. Azt sem kell b ővebben magyarázni, hogy az an. 
golszász jellegű  kapitalizmusnak a bevezetése vagy visszahozása a  
magyarság részesedését a nemzeti vagyonban szinte órák alatt meg. 
csappantaná. De talán nem olyan szembeszök ő , hogy a szocialista 
rendnek is megvannak, tán még nagyobb mértékben, az ilyesféle ve-
szélyei. Képzeljenek el egy szocialista államot, ahol a szabad paraszt. 
ságot kolhozokba terelték, a kisiparosságnak nagy közös m ű helyek. 
ben kell  dolgoznia, az értelmiség a legszorosabb felügyelet alatt áll, s 
ebben az államban az ellenő rzöttek magyarok, az ellen ő rző k pedig 
busmanok vagy tibetiek. Ugyebár ez a szocia lista állam aligha lesz 
jobb a legsötétebb jobbágyságnál, meg ha formailag tiszteletben tartja 
is a szocializmus alapelveit? Onök nagyon jól tudják, hogy nem bus-
manokra es  nem tibetiekre gondolok. 

Épp nekem jogom van a zsidókérdésrő l néhány szót ejtenem; már 
csak azért is, mert négy éven át csaknem teljesen hallgattam róla. Két-
ségtelen, hogy a zsidókérdést is a világtörténelem hozta vissza ránk 
minden eddiginél súlyosabb alakban. Egyesek emlékeznek a „Ki-
sebbségben" passzusára, amelyért a nyilasok annyira haragudtak. Ha 
a helyzet az marad, ami 1937-ben volt: Magyarországon harminc év 
múlva nincs zsidókérdés: a zsidóság elillan fölfele, a gyermektelen jó 
mód retortáin. Azóta minden őket reaktiválta. Els ő sorban a zsidó-
törvények, amelyek nem engedték meg, hogy zsidók legyenek a zsi-
dók; az „ ő skeresztény" középosztályból kellett zsidókat bérelniök. 
Elmagyarosodott, fél-, negyedzsidókat szorítottak a megbélyegzéssel 
közébük. A nemzeti ellenállás napilapjait csak az 6 pénzükön lehetett 
megszervezni. Volt legitimisták, fajvéd ő k, klerikálisok szorultak átal 
6 fennhatóságuk alá. S most itt van egy béke, amelynek ő k lesznek 
súgói, s ő k lehetnek a kinevezett megváltói is. A zsidókérdésben én 
sosem általánosítottam, kritikáim es  írásaim ezt eléggé bizonyítják. Az 

 azonban egészen természetes, hogy az önkritikátlan, bosszúszomjas 
zsidóságnak a szemérmes kultúratisztel ő vel szemben ebben a négyöl 
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évben rendkívül meg kellett er ő södnie, s nagyon rossz füle van annak a 
késköSzörulesre, aki nem hallja, hogy Shylocknak éppen a szív kell. 
'--2k  másik, amit számon kérünk: ne engedjék megnyomorítani azt a 

ritunkásnépet, amelynek az érdeke a szájukon van. Az európai társa- 

dalom nem .  úgy ,  fejlő dött, ahogy a múlt század nagy szocia lista gon- 
dolkozol elő re látták. azt hitték, hogy a kapitalista fejl ő dés végen 
néhány óriás tókés áll majd s a nincstelen proletárok milliói. Éppen 
fordítva történt: a kispolgárinak nevezett elem volt az, amely hihetet-
lenül elszaporodott, s a klasszikus értelemben vett proletárság van 
(viszonylag legalább) apadóban. A közhelyes szocialista gondolkozás 
a gyári munkásságra, a földmunkásságra s a gazdasági cselédségre 
épít, s némi lenézéssel kezeli a „kispolgár"-okat: a földes parasztságot, 
a szabad iparosokat, keresked ő ket, a közüzemi alkalmazottakat, az 
értelmiséget. Pedig ahogy én számítgatom: az arány Magyarországon 
legalább 1:1, de inkább 2:1 az utóbbiak javára. S minél több nagybir-
tokot osztanak föl, minél nagyszer ű bb gépekkel pótolják a gyárak a 
tudatlan munkát, ez a kispolgári elem annál nagyobbra fog n őni. 
Gazdasági életünk, magára hagyva, a proletariátus kiküszöbölése felé 
halad. S ez nagyon üdvös folyamat, hisz az az iparkodás, gazdasági 
tudás, fogékonyság, ami egy nemzet ereje, els ő sorban a kispolgári ré-
teg tulajdona. Mondjam-e, hogy ezek a kispolgárok valamennyien 
munkások? Az még a húsz-negyven holdas gazda is, ha történetesen 
nincs fia, de van egy szolgalegénye, az a kisiparos, aki jó id őkben se-
géddel dolgozik, s ő t, horribile dictu, a polgári iskolai tanárn ő  is, aki 
bejárónő vel takarittatja a lakását. Iszonyú rombolás lenne ezeket a 
kispolgárokat, csak hogy a klasszikus proletárokhoz jobban hason-
litsanak, elméletekhez nyomorítani (a kisparasztokat például búza-
gyárakba terelni), már csak azért is, mert a szövetkezeti szocializmus-
ban rég kész van az a forma, amely a vállalkozás érzését s a vele járó 
iparkodást is meghagyja, s a nagyobb birtokok, üzemek elönyeit is 
biztosítja. 

3. A legnagyobb gondjuk azonban arra legyen, hogy a nemei keze 
fölöslegesen be ne vérez ődjék. Elég baj, hogy a közelmúltban erre  nem 
mindig vigyáztak! Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a kispolgár-
ság fölött levő  nem munkás osztályok megszűntethetők, és meg is 
szüntetend ő k. A nagy- es  középbirtokok felosztásán, a nagyüzemek 
nacionalizálásán mi, írófélék sosem vitatkoztunk egymással. Más 
azonban egy osztály likvidálása s más a beléje tartozó embereké. Én 
igazat adok azoknak, akik egy-két napot töltve olyan helyen, mint 
Balatonföldvár, azt mondják: ezek az emberek jobb lenne, ha nem 
volnának. A munkára fogáson kívül azonban semmiféle emberi 1n6- 
dunk sincs rá, hogy ne legyenek. Most is azt mondom, amit az elmúlt 
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években: a szadizmus els ő sorban a szadistának árt. De ha az indulat 
vérengzik, annak még van mentsége; a teóriának nincs. Különösen ha 
aközben önmagával is ellenkezésbe kerül. Mert hiszen, ha minde n 

 ember gazdasági körülményeinek a terméke, hogy vonható akkor ér..  

tűk mint egyén felel ő sségre? Ahol ilyen ellentmondások fölmerülhet. 
nek, ott vagy a tudományban vagy a morálban kell hibának lenni, 
A magyar nép két ízben is megmutatta, hogy csak akkor tud ölni, ha 
bő szítik, s b ő szülni is inkább egyénileg szeret, mint kollektíve : 

 1919-ben s a mostani zsidóüldözések alatt. Öröm volt a legnagyobb 
zsidóuszítások idején vegyes lakosságú tájakat járni: akkora volt a 
különbség a német, tót  es  a magyar községekben. Ott a csomagviv ő  
gyerek is zsidóheccek újságával szórakoztatta, itt a sz ű rébe húzódott 
lélek figyelt valami ő tő le idegent. Ha a magyar nép természete s nem 
mások mögéje bújt bosszúja érvényesül: bízom benne, hogy most sem 
kell az új Magyarországnak vérben keresztelkednie. Csak ne higgyék 
olvasmányaik alapján egyesek, hogy anélkül nincs is megkeresztelve. 

***  

S az esetleges vezérek után most hadd fordulok a valószín ű  áldoza-
tokhoz. Virágnyelven, de alig félreérthet ő en, egyre többet tanácskoz-
nak már a sajtóban is, hogy mi történjék az új társadalomban a régi 
értelmiséggel. Amikor a télen egy irodalomtörténeti tanulmányom-
mal én is fölkavartam ilyen vitát, egy barátom nagy örömmel hozott el 
hozzám egy cikket: Olvasd, ennek végre nyugodtabb a hangja. Elol-
vastam, a hangja valóban nyugodt volt, de nem kevesebb volt benne, 
mint hogy az igazi munkásság nem fogadja el a magyar középosztályt 
értelmiségül, hanem magából fejleszt majd ki helyette értelmiséget. En 
nem tudom, elgondolkoztak-e a munkáslap olvasói azon, hogy hogy 
lehet egy orvosokból, mérnökökb ő l, tanítókból, hivatalnokokból álló 
társadalmi osztályt, melynek a lélekszáma eltartottjaikkal Csonka-
magyarországon félmillió fölött volt, tehát majd annyi, mint a gyári 
munkásságé, el nem fogadni. Miféle eljárással? Gázosítással? S mint-
hogy arra a húsz-harminc évre, amíg a maga gyermekeib ő l új értelmi-
ség nő  fel, mégsem maradhat tanítók és patikusok nélkül, az értelmi-
ség melyik részét tartaná a cikkíró életben: nem azt-e, amely a közép-
osztálynak felrótt b ű nök legnagyobb gerjeszt ője es  étvágycsinálója 
volt? Azt hiszem, minden értelmiségi ember tudja, mi lappang ezekben 
a higgadt, cenzúraképes mondatokban,  es  sok három-négyszáz pen-
gő s kisegzisztencia gondol aggódva arra a pillanatra, amelyben ót 
mint a bű nös középosztály tagját felel ő sségre találják vonni. Semmi 
személyes okom sincs rá, hogy ebben a pörben az értelmiség ügyvéd-
jéül álljak föl. Az értelmiséggel tiszta számlánk van: ő  nem kapott én- 
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tő lem egyebet korholásnál, s én sem ő tő le védelmet a legdurvább tá-
madások idején sem. Nem a hála mozdul meg hát bennem, még csak a  

lovagiasság sem, látva, hogy vetnek kockát a gyámoltalan fejére, tisz-
tán csak az igazságérzeten. S most, amikor utolszor találkozom ennek  

a rétegnek több száznyi tagjával, nem vigaszt  vagy  bátorítást, hanem  
igazságot akarok neki  adni.  Remélem, hogy az Ertelmiségi Társada-
lomról készulo könyvem meg id őben a kezükbe kerül.  Addig is hadd  
foglalom össze néhány önérzetadó szabályba, ami a számukra most a  

legfontosabb lehet:  
1.Ne ismerjék el, hogy az értelmiségi ember nem munkás. Tavaly épp  

itt Szárszón fejtettem ki, milyen kevéssé illik a középosztályi szó arra a  

sok ezer, tanultságából él ő  emberre, akire alkalmazzák. A középosz-
tályhoz tartozni anyagi függetlenséget jelent es  beleszólást, legalább  
helyi szférában, a közügyekbe. Egy ötvenholdas parasztgazdára job-
ban ráillik ez a meghatározás, mint a legtöbb tanárra, könyvel ő re és  
adótisztre. Az értelmiségi ember ma már a reglama szoros jármában  

dolgozik, proletár módon, mint a többi munkás. Munkája könnyebb  

vagy nehezebb, mint ahogy a földm űves es ipari munkák közt is van  
nagyon sokféle; az azonban, hogy a szervezetet általában kevésbé vi-
selné meg: óriási tévedés. Egy orvosi tömegrendelés, négy tanóra egy-
másután: épp olyan megterhelés, mint hajnaltól aratni. A kétféle  

munka közt különben egyre csökken a különbség. Az értelmiségi  

munkába mind több testi munka vegyül; egy orvos, egy mérnök mé-
terkilogrammokban sokkal több munkát végez, mint ötven éve; a testi  

munkásra pedig, ahogy a gép a nyers munkát átveszi, egyre inkább a  

tervezés, a szerkesztés, a felügyelet marad. A minap ott voltam az  

Egyesült Izzó mű helyében. Egy katlan el ő tt, amely naponta százhúsz-
ezer villanylámpát dob ki, egyetlen munkás ű l egy pálcával, a hibás  
körtéket elpattintva. Úgy ul ott, mint egy kínai bölcs vagy egy város-
házi föhivatalnok. Azt, hogy a munkaid ő  és a munkabér is nivelláló-
dóban van: mindnyájan tapasztalhatják. Mig az emelked ő  értelmiségi 
s a süllyedö testi munkás idő  valahol a heti negyvenkét-negyvenöt óra 
körül készül találkozni: a legrosszabbul fizetett munkásréteg - a kisfi-
xesek mellett - ma éppen az értelmiség. 

2. Ne ismerjék el azt sem, hogy az értelmiség másodrend ű  munkás-
osztály, amelyet az els ő rendű  termelő  osztályok alkalmazottul tarta-
nak. Akármilyen abszurd ez a felfogás: mégis igen gyakran olvashat-
juk. Alapot persze nehéz lenne alája teremteni. Mért termelö munka a 
csomagoló munkásé s mért nem az a tisztvisel ő nő é, aki a csomagot el-
könyveli? Mért az a vasesztergályosé s mért nem az a mérnöké, aki  a 
szerszámát tervezi? Mért az a kertészé, aki a gyümölcsöt termeli s mért 
nem az a tanáré, aki a kertészt neveli? Sokan azt mondják, hogy az 
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ík 
oldal” kifejezést elő ször használta, „harmadik oldal-on. „Tegyük fel- 

dotta -, hogy van Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy 0- 
0pf eanak  az angolokénak kell lennie. A másik szerint Új-Guinea csak a 

G^iß0dok alatt lehet boldog. S most föláll valaki, es  azt kérdi: Nem lehetne 
^ol l31inea,  a pápuáké? Ez a - harmadik oldal." -- A k ő vetkező  felszólalók 
ci- eth László beszéde helyett inkább ezzel a megjegyzésével foglalkoztak. 
1460 	 1943  

értelmiség levitézlett osztály s a jöv ő  a munkásosztályoké. Ennek épp  

a fordítottja az igaz. Az értelmiség, amely a gyárakat, hivatalokat  

megszállja, tulajdonképpen a legfrissebb munkásosztály. Fejl ő dése  
alig hatvan-hetven éves; öntudata csak most bontakozik, s ha van  

osztály, amely el ő tt nagy jövő  áll, hát ez az. Nemcsak az értelmiségiek  

viszonylagos száma fog rohamosan n őni a többi munkásokéval szem-
ben, de az ipari  es  mezőgazdasági munka is egyre inkább értelmiségi  
munkává alakul. El ő bb mondtuk, hogy a szakmunkások színvonala  

már el is érte az érettségizett emberekét. S amilyen iramban váltja föl a  

mai ázsiai mez őgazdaságunkat a kertművelés, olyan mértékben fog-
lalja el a szántóvet ő  helyét az értelmiségi képzettség ű  kertész.  

Én az osztálytalan társadalmat, ha az nem csak névleg van meg, de  

az emberek műveltségében is, másnak, mint értelmiségi társadalomnak  
el sem tudom képzelni. Ez az osztály az, amely a többit lassan magába  

ölelheti. Aminthogy efelé is siet ma öntudatlanul mindenki,  meg a  
munkás voltát hangsúlyozó népi író is, aki már régesrég értelmiségi em-
ber, s csak azért hord csizmát, hogy az értelmiségi emberek versenyében  

magát megkülönböztesse. Az utolsó huszonöt év magyar szemléletének  

a legnagyobb hibája az volt, hogy a parasztságra épített mindent.  

A parasztság a szikla, amelyen mindennek állnia kell. Közben a szikla  

olvadt, s minden akart lenni, csak szikla nem. Az igazság az, hogy a nagy  

medence, amelyb ő l az egész nemzet eredt, valóban a parasztság.  

A delta azonban, amely felé az egész nemzet tart: az értelmiség.  

3. Nincs tehát semmi oka annak az értelmiségnek, amely ezt a nevet  

megérdemli, csüggedten szállnia a jöv ő  zű rzavarába. Még ha mind egy  
szálig kiirtanának is bennünket („Nem fognak! "), támad új értelmiség,  
amellyel helyzete a mi gondolatainkat folytattatja. Önök közül bizo-
nyára sokaknak fáj ma a szívük, hogy nem gyári munkások vagy  
földmunkások. Én pedig azt mondom: sosem volt ilyen szép értelmiségi  

embernek lenni, mint ma. Csak az értelmiség hivatását ne felejtsék el.  
Értelmiségi foglalkozásukat föladhatják, válthatnak munkakönyvet, 

 elmehetnek kapálni, azt azonban ott is tudniok kell, hogy értelmiségi 
emberek, s ma az értelmiség a Noé bárkája. Benne ring mindaz a ha-
gyomány, küzdés, emlék, amit az izgalomba jött emberiség tan  haj-
landó volna föláldozni. S benne menti magát a Jöv ő  nagy utópiája is: 
az osztályok valódi összeölelkezése — egy megtisztult értelmiségi kul-
túrában.  

Ez a szöveg Németh László el ő re elkészített, leírt el ő adása. Ebbe szúrta  
bele megjegyzéseit Erdei Ferenc el ő ző  napi elő adására. Ezeket a gyorsir ő k,  
sajnos, nem jegyezték fel. Az egyik ilyen közbeszólásában magyarázta meg  
Erdei Ferenc aposztrofálására, mit értett ő  tíz évvel ezelő tt, amikor a  „hat- 
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Néhány évvel ezel ő tt, amikor a magyarosított nev ű ek kezdték a ne, 
vüket visszaváltoztatni s a Héthársiak és Határváriak alól itt is,  Ott  is 
elöbújtak a Hermanok és Huberek: kiváló történészünk tanulmá nyt 

 írt a törzsökös magyarok mozgalmáról. Azt mondta, hogy a disszimi, 
láció megdöbbentő  jelenségei közt meg kell értenie ő ket. De meggon, 
dolták-e, tette hozzá int ő leg, hogy ha szervezkedésük sikerül: ő k 
fajmagyarok, kisebbségben lesznek, legalábbis a középosztályb an 

 Ezt az intelmet fordítottam én vissza könyvecském címében. A pro. 
fesszor úr nem mond ismeretlen dolgot. Amit mi a magyarságért tet-
tünk, kisebbségként tettük. A kisebbségi harcmodorral járó remény. 
telepség, megaláztatás s eltökéltség nekünk a vérünkben van. 

Egy évre rá: Kolozsvárra hívtak meg, hogy a román uralom alól 
visszatért magyarságot az itthoniak nevében köszöntsem. Egy dologra 
figyelmeztettem ő ket. Ne feledjék el, hogy kisebbségb ő l kisebbségbe 
jönnek. Az a harcmodor, azok az erények, amelyeket odaát az ellen-
állás idején megszoktak: ideát sem lesznek fölöslegesek. Hallgatósá-
gom akkor már túl volt a visszatérés els ő  boldogságán, s ez a tízperces 
elő adás váratlanul mély hatást tett rája. Mindaz, amit azóta tapasz-
taltak, úgy hiszem, szavaim igazságáról gy ő zhette meg ő ket. A valódi 
magyar célokért továbbra is súlyos kisebbségi sorsban kell küzdenek. 

Az elmúlt évben a magunk fiataljait kellett kisebbségi helyzetünkre 
újra és újra figyelmeztetnem. Az európai befolyások harcában nálunk 
rövid egyensúlyhelyzet állt el ő  — viharok köldökében egy szélcsendes 
zug — s ebben a magyar lélek és érdek is szóhoz jutott. Volt egy-két si-
kere is. Elhódított egy-két egyetemi katedrát; megcsinálta az új ma-
gyar drámát, diákinternátusokat emelt a magyar szegénység számára; 
egy jegyzetárus, aki magyar könyveket kezdett nyomtatni: az ország 
legnagyobb sikerü kiadója lett. Megdöbbenve láttam,  mennyire túl- 
becsülik egyesek e szerény sikereket. Nemcsak hogy gy őzelmet kiálta-
nak; de a külföldrő l behurcolt terrorista irányok modorát is fölveszik: 
emberek fejét követelik, följelentenek, proskribálnak, egymás lelkiis-
meretét ellen ő rzik; ahelyett, hogy a maguk halk kisebbségi eröit nö• 
velnék. Ezeket dorgáltam én példámmal s szavammal. Amit ti fölül. 

* Egy szórvány internátus javára tartott el ő adás. 
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kerekedésnek láttok, csak látszat. A magyarság még igen soká, évtize-
dekig vagy évszázadokig kisebbségben lesz tulajdon földjén, mert el-
képzelhetetlen, hogy ne legyen egy töredék, amely Európa és a világ-
szellem nevében tör rá valódi hajlamaira s Európában is mindig lesz 
irány, amely igénybe veszi a fölajánlkozókat. Ezeknek adtok ti erköl-
csi fegyvert a kezükbe, ha módszereiket átveszitek. Nem csak idegen-
ben maradt szórványainknak: az egész magyarságnak igen hosszú, az 
eddiginél is súlyosabb kisebbségi sorsra kell összeszorított foggal és 
erkölccsel fölkészülnie. 

*** 

Csak a magyarság van ilyen kisebbségi helyzetben hazájában? Csak 
nálunk nyomják vissza, Európára támaszkodva a valódi többséget 
kínos kisebbségi állapotba? Emlékezzenek a Times cikkére, amelyb ő l 
a semleges fő városok is azt olvasták ki, hogy Ang lia átengedte Ke-
let-Európát Oroszországnak. A kis népek sajtóján, már azon a néhá-
nyén, amely szabad maradt, akkor átvonaglott a fájdalom: hát így 
adnak-vesznek bennünket, hordának — kevés kis népeket. De Európá-
nak közel fele kis nép. Ha a latinokat is a kis népek közé számítjuk 
(amint e háború tanulságai szerint azok is), közel kétharmada. Ez a 
kétharmad Európa a nagy népek tankjai alá ejtette szabadságát. 
Finnországról könyveket ' g 	yveket írnak utazóink. Mi Lett volna meg az emberi 
szorgalomnak ebb ő l a szigetébő l, ha a dolgába avatkozó Európa ellen 
és mellett nem kell népe vérét és szorgalma kincsét hullatnia? De 
Finnország az igazibb Európa. Így virágozna s így kell megbénulnia a 
rárontó Europa miatt. 

De beszéljünk egyszer ő szintén olyan emberekkel, akik a nagy né-
pek országából jönnek. Magvukig abból a kérlelhetetlenségb ő l van-
nak öntve, amelyet egymással s a védtelen népekkel szemben képvi-
selnek? Épp fordítva. Az emberség ott talán még jobban szenved tu-
lajdon vészes presztízsét ő l, mint a kis népek között, ahol legalább 
mártírnak érezheti magát. Köztudomású, hogy az angol irodalom 
szakadatlan lázongás, gúnyolódás a világpolitikát viv ő  angolokon. 
Pedig a nagy népek közül talán meg az angol hasonlít a legjobban tu-
lajdon politikájához. A nagy népek milliói éppúgy kisebbségben van-
nak a maguk birodalmaiban, mint a kis népek vel ű k szemben. S gon-
doljunk Indiára, Kínára, Afrikára, Dél-Amerika színes millióira. 
Nem másfélezer milliö ember van itt kisebbségben ötszáz millióval 
szemben, hanem kétezer millió az öttel vagy ötvennel. A mi szórvány-
harcunk sem elszigetelt valami. A népek az egész világon így küzdenek 
egy náluk hatalmasabbal. Mindenikükön ott van az a valami, amit mi 
az órák fordulása szerint: nemzetk ő zi tokének, nemzeti szocializmus- 
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nak, román megszállásnak, vörös rémnek, idegen középosztálynak, 
zsidó veszedelemnek nevezünk. 

Mi ez a kisebbségbe sodró varázslat? Mi zúdít a fehér emberre is 
századok óta nem kóstolt szenvedéseket? A technikával szövetkezett 
martalóc: a gépesített hatalmaskodás. Ez érzi úgy, hogy a másik nép 
lelke annyit ér, ahány ágyúja van. Ez tereli kollektív hordákba a nem, 
zeteket. Ez szab alacsony normákat Isten súgta gazdagságunkra. Ez 
ellenő rzi készülékeivel álmainkat. Ragadozás es  tehetetlenség: ellent. 
mondásnak látszik. De szörny ű  ragadozó tehetetlenség van az ember-
rel szövetkezett gépben: nem bír megállni a lelkek leigázásában. 
A naponként változó ellenségeken túl a mi harcunk is ez ellen az ein. 
ber-gép kéntaur ellen folyik. Ez fog végiggázolni szorgalmunk veté. 
sén, amíg csak az emberböl kisanyargott h ő siesség, nagyság, önfelál-
dozás: — mondjuk ki, az Isten — a szeretet háziállataivá nem töri a 
szörnyű  masinákat. 

*** 
Hogy harcoljon a véres géperkölcs ellen, aki nem akar embertársai 

lelkébe tiporni, mint szövetségese? Mik a kisebbségi harcmodor örök 
szabályai? 

Az első  es  legfőbb szabályt már kimondtuk s épp olyan földön, ahol 
faj  es  faj áll évszázados harcban: nem lehet eléggé hangsúlyozni. Sem-
miféle körülmények közt se vegyük át az ellenség harcmodorát. Az  el. 
múlt években sok vita folyt arról, hogy a magukat magyaroknak val• 
lók közt ki az igazán magyar. Az én tréfás, de biztos ismertet őjelemez 
volt: aki azt mondja, hogy ennél vagy annál a világfordulatnál 6 vagy 
övéi ezt  es  ezt fogják fölakasztani: az nem magyar. Aki azt mondja, 
hogy bármi lesz a háború vége, engem föl fognak akasztani, arról el-
hiheted, hogy magyar. Sokan azt mondják: elég bárgyú es  lehangoló 
ismertetőjel. En azonban ha bízom, azért bízom a magyarság jöv ő jé-
ben, mert  ez a tréfa népünk lelkér ő l mond ki valamit, amit mindenki 
ellenő rizhetett. A magyarság súlyos bajait ismertük meg az utolsó év 
tizedben, de ez az emberség, ez megvolt benne. S botlásai ellenére: 
ilyen az új elit is, amelyet ezek az évek neveltek ki bel ő le. Ma a dúlás. 
nak  es  az emberirtásnak szö rnyű  fegyverei vannak. De aki a szadiz• 
must úgy állja, hogy maga nem fertő ző dik meg tő le: az biztosabban 
győ zi le az irtót, mint valaha. 

A kisebbségi harc második aranyszabálya: a nagy ellenség ellen 
nagy lelket kell növeszteni. Engem a világháború rémségei közt ez tölt 
el csaknem optimizmussal: Európában sokkal több erkölcs lappang , 

 mint hittem. A kis népek, csoportok, egyének hő siesebben védik jelle-
güket, mint a civilizáció langyos fürd ője után várni lehetett. Még a 
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agyarságban is javára csalódtam. Nos, a kisebbségi embernek, akár 
agyar, vagy holland, vagy hindu, ilyesformán kell h ű ségben, halál- 

ntságban, áldozatkészségben fokozottan fegyverkeznie. Az  el-el-

nyomás  ny
omás arzenáljai ellen a katakombák arzenáljait kell megépítenünk. 

Az 
ember lényegesen okosabbá még tanulással sem tehet ő . Bizonyos 

körülmények közt azonban a gyávából is el őugrik a hő s. E háborúban 
több példáját láttuk, hogy nemzetek, miután államukat egy pillanat 
elfújta; nyers népi ellenállásukkal vívták ki a világ bámulatát. S ne 
higgyük, hogy a lelki nagyságnak az ellenfélre nincs meg a hatása. Aki 
ember, az nem tud egészen szörny lenni. A hatalmaskodó is alá van 
aknázva belül emberséggel. A nagyság el ő sző r bő szíti, aztán megrop-
pantja, aztán lefegyverzi. Így győ zött hajdan a kereszténység is. 

A  harmadik szabály: szolidárisoknak kell lennünk azokkal, akik 
itthon minálunk s azontúl az egész világon a mi kisebbségi harcunk 
részesei. Ezt tartom én az igazi népiségnek. A nép nevében óriási 
gazságokat követnek el a világban. Az ő  nevében töltik meg a legbor-
zalmasabb tömegsírokat. Az azonban, aki a népb ő l zsarnokká, hó-
hérrá, az élet er ő szakos szabójává dobja föl magát, már nem nép, ha-
nem épp olyan motorizált ember, mint aki föntrő l szakadt embertársai 
nyakába. En a népben azokkal tartok, akik - milliós szórványaikon - 
mindig lenn fognak maradni. Lenn tartja őket, hogy nem kaphatók es  
nem alkalmasak a mai hatalmi módszerekre Ezzel  a néppel menjünk 
mi együtt. Akár sző lő munkás az, akär polgári iskolai tanár. 

Eljött az id ő , amikor Európának is gandhizmusra van szüksége. De 
Gandhi mozgalmát India óriási méretei, évezredes mozdulatlansága s 
az angolok óvatossága szabja meg. Európa változékonyabb Ids né-
peinek, nagyobb sanyargatásra, egy aktívabb gandhizmusba kell ő l-
tözniök. Idegen ez a harcmodor Európától? Szomorú volna, ha az 
lenne. Azt jelentené, hogy hiába nézett kétezer éven át Jézus alakjára. 

Az elmúlt napokban a kis tanyán, ahol mostanában élek, az  embe-
riség céljáról beszélgettem egyik barátommal a csendes alföldi éjs7a-
kában. Fejünk fölött a gy ő nyörű en nő tt diófa - Zsiga bácsi, ahogy mi 
hívjuk -; körülöttünk háromszáz hold sz ő lő  almavirágzásban, azontúl 
az erdő k ideérző  ölelése. Gondoltál már arra, kérdeztem t ő le. hogy mi 
állatok mind a növények parazitái vagyunk? Szerves anyagokat csak 
ő k tudnak alkotni: az állat csak leéli, kifosztja öket. A ragadozó két-
szeres élő sködő ; a parazita parazitája. Az egész állatvilágban csak az 
ember, fő ként a mű vész - az emberkultüra - épit növényformán. Ba-
rátom, aki maga is költ ő , rögtő n megértette es  fölkapta a gondolatot. 
Igen: az ember a legtökéletesebb állat, minél különb, annál jobban 
hasonlít a növényekre s annál kevésbé az állatokra. Mintha ez volna a 
hivatása a földön: a világ növényi alaptermészetét helyreállitani: az 
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állatvilág ragadozó kedvét a növények csendesebb erkölcsére szorita, 
ni. Hisz harcolnak a növények is: lám Zsiga bácsi is eln ő tte a szomszi, 
dos fenyő  féloldalát. De ebb ő l a harcból mégis hiányzik a gyilkolá s 

 szörnyű  másodperce. Ok úgy harcolnak, mint a m űvészek: az er ő sebb 
túlnövi társait. S az ember, amikor teremt, a növénynél is növényeb 
Ő  az a parazita, aki a gazdanövény pártjára áll; el ő bb csak mint nre, 
zőgazda, késő bb mint moralista is. Kiirtja a cserebogarat és odút álli t 

 a cinkének. Legyő zi lassan magában a gyilkost s fája lesz a teremt ő  
igénytelenségnek. 

Ez a mi éjszakai beszélgetésünk nem tartozik voltaképpen a mostani 
elő adásra. De talán megértik, mért függesztem a végire. Voltaképpe n 

 egy harc folyik a világban. A mi küzdelmünknek, akár tanulmányt 
írunk, akár szórványinternátust alapítunk: csak úgy van jogosultsága 
ha az emberiség nagy harcába folyik bele. A növényemberébe a raga. 
dozó ellen. 

1943 

NÉPI ÍRÓ 

1. EGY KIS SZOCIOLŐ GIA 

A  „bű nös középosztály"-t sehol sem emlegetik annyit, mint a népi 
írók hívei közt. S mily tótágasa a sorsnak: aki a „népi irodalmat" meg 
akarja érteni, a középosztály szociológiáján kell kezdenie. 

Ez az osztály éppúgy, nem egy osztály, ahogy a „parasztság" vagy a 
„munkásság" sem az. Egy vidéki középbirtokos s földtelen gyakorno-
ka, egy államtitkár s a jegyhivatali szükségmunkás, egy sok bérházas 
sebésztanár s az OTI-gépírón ő  közt van akkora különbség, ha nem 
nagyobb, mint a ceglédi gazdapolgár s a tarisznyás-napszámos, a 
bankportás nagyházfelügyel ő  s a rokkant-térd ű  kifutóember kő zt. 
Annak, aki lentrő l, az egészet egyetlen úri világnak látja: mégis igaza 
lehet. Lelki varázs is tarthat fönn osztályöntudatot, nemcsak az anya-
gi valóság. Ki tagadhatná, hogy nálunk az érettségi a nemesi kutyab ő r 
örököse lett s a hivatalfő  szervusza éppúgy elválaszthatta a néptő l 
(hiába származott bel ő le) a bocskoros lateinert, mint az ő siség a bocs-
koros nemest. Valódi osztályérdek és osztályöntudat azonban tartó-
san mégsem keresztezheti egymást. S a „népi irodalom": els ő sorban 
annak a tünete, hogy ez az érdekét félreismer ő  öntudat bomlóban van 
már. 

A valódi középosztály ismertet őjele: anyagi függetlenség, egy kis 
beleszólás a közügyekbe, rendelkezés önmagunkkal. Magyarorszá-
gon ez a réteg nem túlságosan széles: középbirtokosok, nagypolgárok, 
vállalkozók, üzemi igazgatók, a magas bürokrácia tagjai. Még akkor 
sem több néhányszor tízezer embernél, ha a megtollasodott iparost s a 
százholdas gazdát ideszámítjuk. Annál népesebb az álközéposztály; — 
az egyleti orvostól a dobozgyári hivatalnokn ő ig. Budapest kereső inek 
körülbelül az egy ő töde. Anyagi függetlensége nincs; a sorsa mások 
kezében van, ha jobb kulcs szerint is, de óradíjon tartják s munkásként 
ellenő rzik. Tanult munkásság tehát, melynek természetes helye a töb-
bi munkásosztály szövetségében volna. Nem nehéz fölismerni, hogy 
az utolsó két évtized irodalmi életét ennek az osztálynak a hánykoló-
dása tartotta mozgásban. Ű  volt az, ami Kazinczy körül: a táblabíró-
világ; negyvennyolc elő tt: a tanult szegény nemesség; a Nyugat korá-
ban: a pesti nagypolgárság. 

Tudom, hogy ez a réteg ma ellenszenves. Önmaga el ő tt is. De itt is az 
a helyzet, ami a „szolgakispolgárok": altisztek, közüzemi munkások, 
házfelügyelő k stb. esetében. A forradalmi gondolkozás megveti ő ket; 
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nak a születéstörténetébe. 1. A húszas évek diákjaiba Szabó Dezs ő  ol- 

ta bele a parasztimádatot. Böjthe János megelégeli a civilizációt es a termelés, a modern állam természete szaporítja. Tökéletesebb gyár, 
ban a mérnökök, adminisztratív tisztvisel ő k, magas képesítésű  tech, 
nikusok arányszáma nő , a kézimunkásoké fogy. Tanító, orvos, gar , 

 dasági szakértő  is egyre több fog esni egy lélekre. Hogy ma protekció 
es  kényelem duzzasztja a számukat es  sok értéktelen munka rontja a 

 becsületüket: csak viszonyaink ellen vall. Mint osztálynak, mégis en.. 
 nek van (mai alakjában: a  legfiatalabbnak) a legnagyobb jöv ője. 

 Nemcsak azért, mert viszonylagos száma elkerülhetetlenül dagad, 
hanem mert a munkás- es paraszttársadalom is mindinkább ilyenné 
válik. Négy polgári nélkül komoly iparvällalat ma már föl sem vesz 
tanoncot s utána a tanoncképzés is fölér lassan egy kereskedelmi isko. 
lával. Igazán csak egy ostoba babonának kell a nagy vendéglő  séfje és 
könyvelője közül e lillanni. A mezőgazdaságban ma meg utópia a ké. 
pesitéshez kötött földbirtoklás. De azért a parasztság útja sem a job-
bágy-, hanem az értelmiségi állapot felé visz. A földön is egyre több 
gazdasági iskolát, kertészetet, népfő iskolát, gimnáziumot végzett em. 
ber fog élni. A történelem persze durva m ű tétekkel metszhet belé 
egészséges folyamatokba. De ha a fa s nem a vihar fel ő l nézzük társa-
dalmunkat: az egy „munkás-értelmiségi" társadalom felé fejl ő dik. 
A „proletárok egyesüljetek" (melyben hallgatólag az is benne van, 
hogy süllyedjetek mindnyájan proletárokká) a múlt század jelszava 
volt. Új szenvedélyeink es  hóbortjaink alól én egy optimistább csata-
jelet hallok ki: Legyetek mindnyájan értelmiséggé. 

Ennek az új értelmiségi társadalomnak a bölcs őjét, ha megvalósul 
egykor, a tanultak mai rossz közérzetében kell fölkeresni. Mekkora 
regényírói feladat: ezt a közérzetet megszégyenített tanári szobák-
ban, géppé tört  orvosokban, elfásult kistisztvisel ő kben, cinikusan 
csendő rködő  falusi tisztvisel ő kben megszólaltatni. A mai irodalom (a 
népi főként) ezt a réteget mindig csak kívülr ő l mutatja. Azokat, akik 
kitűnően érzik magukat álközéposztályi helyzetükben. Valójában 
nem sokan érzik kitűnő en. Az átlagember persze átlagember. Elke-
rülhetetlennek hiszi a kovászt, melybe belesavanyítják. A meghökke-
nés hónapjaira a hozzázüllés hosszú évei következnek. A lumpenpra 
letariátus mindenütt többség. Egy osztály h őmérsékletét azonban a 
jobbakon kell mérni. S ez félreismerhetetlenül — irodalmi szenvedé-
lyeiben is — a középosztályi jelleget dörgöli magáról. E két évtized ha-
talmi tömlő i s a benne folyó szellemi erjedés közt a felt ű nő  különbsé-
get mással, mint az ő  nyugtalanságával, alig lehet magyarázni , 

 A mi korunk Trianon óta restaurációs kor volt, szű kebb, mint a 
XVIII. Lajosé. S kicsinyben épp olyan lázas laboratóriuma lett azesz-
méknek s vágyaknak, mint a Waterloot k ő vető  francia évtizedek. 

Csak a fontosabb „mozgalmakat" illesztem belé ennek az osztály- 
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hazamegy parasztnak. Mi tetszett ebben azoknak, akiknek nem volt 
kétszáz holdjuk s akiknek a számára a civilizáció sem volt több a b ő l- 

érzeti karnál vagy egy hivatali szobánál? Nyilván: a lázadás, az elé- 
gedetlenség. Látszólag ő k is csak a b ű nös Várossal voltak elégedetle- 
nek s  a romlatlan Faluért, a kozmikus ,paradícsomért rajongtak, 
amelyhez nekik is volt egy parasztnagyapányi joguk. De a rajongás-
ban  állapotuk szégyene is ott ég s valami homályos vágy az elszakadt 
munkásmilliók után. 2. Eztán következett a falukutatás. Kiderült, 
hogy a nép nem olyan romlatlan, mint Szabó Dezs ő  alapján elképzel-
ték. Egy-egy hétvégi leránduláson egész kis kórtani atlasz készíthet ő  
róla. Akik egyik hónapban még a parasztlángész homlokát lesték 
minden lelógó nádtet ő  alatt, a másikban már a beszögezett ablakot, 
kaput. A nép betegségei épp olyan divatosak, mint el ő bb az egészsége. 
Az új divat azonban mégiscsak érlelt rajtunk: komoly hírt kaptunk az 
alattunk senyvedő  világról; most már nem csak a parasztokról, a 
munkásságról is. 3. A felel ő sséggel megszólalt a lelkiismeret. Zilahy  
odaajándékozott háza csak summája azoknak a javaknak, amelyeket 
nem ajándékoztak oda, de egyre rosszabbul viseltek. A világosodó 
osztályöntudat már nem csak a szegény emberek menüjét nézi, a ma-
gáét is. Elmegy a kedve attól, amiért „megizzadt". Mit ér a verseny, ha 
hamis a pálya? Egykor tán mosolyogni fognak rajt, mekkora „b űnné» 
nő hetett ezekben az években egy-két-három peng ő s óradijakból ő sz-
szekoplalt vagyonka, mert mások csak ő tven fillért kaptak. Új játék 
kellett: igazságosabb alapon. A tanult munkás lelkében ez a szocialis-
ta fordulat. Oneki nem érdeke, hogy a föld es  a gyár ne azé legyen, aki 
dolgozik rajta. Mért érezze hát magát b űnösnek mások miatt? 4. 
A szocializmusnak kész káderei vannak. Új belátásával mégsem vonul 
be oda, ső t folyton súrlódik velük. Nem a polgár a proletárral; egy 
bontakozó szocializmus a múlt század derekán lezárulttal. Els ő sorban 
magát védi, osztálya százezreit, egy sz ű k osztályimperializmus ellen. 
Aztán dajkáját: a könyvet, a hagyományt; jussát: az egyéniséget; tün-
döklése mezejét: a min ő séget. Olyan szocializmust akar, amelynek a 
forrásvidéke nem a múlt század derekán, hanem a Cluny-reform kő rő l 
van s egész európai es  nemzeti múltunkkal árad a jöv ő  felé. Elszigetelt 
tiltakozásokkal vagy összefügg ő  helyzetképekkel: itt válik irodal-
munk „urbánus" ága is ennek az álközéposztálynak önfenntartási tü-
netévé. 5. További érés: a kisértés. Az utóbbi évek olyan szocializ-
mussal kínálják meg, amelyet homályos ösztöne összetéveszthet a 
magáéval. A nemzeti szocializmus ereje éppen a marxizmustól észre 
nem vett, vagy halálra itélt munkásosztályok: villanyos vezet ők, dro- 
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Már most elő rebocsátom, hogy felfogásom szerint minden író lehet, 
Ső t tartozna is népi író lenni s hogy a népi irodalom — a munkásosztá- 
lyok egymást értet ő  pünkösdje — nemzetet csinál s nem fordított el- 
nyomást. 

2. TEREMTŐ  LELTÁROZÁS 

guisták, kisparasztok, telekkönyvi hivatalnokok, polgári iskolai ta-
nárok. A csábítás sokakat leszakít; az öntudat azonban megint vilá-
gosodik. A korlátlan nacionalizmusra azt mondja: a nemzetek közös 
érdekei; az élettérre: kis népek joga; a vérfajra: történelmi magatar-
tás-faj; a kényszer ű  egyformaságra: összhangzó sokféleség; a kegyet-
lenségre: emberiesség; az átmázolt kihasználásra: valódi szocializ-
mus. 

Azt hiszem, látjuk már, hogy illik be a népi irodalom ebbe az osz-
tályjegy ledörgölésbe. Népi írón ma sokfélét értenek. Olyan Írót, aki 
még maga is paraszt vagy munkás volt. Olyat, aki már tanult, de gyer-
mekélményei a nép életében indáznak. Olyat, aki csak küzd a népértés 
lehajol fölébe. A népi írók hívei számára azonban mind a három olyat 
jelent, aki föloldja róla a „középosztályi átkot" s elenyészti, legalább 
amíg lelkesedik érte, a többi munkásosztály felé a távolságot. Ezért 
becézi, ezért tapsol neki, amikor a hivatalos kritika, vagy a maga szer-
vezetei elejtik. Minden népi író életében volt egy meglepetés. Úgy 
érezte, hogy le van nyomva s egyszer csak fölemelte egy nem várt tö-
megerő . Nem annak az osztálynak az ereje, amely küldte s amelyért 
élni akar. Azé, amely ellen küzdött. Ennek a lelkesedése nélkül nem 
lehetett volna író, vagy egészen másféle, mint ami lett. Mert a népi író 
a népért ír, de nem a népnek. A maga szül ő földjére is a tanultak apos-
tolátusa viszi vissza, a fölkavart divat, az új osztály missziós telepei: 
táborok, falujárások, népfő iskolák. S fígyeljük meg: mit kíván cserébe 
ez az osztály az életért, sokszor aránytalan nagy hírnévért? Hogy osz-
tálya látszatát ledörzsöljék róla. Szinte megkívánja a durvaságot; an-
nál jobban tapsol, minél jobban kínozzák benne a középosztályit. 
Némelyik népi író mértéktelen vádaskodása es  panaszkodása nem is 
más, mint ennek az öngyötr ő  szertartásnak a szadista fele. 

Az utolsó három-négy évben — a történelemt ő l jól körülfogva — en-
nek az osztálynak a születési kínja es  halálfélelme (s vele a népi iroda-
lom is) egyre följebb emelkedett. Ideje, hogy világos értelmet adjunk 
neki. Az, hogy egy osztály öntudatosodik, nem bizonyítja, hogy öntu-
datra is ébred, vagy hogy köszönet lesz az öntudatában. Az ipari 
munkásság öntudatosodásának is nagyon sokféle munkásság lett a 
gyümölcse, aszerint, hogy mib ő l  es  kik öntudatosították. A „mi-
bő l"-ön nem segíthetünk; attól nálunk csak rettegni szabad. A „ho• 
gyan" inkább a hatalmunkban van. A népi írodalom körül tömérdek a 
csótány es bojtorján. Néha meghökken az ember, mi mindent tapsol-
nak meg, mert népi. Ez természetes is, ahol politikai érzelmek trá-
gyázzák az irodalmi sikert. A következ ő kben én nem is az egyes népi 
írókat, ínkább a népi irodalmat, a népi írót igyekszem egy kicsit meg• 
bírálni s úgy megemelni, hogy eszményi végcéljára jobban  odalásson, 
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Néprajzosaink mind azzal ragadnak fegyve rt, fényképező gépet és 
fonográfot, hogy ez az utolsó pillanat. Néhány év es  kihal az utolsó 
mesélő  aggastyán, az utolsó botfaragó, az utolsó tiszai halász. Tán 
nem is olyan biztos, hogy kihal. Indiánok es  királyok is vannak még, 
minden jóslat ellenére. Mi azonban úgy érezzük s ez elég ok: ami vesz-
ni készül, menteni, az emberiség emlékezetébe. A népkultúra emlékeit 
azonban nem csak múzeumokba lehet összegy űjteni, van egy bels ő  
gyűjtés, szervesebb leltározás: magunkban, m űveinkben. 

A mű vészetet csak a forradalmárok fognák be az új idök csáká-
nyául. Épp annyi er ő vel tekinthető  „pompe de funébre"-nek. Egy érett 
kort, eljárt sorsú embercsoportot, miel ő tt eltűnik, szépen kifejezni: 
művészi munkának hálásabb lehet, mint a gondolkozást új csírákkal 
beoltani. Itt az élet kész, zárt formái játszanak a formáló kezére s a 
„nincs tovább" rezignációja simítja ki a vonásokat. Én még Homért is 
inkább egy ragyogóra ért emberkor eltemet őjének érzem, mint úttörä 
költő nek. Proust regénye s a Thibault-k, az új irodalom legtökélete-
sebb mű vei, két magát túlélt osztály, az arisztokrácia és a polgárság 
halotti levele. Nálunk a paraszti kultúra jutott most el a teremtö hal-
doklás szakába. Mielő tt az új, akár nagyvárosi, akár szocialista világ-
nak végleg megadja magát, nem természetes-e, hogy törvényeit még 
egyszer átpillantja, hogy ami elmúlik, mint élet, mint alkotás hasson 
múlhatatlan. 

A népi irodalomnak forradalmi a híre. De ebben a teremtö leltáro-
zásban végezte eddig a legnagyobbat. Ha nem adta volna csak Tamá-
sit: akkor is ebben a legtökéletesebbet. Van-e példa rá, hogy a pa-
rasztviläg agóniájából valahol ilyen általános érvény ű , mindenkit su-
galló költészet fakadt? Tamási titka igen egyszer ű . Ő  csakugyan 
együtt írta a falujával a könyveit. Fölhasználta egy zárt t ő rzs hagyo-
mány-szű rő jét. Míg mi a záporok gyorsan összefolyt vizét bocsátjuk 
kútaknáinkba, 6 messzirő l szüremlö forrásvíz alá csinált feny ő lécbő l 
csorgót. Szép könyve: a Szül ő földem ezt nyugtázza. Aki azt hiszi: ez a 
szülő föld is az ő  költeménye: téved. Jártam ott. „Gyermekkoromban 
soha nem vettem észre ennek a világnak folytonos változását, annyira 
természete neki. De ahogy járni kezdtem idegen földeket és sokféle 
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idegen várost s bolyongásaimból hazatértem, egyre jobban kezdtem 
ámulni ezen a játékon, melyet ember  es  természet egyaránt játs zik . 

 Sokszor láttam embereket, akik keservükben éktelenül káromkodtak 
de ahogy javában forrt a világ es a vér: egyszerre megrezdült a láth a, 
tatlap kristály es minden odalett, ami zord. Jókedvet is láttam, amib ő l 

 vér csordult, mire észre lehetett volna venni. S jártam völgyekben és 
állottam hegyek tetején: s amíg a völgyet néztem, a hegyek felett meg. 
változott a fény s amíg a hegyeket néztem, a völgy színt  es  kedvet cse-
rélt." Tizen ő t éve már, így írtuk le a költészetét is. Nemcsak Jégtö rő  
Mátyás érkezik az egész természeten keresztül: a költ ő  is egy hindu lé., 
lekvándorlás eredménye. Ő  az, akinek mar  meg szabad halnia, annyi-
ra kész. A szerencse fia. De meg kell nézni, aki ébreszt ője, versenytársa 

 s az átlagolvasóban elnyomója volt: a Nyirő  József pályáját, hogy mi. 
féle veszélyeken ingott keresztül ez a Szerencse biztosan. 

Tamási Áront olvasva - azt is könnyen megy megérteni, hogy lesz 
egy „emberi végállomásból" (6 nevezte így lentjártunkkor szül ő házát) 
a nemzet iskolacsarnoka. Az ö művei arról szólnak, hogy a székely 
megő rzi magát. Ábel is csak azért járja be az Udvarhelyen túli külor-
szágokat, hogy Ábel maradhasson. De hát mi a célja ezzel az ő rzéssel? 
Mért nem ajánl népe természetének, ha olyan kedves neki, inkább va-
lami ésszerű  alkut a jövend ő vel. Azt hiszi, hogy a székely megmarad-
hat, ami? Lehet, hogy azt is hiszi. De ha a székely mássá is lesz, az ő  
székelye utolsó ünnepl őjében, örökre ott lépdel a nemzet élén. Mun-
kás, paraszt  es  lateiner: egy kícsit mind székely lehet ő általa. Monda-
tai közé eltanulja a többet mondó csöndet, szenvedései fölé a mókát, 
örök kisebbségi sorsához a bújócskázó maga-meg-nem-adást, mű vé-
szete számára fény s felh ő  könnyedebb cseréjét. 

Egy másik táj, amelybe Isten, úgy látszik, sok emlékeznivalót rakott 
le: Bihar. A parasztság még kikezdetlen volt, az ország forradalom 
elő tt, amikor Arany János mar  a nádasai közt rekedt múltat kezdte 
gyűjtögetni. Ma hárman csinálják -- még lentebb — ugyanazt. Az újbá-
tori béresgazda fia, a vészt ő i „fekete bojtár" s az ugrai kisgazda. Erdé-
lyi József ő sszegyűjtött verseinek címül is azt adta, hogy Emlék. M ű -
vészetének az erénye is a tiszta emlékezésé, amely magán kívül az 
övéire is emlékszik. A „fegyvertelen világhódító", mint  költő  azzal 
nyert csatát, hogy egy el ő re spekuláló korban volt bizalma rábízni 
magát a múltra. Ahol mindenki m ű fajokat es  stílusokat koholt: ő  rá-
hagyta magát a kész szokásra -- néhány nagy költő  s a nép közös szo-
kására — azzal bontotta ki gyermekkora emlékeit. Amikor a meg-
bomló forma minden er ő t fölélt, ő  minden erejét a visszanézésre, a 
látható világra fordíthatta. Versében megcsappant a nyugtalanság es  
több lett a mese, a kép, novella: a Gyepes árka, a Szürke, a tanyai 
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Borbély, az uraság lányának „Tarka tolla". A rossz költő k persze azt 
multák el tő le, amit nem kellett volna: a „népies" hangot, mely szá-
jukban selypesség lett s a könny ű  kikerekítést. A jó költ ő k: a tisztasá-
got s az emlékek bő vebb buggyanását. Amikor tiszta hangja el ő szór 
fölcsendült: mi a klasszicizmusát dicsértük s nem a népiességét. De 
hisz a klasszicizmus: a búcsúzó nép tanítása. 

Sinka István, a másik bihari, arra büszke, hogy ő  jött a leglentebb-
rő l. Nem is szabadulhat a melységeitő l. Az emlékezés annyi szabadsá-
got sem enged neki, mint Tamásinak vagy Erdélyinek. Itt él köztünk, 
de Pesttő l nem kapott semmit, csak a m ű veit itt-ott el-elszennyez ő  ha-
ragot, sérelmet. ,A tehetsége ott szamaraz most is Illyén, a Pásztor- 
ének tájain, az Acs Lajik es  Mados Györgyök közt, akiknek a nevét 
elégtételül énekli bele a verseibe. Az emlékezete is mélyebb, mint Er-
délyié. Erdélyi a pillantásával, képekben emlékszik. Sinka a ritmusá-
ban, a versfölszakadásában. Ady óta nem volt költ ő nk, akiben ilyen 
mély, távoli dallamok jártak vissza. Olvassák el életrajzát, a Fekete 
bojtár vallomását: csupa dallam az is. Rajta tanulhatjuk meg újra: 
milyen a lélek, amely csak balladában tud fölidézni. Ő  nem kerekíts ki 
az emléket, bel ő le fölszakad. Ha azt, ami a hálójában van, ki is bírná 
húzni: kortársai közt nem volna nagyobb költ ő  nála. Arra, hogy egy 
lelkes olvasótömeg mennyivel jobban megérzi a költ ő t, mint az íróvi-
lág: így is megdöbbentő  példa. Az írók a ki-kihagyó mestert, a néma 
intellektust, a haragos embert látták benne; fiatal olvasói egy nem is-
mert nemzetmélyi táj küldöttjét, amint birkán vett Pet ő fijével sza-
márháton üget az új testvériség felé, s mikor odaér, csak vádolni tud és 
hosszan visszanézni. 

Szabó Pálnak nem tesszük a legjobb szolgálatot, ha földijei mellé 
állítjuk. Arra azonban jö példa, hogy a talpa alatt annak a népi írónak 
is kincsei lehetnek, akinek egyébfele nincs sok keresnivalója. Szabó 
Pálnak mar  az első  mű veiben is fő ltúnt valami gyermekes regényszövö 
öröm. Mintha ő  is „lédikröl es  lovagokról" szeretett volna irni, esetleg 
tanítókisasszonynak es  szép parasztlegénynek ölt ő ző tt lédikrő l s lo-
vagokról; aminthogy nem csak az 6 Páskujnéja, hanem a legtöbb fa-
lusi emberi is róluk olvas a legszívesebben, ha  mar  olvasóvá lesz. Új 
regénye, a Lakodalom is egy lányszöktetés körül forog. De tájképfes-
tegetés es  háztű znézés közben: most már egyre gazdagabban bugyog 
föl a szép nyelv s az érzckek tisztaságát dicsér ő  megfigyelés. „A kere-
kek fölszedik a havat, túlfel ő l leejtik." „Megemlegeti a keze szennyét." 
„Olyat fal, hogy szinte túlfal a pogácsán A tavasz hangja az egyik 
fejezet elején: „A gyermekek a kertek aljat rójják, s száraz bürökböl 
dudát faragnak, behunyják szemüket es  belefúnak. Messze hangzik a 
duda szava, mintha vándorok hívogatnák egymást a pusztán." Min- 
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den oldalon van találóhely. Van itt fölszednivaló, száz évvel a T oldi  
után is. '  

A harmadik paraszttáj, amely irodalmilag megváltatott már: a Ve. 
 

res Péter Hortobágya. Becsvágyára 6 nem költ ő : inkább tudós vagy 
 

osztályharcos. Máig is idegenkedik t ő le, hogy gazdag szótára, termé,  

szetismerete, kemény alakjai számára regényben teremtsen szab ad  
vegetációt. Még ha gyepsori háza körül szétnéz, akkor is társadalom,  

rajzot ír, megtörtént novellát, életrajzot. De az életrajz is a tudó s  
„Számadás"-a: igy tudatosodik a paraszt. S ennek az írónak a legig a.  
zibb írói értéke mégis a megő rzés. Az a nagy rangkülönbség, a Falusi  
krónika es  a Mit ér az ember, a Számadás es  a Szocializmus, naciona-
lizmus közt épp abból ered, hogy amazokban csak az agya vitézkedik 
otthon azonban a kietlen puszta is megszólal csudafájával es  szikfű vi- 
ragával s a lovas kódusok, félcsípej ű ek es  tolsztojánusok élő , kemény  
arcokkal sereglenek el ő  az absztrakt „földmunkásság"-ból. A Falusi  
krónikában azt bizonyítja: milyen nehéz a pásztorsors. S ami meg.  

gyöz: a varjúsereggel, harmattalan éjekkel, a napot duplázó „vak-
nap"-pal körénk szoruló ő sz képe. Az ember pásztornemzedékek so-
rát látja, amint mozdulatlan ülnek a bundában. ő  maga is ilyen hiva-
talban jelenlevő  múlt. Az agrárszocializmusról beszél s az ember egy 
mondát hall, hogy lett ezeken a kálvinista pusztákon a sok „nem" 
mondásból egy erő s, vidoran szétpillantó „igen". A magyar alkat örök 
törzsszíne most már. 

Több megváltott vidéke, kifejezett rétege egyel ő re nincs is ennek a 
parasztországnak. Azaz Ozora vidéke, Illyés Gyula tartománya, de 
errő l máshol lesz még szó. Az Isten nem falukutató, 6 nem oszthat ki 
Zalára, Sárközre, a Palócságra stb. egy-egy tehetséget. Neki elég, ha 
egy-két helyt dobja a mélybe megvilágító villámát. Amit fényüknél 
megláttunk: nem sok. De arra elég, hogy elfelejtett milliókat a szí-
vünkbe kössön s amit egy haldokló kultúra a kezéb ő l kibocsát: az új 
nemzet kifejtse s eltegye magának. 

3. HIÁNYZ6 MOHŐ SÁG 

De nem természetellenes-e, hogy ezt a gy űjtö, megő rző  munkát épp 
a paraszttehetségekt ő l várjuk? A parasztíró éppúgy vándorlási tünet, 
mint a pusztáról jött kalauz vagy a gyárbaszeg ő dött földmunkás. 
A nép kibújik a múltjából, a városi cseléd a ráncos szoknyából, a népi 
költő  az egyéniségét fölszívó hagyományból. A népi kincsek átvétele 
nem a nép közé vet ődött orvosok, a Lönnrotok dolga-e inkább? Vagy 
legföljebb a tudóssá vergödött parasztfiaké, a Vuk Karadzsityoké? 
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A népi író megnézi, megturkálja a levedlett gúnyát, de az már a r ő ghő z  
való visszaverés, az írói félsiker jele, ha végül is csak ebben  es  ezzel tud  
érvényesülni.  

Tapsolnék a népi írónak, aki ezt vetné ellenem s ellenvetése gyü-
mölcseit is fölmutatná. Egyszer Móricz Zsigmonddal beszéltünk Sha-
kespeare-rő l. Ő  is azok közé tartozott, akik nem hitték el, hogy a  
stratfordi kesztyű s-kisbérlő  városra szaladt fia Antonius es  Cleopat-
rákat írhatott. Jelent is meg erröl egy tanulmánya a hajdani Nyugat-
ban. Én nem osztottam a nézetét. Szerintem épp Shakespeare az igazi  
„népi író". Így csak alulról ront be az ember a kultúrába: mindent  
magához ragadva, vakmerő en végigkommentálva, lentrő l hozott  
szótárával elborítva. Ő riási meglepetés lenne a számomra, ha Shakes-
peare-b ő l egy tudós vagy államférfi bújna ki. Akkora meglepetés,  
mintha Rabelais vagy Rousseau „duc" rangját bizonyítaná be valaki.  
Móricz Zsigmond egy pillanatig megüt ő dötten nézett rám. Láttam,  
hogy fölfogta, mi a bírálat s program ebben. Ezt írd meg, mondta. S  
nem tette hozzá, hogy a Kelet Népébe.  

S valóban kitő l várhatjuk inkább, hogy a m űveltség kincseit hatal-
mas zsákmányként maga alá gyű rje, mint aki férfi korában ismétli  
meg a dór vándorlást, a szorosabb erkölcsök beszabadulását s széttá-
rulását egy tágasabb, tengerrel hullámzó világban? A m űvészet az első  
találkozások ünnepe; folytonos defloreálás. Mennyivel bujábban csi-
nálhatja a népi tehetség, aki nem poshadt össze testvérként azzal, amin 
majd bámulnia, ujjongania es  dühöngenie kell. Népi irodalmunk leg-
nagyobb fogyatkozása, hogy ez a hódító mohóság hiányzik bel ő le. Itt 
csak Sértö Kálmán habzsolt; de mit? Az ö boldogtalan sorsa némileg 
meg is magyarázza, mért zárkóztak el népi íróink közül az iskolázot-
tak is a magukkal-hozottba. Kitő l tanulhat ma egy népi író? Aris-
tophanestöl, Herodotostól, a történetírás ókori es  középkori kiasz- 
szikusaiból, a fabliaukból, Rabelais-b ő l, Moliére-böl, spanyol köl-
tőkbő l, holland festő kbő l, Musszorgszkijbő l, Kalevalából, utazások-
ból. De mennyi munkát es pénzt kíván mindehhez hozzájutni. Ami  
pedig életben, sajtóban, színházban, szembeöntötte: sekély volt; az  
igényesebb fordítások nagyrésze: alekszandrin-remek. Fáradt is volt a  
legtöbbjük, amikorra fölért. Önelégültségükben meger ő sítette ő ket 
álközéposztályi közönségük, amely egy elvesztett éden szavát hallgat-
ta bennük s közben a maga szellemi tustaságära is igazolást talált  
„romlatlanságukban". A népi írót nem szabad könyvekkel rontani;  
mellesleg: minket sem. Elfelejtik, hogy a könyv édenibb lelkeknek sem  
ártott; Csokonainak, Pető finek sem. 

A népi író így egészen iskolás kisebbségi érzésbe szorul: folyton 
hő sködnie kell valami ellen, ami mégis csak nyomasztja. Csak két pél- 
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egyéb elvont légsúlymutatványoknak csak történeti értékük lenne, 
akkor is megmarad emlékül, hogy találta fő l egy népi gondolkozó az 
övéi számára újból az elvont gondolkozást. „Egy kerek emberspóra, 
amint vidáman pillant körül a vilában" : Móricz Zsigmond jellemezte 
ilyesformán a Veres Péter báját. En  is ebben a vidoran körülpillantó 
pillantásban bízom. Ez, ha nem is adja meg magát, de okul. Az ifjúság 
Péter bácsija különben is fiatal iró még; hinni lehet, hogy miután ha-
talmába ejtette a világot, érzékeivel es  mágikus társadalomtudományi 
igéivel már ábrázoló erejével is egyre többet emészt meg belöle. 

Aki  a fölülkerekedést túltanulásban es  túltermelésben nem gy ő zi; 
annak könnyebb utat kínál az osztálypolitika. Ennek a lélektana na-
gyon tiszteletreméltó: épp elég sok el ő szóból, ónvallomásból, elő -
adásból ismerjük. „Engem a nép — parasztság vagy munkásság — kül-
dött ki magából. Nem árulom el a csizmát cip őben sem. Képviselője 
vagyok az osztályomnak a szellemben, ha már nincsenek képvisel ő i a 
parlamentben. Az életet, irodalmat a szerint nézem, hogy használ-e 
neki. Elfogadok es  visszautasítok a nevében. Visszautasítok s a po-
kolra vetek." Az ilyenféle „közösségi irodalomra" megvan a hajiam 
még Veres Péterben is. Másokban — Darvas Józsefben, Nagy István-
ban — meg inkább. Nos, a hű séget csak dicsérhetjük. A hű ség az író 
számára nemcsak erkölcsi parancs, de ingyen bányabérlet is, anyag-
beszerzés. A szándékos osztályelfogultság azonban (mert hisz önkén-
telen mindenkiben van) épp abban akadályozza meg, ami számára a 
legfontosabb: hogy övéinek a Nagy Jót a világból kicsikarja_ Az írótól 
ugyanis meg osztálya sem pártálláspontok illusztrációját várja, hanem 
a Titkot, a hatalmat jelent ő  Igét, amiböl holnap párt is lehet, de ma 
csak egy fogékony, igazságszerető  idegrencis7er tud annyit magába 
gyűjteni belő le, hogy észrevegyék. 

Az imént kiejtett két név kétféle példa arra, hogy aggathatja a népi 
írót mű vészi hódításában a szociológiai menetrend. Darvas József 
származásában a fölmutatott okmányok szerint nincs hiba: édesanyja 
családtörténete (Egy parasztcsalád története) 1600-ig viszi vissza a 
Kabódiak jobbágyszármazását. Benne azonban van valami hivatal-
noki kitartás; épp ellentéte a népi írók tehetséges rapszodikusságának_ 
Szorgalmas mesterember, tökéletes lebonyolító, aki a leckéül föladott 
regényeket pontosan végrehajtja. A szociológus olvasó senkiben sem 
gyönyörködhet jobban. Családtörténetére azt mondja: Igen, ez volt a 
szegényparasztság számára a fölszabadulás. A preparandiáról szóló 
regényére vagy tanítós darabjára: igen, ez a népb ő l kintivó tanult em-
ber útja  es  dilemmája. Megdicsér:, hogy S maga mégsem lett áruló. 
hisz minduntalan fölmutatja az úszópányvát, amelyet a nép vet. alul-
ról, úri vizeken úszkáló gyermekére. Fejezetei végén úgy érezheti ma- 
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dát emlitek. Azok közé a kevesek közé tartozom, akik szerint Erdélyi 
József nyelvészkedéseinek értékes magja van. A hangokkal való ábrá-
zolásnak, a legtágabb értelemben vett hangutánzásnak valóban dönt ő  
szerepe van (különösen az ő sibb nyelvekben) a nyelvteremtésben. Aki 
ennek a törvényeit, költ ő i logikáját fölfedi; valóban egy új atomtannal 
ajándékozza meg a nyelvészetet. De Erdélyi a maga fölfedezéseit olyan 
hő sködő en, rögeszmésen — szinte kultúrán kívül — adja el ő  (magam is 
csak most olvastam el könyvét az el ő szava miatt), hogy ami igaz ben-
ne, azt is mások fogják újból fölfedezni vagy, ahogy már is fél: eloroz-
ni. Sinka István a Denevérek honfoglalásában egész époszt kanyarí-
tott a Parnasszusra magukat tanultsággal fölnyálazó békaírók ellen. 
Ha ennyi szép részletb ő l s tisztán folyó ritmussal egy valódi époszt, 
vagy csak új Pásztoréneket szerez, bizonyára dics ő ségesebb bosszút 
vesz rajtuk. 

A népi írók azonban élnek azzal a területenkívüliséggel, amelyet tá-
boruk mű velő désünkben jogként biztosít számukra. A magyar nép 
ellen forduló faji ellenszenven kívül ez az eburafakó hangulat a leg-
fontosabbik oka irodalmunk mai (különben szándékosan túlzott) ha-
sadásának. Azt a népi mohóságot, amely a feltörekv ő  írónak mindig 
ismertetőjele volt, így inkább csak olyanokban találjuk meg, akik népi 
származásúak ugyan, de a népi irodalom nemigen tart számot rájuk. 
Ahogy például Szabó Lő rinc (Illyésrő l külön fejezet szól) a fogáso-
kat-tudó mesterhez inasul odaszeg ő dik, mű helye titkait — a jambust és 
szakméltóságot — eltanulja tő le, kegyetlen napi robotja mellett versek 
százain fúr-farag, a világirodalmat végigfordítja s haláläig sem fogja 
elhinni, hogy eredményeit mégsem az eltanult mesterségnek, hanem 
annak a makacsságnak, mohóságnak es  szenvedni tudásnak köszön-
heti, amelyet 6 is onnét hozott, ahonnét a többi népfi: az számomra 
sokkal inkább „népi", mint sok hányaveti lárma a Tanultsäg ablakai 
alatt. 

Veres Pétert azért szeretem, elszólásaiban is, mert ebb ő l a népi 
felülkereked ő  kedvbő l benne van meg a legtöbb. Sokan türelmetlenül 
kapkodják a fejüket, ha az ő  hortobágyi szépségeszményével bírálja 
végig a Szépmű vészeti Múzeumot vagy a neveléstudománynak ad száz 
évre programot. Engem nem idegesít ez. A hiba nyilvánvaló: Veres 
Péter nem a fogékonyságával nyomul a mi világunk fölé, hanem a lo-
gikájával. Ő t két füst is szikkasztotta: a kálvinizmus az ő seiben, a 
marxizmus ifjúkorában. Mindenik inkább bírósági tärgyalásnak nézi 
a világot, mint lakomának. Veres Péterben is ítéletté fogyott a beke-
belező  mohóság. Hanem a verespéteri logika, ha csak logika is, mégis 
szívet gyönyörködtető  népi vívmány; neki lehet vele vágni a világnak. 
S ha a vele járó túlmagyarázásoknak, puskapor-fölfedezéseknek s 
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gát, mint az eminenst feleltet ő  tanár: a táblához szólított szerz ő  megint 
levezetett egy fontos tételt nagy parasztokról, urakról, zsellérekr ő l, 
Még a külalakban sincs hiba: az írói eszközök szabatosak. Éppen, 
hogy az ember mindent tud már, minden cipóját ettük, illatosabban, 

Darvas József az els ő  mechanizált népi iró. Ezt érezzük aközben is, 
hogy új regényét olvassuk: a hatvanas évek agrármozgolódásairól 
szóló Harangos kutat. Hát persze, hogy így szorult ki a nép a  birtok-
szétválás után a magáénak hitt Harangos pusztákról; legutóbb a Fa-
lusi krónikában hallottunk róla. Ezek a földelver ő  és vízszabályozó 
urak is egészen meggy ő ző en beszélnek, akár csak Móricz szabolcsi 
urai, csak fakóbban. S hogy a trilógia se maradjon befejezetlen: a 
megöregedett Rózsa Sándor bácsit itt csalják be végképp Szegedre, a 
szociológiailag teljesen földerített betyárvilágból. Darvasnak akarok 
szolgálatot tenni, mid őn a szociológiai bólintások alá ezeket a mű vészi 
ásításokat is odajegyzem. Mi ennek a mechanizáltságnak az oka? Nem 
az, hogy az írójuk utánzóul született. Legutóbb a Szakadékkal is 
meggyözött képességér ő l. Inkább, hogy egy társadalmi utolsó ítélet 
számára ír, ahol az író fölmutatandja m űveit s jobbfel ő l állíttatik. (A 
jobb persze képletes; vannak fordítva gombolódó utolsó ítéletek.) Ez 
pedig akármilyen kegyes törekvés önmagában: a Mű vészet ritkán bo-
csátja meg. 

Sokkal forróbb a politikai elfogultság Nagy Istvánban. Erdélyi 
unitárius vér, amely egy új üldözhet ő  felekezetben, a munkásságéban 
forr tovább. Mint műbútorasztalos bejárta Nagy-Romániát; hajó-
gyárakat s börtönöket. Ami tanonckorätól jobbra, fölfelé tört benne: 
a munkásmozgalomba n ő tt belé. Az okos, igaz és nemes: lelkében 
egyértelmű  a szocialistával. Ami szervezeteiken kívül akar ilyennek 
mutatkozni, abban ő  zavart, képmutatást és szélhámosságot gyanít. 
A Külvárosról irt könyve így kiált be a Belvárosba: „A munkássággal 
való együttműködés csak az öntudatos munkásság világfelfogása 
alapján lehetséges." A könyv utolsó mondata: „Aki ő szintén akar tő -
lük valamit, az szó nélkül, feltételek nélkül álljon mögéjük és kövesse 
ő ket, ahova a külvárosi tömegek öntudatosai igyekeznek." Az a gon-
dolat, hogy a társadalom másik kilenctized része is jórészt „mun-
kás"-okból áll; hogy azoknak is lehet a valóságban gyökerez ő  igé-
nyük, álmuk s hogy ezeket fölkutatni, egymás mellé rendezni van 
olyan magas szocializmus, mint egy töredék osztályimperializmusát 
keresztülerő szakolni: polgári csalás a szemében. Ez az elfogultság ter-
mészetesen elzárja minden el ő l, ami az 6 világnézetének „szó nélkül" 
és „föltétlenül" meg nem adja magát; ami persze száz év veszteséget 
jelent számára a világnézet kikiáltása óta s néhány ezeret el ő tte. 

Ez az elfogult munkás azonban jó író s er ő s jellem. Amin keresztül- 
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ment, kemény vonalakkal fametszetszer ű en maradt meg az emlékeze-
tében. Ahogy munkás alakjai társadalomrajzából fel őző nlenek, azon 
érezni, hogy regények során sem fogynának el. S nemcsak alakjai hi-
telesek; a beszél ő  munkásvolta is átérz ő dik mondatain. Kültelki iró-
niájában, társadalomigazító tervezgetéseiben: fölös írói máz nélkül 
szól a fölvilágosodó munkáslegény, aki átlát már a kegyes egyletek se-
gélyakcióin s elégetné a halottakat, hogy a sírkövek árán tömeglaká-
sokat építtessen. Külvárosa éppolyan h ű  szava a munkásságnak, mint 
a Falusi krónika a parasztságnak. S bízhatunk benne, hogy makacs-
sága is éppolyan vagy még nagyobb igazságszeretetet takar. Ha egy-
szer belékap a gyanú, hogy amit fog, csak egyik fele az igazságnak: 
éppoly becsületesen meg fog küzdeni a másik felével, mint most az 
egyikért. 

4. NÉPRE-HANGOLÖDÚK 

A népi irodalom legszilárdabb része: kétségkívül a „népi leltár", a 
lentrő l jöttek hiteles beszámolói. A mozgalom lelke azonban azokban 
az álközéposztályi írókban forr, akik pályájukkal vajúdják szület ő  
osztályukat. Új osztályöntudat születése körül mindig szellemi zürza 
var terjeng. Így ködlötték körül a középkori polgárság bölcs őjét a 
szektás mozgalmak, a modern polgárságét a felvilágosodás, romanti-
ka, a munkásságét az utópista szocializmus. A társadalmi erök tengeri 
malacul fognak be érzékeny embereket s rajtuk kísérletezik ki a jö-
vendő t. Az állapot ingere s veszélye: egy mély, olthatatlan tájékozat-
lanság. Nem a világot nem ismeri az ember, hanem a benne dolgozó 
hatalmakat. Hányan ű ztünk mi is egy életen át szociológiát s talán 
csak életünk végén írt jük meg: mi volt a szociológiai szerepünk. 

Kelet-Európában alig lehet egy iró annyira fényűző , hogy a néptő l 
ne tanuljon. A mű vész (mint az egyéniség általában) történelmi mun-
kát végez: lezár valamit, ami már el ő tte is készült; eszközökkel, ame-
lyeket a históriától kapott. A m ű vész igy mindig arisztokrata: moz-
dulni sem tud a történelmi osztályok segítsége nélk ű l. Magyarorszá-
gon azonban történelmi osztály a parasztságon kívül csak nyomokban 
van. Arisztokráciánk Mária Terézia szállitóiböl frissült föl  s néhány 
kiváló családot kivéve, máig sem kapcsolódott a nemzet életébe- vagy 
még a Ferenc-korban kikapcsolódott bel ő le. Felhígult, szétesett a régi 
köznemesség is - az áldzsentri s az új „középosztályi" elemek tolon-
gásában. Egy-egy közéleti dúvadunkban megcsodálhatjuk biológiai 
erejét: akadnak az országban csipkerózsa-küriak, ahol elábrándoz-
hatunk mély belső  mű veltségén, mely három zsarnokság közt is fönn- 
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tartotta a nemzetet. De hol van ma már nemzethordó felel ő ssége? La-
tin klasszikusai, akik a magyargyű lölő k elő tt is tekintélyt szereztek  
neki? Vidéki városszéleken, elcsökevényesedett alakban bukkanunk  

rá a maga módján igen művelt iparosságunkra is, melytő l a Horvát  
Istvánokat es  Katona Józsefeket kaptuk. Egy új Krúdyhoz ill ő  munka  
lenne fölkutatni e nyomokat s a beléjük zárt múltat elábrándozva ki-
vonni. Azt a történelmi emlékkincset azonban, mely oly hasznosan  
egészíti ki az íróét, nagyobb tömbben csak a parasztság ő rzi. A kulák-
ság inkább a történelmi osztályok leszállt formáit; a zsellérnép: a szó-
lást, dalt, babonát, a „százados szelidséget".  

A magyar írók, amióta csak vannak ilyenek, mindig rátévedtek erre  

a históriai anyagra. Ki elvb ő l, ki művészete kutató gyökérzetével. Él-
tek vele a nyugatosok is — Faluditól Tóth Árpádig. Kosztolányi fényes  
prózáján is fölismerhető k a hajszálcsövek, melyeken a népi nedv föl-
szivárgott. Irásaiból értjük, hogy boldog volt, ha a tájnyelvben egy  

frissebb árnyalatra bukkant s nyelvi gyomorer ő sítő ként kortyolta  
Pázmány Péter írásait. Rä is van hangolva irodalmunk a népre, job-
ban mint más népeké. Alig képzelhető  el magyar klasszikus, aki egy  
kicsit népi író ne volna. A mi éveinkben azonban többr ő l van szó.  
Ahogy van választott rokonság, itt egyesek „osztályválasztással"  
próbálkoztak: áthasonulni a maguk világából a népébe. Messzir ő l van  
ebben valami komikus. Mialatt a nép kibújik magából, a „cip ő sök"  
visszabújnának belé. Akárcsak Kalocsán, ahol a parasztlányok el-
hagyják a hímzést, a gimnazista lánykák pedig a blúzukra varrják. De  
minden ozmózisban ott van ez a zavar. S nézzük úgy, hogy ezek nem is  
egymás osztályába, egymás kultúrájába, hanem mindnyájan egy új  

értelmiségi-munkás kultúrába törekednek s egyszerre új jelentést kap,  

nem az egyesek botlása, hanem a természet (mert a társadalom is ter-
mészet) szándéka. 

Hogy ez az ozmózis: magatartásbeli ficamokkal is jár: magától ér-
tetődik. Pályánk elején inkább az intellektuális dölyf, újabban a 
szemérem viszolyog sokakban a népiesség ellen. „Miféle fasizmus az, 
hogy mi városiak, a magasabbrend ű  mű veltség birtokosai, paraszto-
kat kezdjünk el majmolni?" hallottuk tíz-tizenöt éve. „A népnek annyi 
hivatott tolmácsa van s körülöttük annyian rázzák az otromba, riasz-
tó kereplő t. ízlés dolga nem népieskednünk", gondolják mások ma, a 
népi divat idején. A másik irányban a neofita buzgalom vagy a tilos 
verseny hibáz. Minthogy a „népiség" ezeknek az álközéposztályiak-
nak a szemében már nem is állapot, hanem vallás: büszkék, hogy ő k 
belédolgozták magukat ebbe a vallásba s a vakbuzgóság türelmetlen-
ségével kámpolnak a kintrekedtekre, akik éppolyan cip ő sök, mint ő k, 
csak egy kicsit cinikusabbak vagy szemérmesebbek. Azt hiszem, fd- 
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lösleges e magatartásokban a hibát kimutatni. Minden írónak joga  
van az egész nemzeti vagyonra s nemcsak joga van hozzá, adósa is ne-
ki, Még a parasztábrázolásról sem mondok le, me rt  némelyek sze rint  
vonatablakból ismerem csak a parasztot. Ábrázolni lehet kívülr ő l is.  
A világ legjobb parasztábrázolói nem parasztok voltak. Másrészt ki  
szorul jobban rá, hogy ildomos  es  tapintatos legyen, mint egy népi  
bő rbe bújt városi fiú?  

Receptet nem lehet adni erre az ildomos népiségre: végy ennyi né-
pet, ennyi urbanitást. Nézzük meg inkább néhány író-életen, hogy ke-
resteti a sors ezekkel az „osztálybontók"-kal az új osztályt s kultúrát.  
Féja Géza ma a legtöbb író szemében vörös posztó. S nemcsak az író-
kéban. Furcsa lenne, ha éppen én nem akarnám megérteni ezt az el-
lenszenvet, akivel éveken át hadakozott. Indulati ember s ezt vélemé-
nyein annál könnyebb észrevenni, me rt  indulata tárgyával cseréli  
ő ket. Szelleme sem elég óvatos, rugalmas. Amit hitévé vállalt, k őny-
nyen túlzásba sodorja túlhitével. Az írók letörésekor 6 veszte tt  leg-
többet: újságíró-kenyérre szorult. S betelt rajta a jellemek paradoxo-
na; annyira megszokta a meggy ő ző dés hirdetését, hogy amire kényte-
len: enyhe cinizmus helyett azt is meggy ő ző désként hordja. A fogyó  
ifjúság alkalmazkodása a növ ő  életnyű gökhöz, amely mindnyájunkat  
utolér: rajta így felt űnő bb, mint máson. Az els ő  ő rjáratok élérő l,  
amelyek tizenöt-húsz éve a nép felé indultak, ki merné mégis az 6 ga-
rabonciás köpenyét elretusálni? Szikár, keser ű  testében az egész népi  
mozgalom története ott ég. A húszas évek, amikor még Szabó Dezs ő  
lelke toboroz, gyű lésez, s kezd utazni, „kiszállni". Aztán a rendszeres  
falukutatás évei: amikor a Féja sarkából Vihar-sarok lesz. Majd a  
márciusi front, pörök. S azóta, befogva is, a népi zablarándítások.  

Magyar dolgokhoz kevesen éreztek ennyire. Amilyen bizonytalan  
kritikus általában: annyira megbízható, ha indulatoskodás nélkül ha-
jolhat ezekre. Garabonciás-köpenye alatt kutatóvesszö van; az orszá-
got vagy a tizenhatodik századot járva: lengeni kezd, ha magyar érté -
keket érez. Paraszt-zseni beharangozásai néha túlzottak voltak, ké-
ső bb maga is össze-összekapott fölfedezettjével. De lehet-e tagadni,  
hogy ahonnét 6 kincset jelzett, onnét mégis csak nagy értékek jöttek?  
Irodalomtörténeti csatangolásaiból tán nem n ő  rendszeres irodalom-
történet. De melyik rendszeres irodalomtörténetben van annyi forró  
hangvilla-fölbúgás, mint az övében. S ha megtántorodásaiban esetle-
nebb másoknál: alapszenvedélyeiben annyit sem tántorgott. Még  túl-
zásai, torzsalkodásai is azt a lelki kérget törték-dörgölték, amely a ta-
nultakat a népt ő l elválasztja. Akik gy ű lölik, a hibáira hivatkoznak; de  
nem biztos, hogy nem azt gy ű lölik-e benne, ami most is ott harmad-
osztályoz Sövériyháza es  Vésztő  közt valahol.  
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Féja Géza azzal a kisnemes indulattal húzódik a néphez, amely a 
bárók ablakai alatt mindig kész egy kis kaszapengést es  kivilágítást 
rendezni. Wesselényi az ő  indulatával - Dózsáéval - fenyegette meg a 
fő rendi táblát az 1832-i országgyű lésen. Másfajta - pszichológiaibb - 
a Kodolányi vonzódása. A Süllyed ő  világban maga írja le gyermek- 
korát. Hogy húzott át a kicsiny „ólommadár" úri családja poklából a 
valkói parasztpolgárok tempósabb életébe. Ez a áthúzódás, fakóbb 
színekben, sokunk története. Az élet határterületeire kirakott fiúcskát, 
akit a protoplazma rettegése is befelé hajt, az egészség ő sterületei felé, 
mint másik társadalmi csapás veszi körül a családja. Az apja, aki er-
dőmérnök: rideg zsarnok, anyja idegbeteg. Válás, második még bol-
dogtalanabb házasság: a szegény úrigyerek „testvérbarát"-jánál, Si-
mon Dezs ő éknél eszi a pirítóst s hallgatja a szöv ő szék hármas ütemét, 
A Feketevíz, melynek tavaszi áradásaiban együtt csatangolnak, köl-
tészete föerévé lesz. 

Ha csak egy élet visszavetített mondája volna is ez a kép: akkor is 
igazság. Kodolányi élete egy nagy harc: az egészségesek világáért. 
A lélek hő si bukdácsolása a test  es  az osztály kölöncein keresztül, hogy 
egészséges gyermekeket, méltó környezetet, kemény bordájú világné-
zetet, nedvdúsabb nyelvet vívjon ki magának. Pályájának minden 
fordulóját ez a sű rű be-igyekvés fejti meg. Mialatt naturalista regényeit 
írja családjáról s a földéhes Ormányságról, a gyermekkorába bezárt 
Reguly tovább készíti a gazdag expedíciós felszerelést, hogy egy még 
sű rű bb ormánysági erd ő be: a magyar középkorba vehesse be magát. 
Kelet-európai gondolatunkba is (mely számunkra kihasználatlan né-
pek bedobása az európai kultúrégésbe) egy meg nagyobb eurázsiai er-
döt szimatol, egy kő szénerdő t szinte, ahol a családjára emlékeztet ő  ci-
vilizáció pusztulását 6 kalóriák szomszédságában lehet áttelelni. Az 
ember nem gondolhat megillető dés nélkül a lélek erejére, ha ezt az 
embert,  akarattyai kertjében feln ő tt gyermekei  es  almafái közt látja, 
amint ő sz ústöku Bese apák szüretjér ő l irha hömpölygő  regényeit. Mi• 
lyen szenvedésekb ő l, koplalásokból, letörésekb ő l vívatott ki az egész-
séges életnek ez a szigete s az egészség álmának ez a világrésze. 

Az ilyenféle szerzett egészségen persze ott van azért a nyoma annak, 
ami ellen készült. Az életnek van egy árnyalata, amit az egészségre t ő -
rekvő  következetesen eltéveszt. Társadalmi regényeiben: a nyerseség 
túlzása, a történelmiekben: a más izmát tapogató ellágyulás, tanul-
mányaiban: a sebzett érzékenység kitörése. De ezzel a kett ő s belső  
áramlással lesz ő  a nép-középosztályi ozmózis jellemz ő  írója. Senki 
sem költötte meg gazdagabban a tanultak álmát arról az emberhez 
méltó kozmoszról, amelynek új munkás-értelmiségi társadalmunkat 
az ölébe lehet majd helyezni. 

1312 

Hogy ennek a néprehangolódásnak — a históriain és lélektanín kívül 
még sok más módja lehet: egy kevéssé isme rt  es elismert  kő ltőn sze-

retném bebizonyítani. Gulyás Pált én sok jóhiszem ű  ember vélemé-
nyével szemben legjelentő sebb íróink közé sorolom. A g őzdudát is 
megfúvom mindjárt: vigyázat, barátom. Ha nem volna, rég bebizo-
nyítottam volna. Így vállalom véleményemet, mint különcséget, amely 
mind kevésbé fog annak számítani. Nem mintha nem érteném meg az 
ellentmondókat. Gulyás Pál az „Alföld csendjében" Ida  munkáit 
(összegyűjtött verseinek is ez lesz a címe). Ipariskolai tanár Debrecen-
ben. Szobácskája temet ő re nyíló ablakánál, két könyvállvány s egy 
csízkalitka közt gondolkodik a világon. A Pestet folyékonyan másoló 
„kis budapestiek"-kel szemben, ő  az a vidéki, aki nemcsak Pestet, de 
az egész emberi kultúrát is a maga látószöge sze rint bontja fő l es állítja 
újra össze. Az els ő  szavával arra kényszerít, hogy beletáncolj a míto-
szóba es  szótárába. Aki erre nem hajlandó, vagy nem képes, zavaros-
ságot kiált. Írásaiban is valami teratomaszerüt érzel. Van benne fog, 
sző r, csont, izom, mint ezekben a furcsa daganatokban, csak azt nem 
látod, hogy áll ez össze szervezetté. Azonban nemzedékünk tévedése: 
minden írótól nappali világosságot követelni. Mindig voltak és lesz-
nek olyan írók, s hozzá jelent ő sek, akik nem öltözködnek utcára, ha-
nem szobájuk különc homályában mutogatják azt, amit gy űjtöttek. 
Gulyás Pál méltó kiadása már ma is egy kommentár lenne. Egy másik 
írónak kellene vállalni, hogy gondolatrendszerét el ő adja s műveivel 
illusztrálja. Tán gondolkozóba ejt némelyeket, hogy én az engedélyt 
erre a kommentárra évek óta hiába kunyerálom. Most azonban csak 
az 6 „népköltő " elméletét szeretném megmagyarázni. 

Gulyás Pálnak még „zavarosságaiban" is volt valami sámánszer ű . 
Egy vékony ember ül a szobájában s fölénekli a szellemeket. Amikora 
Kalevalát fölfedezte s bennünket is rákényszeritett, hogy elolvassuk, 
meglepett: ni, ez az ember Kalevala-verseket írt, miel ő tt a Kalevalát 
ismerte volna. A módszere különben mindig ez. írja a verseit s bele-
beledobja magát egy-két évre egy-egy ilyen világirodalmi szerelembe. 
Görögül olvasta Homerost, Aischylost; izlandi nyelven az Eddát; ro-
mánul a román népdalokat, meg a szanszkritba is belenyalt Budd-
háért. Mű fordításai bizonyítják e szerelmek alaposságát. Szabó Lő -
rinc es  Illyés Gyula mellett a legjobb m ű fordítónk. A távoli néző  azt 
mondja: a kuriózumokat bányássza az „érett m ű veltség" művei he-
lyett. Pedig igen könny ű  észrevenni szenvedélyeiben a következetes-
séget. Gulyás Pál azokba a költökbe vagy inkább m űvekbe veszi be 
magát, amelyek egymagukban egy egész népet jelentenek. Kedves 
Schillere is a költ ő vé lett német nép ő neki. Debrecennek volt  mar  ilyen 
népköltője. Csokonai a sulyomkofák ízeit oldotta nyelvébe s fogékony 
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küzdelemben  más népek költő ivel: a maga népét is bekapcsolta s 
megkülönböztette az emberiségben. Amit Csokonai fölhegedült mint 
egy angyal; Gulyás Pál azt próbálja a gyökerek tövéb ő l összeszedni, 
mint makacs vakond-ember. Mintha legalább kétszáz évet élne meg, 
úgy építi magában a népkölt ő t, elhagyottságához képest irigylend ő  
jókedvű en. Ami Babits a mű költészetnek s a latin magyarságnak, az ö 
a népköltészetnek s a szarmata síkságnak. 

Nemrég egy támadás rákényszerítette, hogy „népkölt ő "-jével üssön 
vissza a népi költ ő kre. A népi költő ben egy osztály nyomul föl sebei-
vel, igényével, álmaival. A népkölt ő  csak testével van az osztályában; 
lelkében az egész népet integrálja. Minden osztály terhével s sorsával 
megrakodva más népek népkölt ő i közt akarja a maga népét képvisel-
ni. Az elmondottak után azt hiszem, nem nehéz az ő  „népköltőjében" 
a tanultak költ ő eszményét fölismerni. Az új munkás-értelmiségi tár-
sadalomhoz az újfajta, egyetemesebb sámánt. 

5. EGY ÖSSZEGEZŐ  

Senki sem helyesli nálam viharosabban, hogy a Magyar Csillag 
szerkesztője folyóiratában nem enged magáról írni. Tanulmányom 
azonban megjárná a tilalommal; mind a három fejezetében rámpil-
lant, érzem, az olvasó: És Illyés? A Puszták népében 6 készítette e1 a 
klasszikus népi leltárt: 6 az, akibő l (hogy csak francia kincsesházára 
mutassak) a világevő  mohóság nem hiányzik s ha jobban megkapar-
juk, már nem is olyan egészen hiteles népi származék ő ; inkább a nép 
felé ágazó gyökérszálait használta ki másoknál nagyobb szívóssággal 
es  gazdálkodással. Sok tekintetben summája tehát, egy b ő rben, az 
egész népi mozgalomnak; képeskönyvünkb ő l lehetetlenség kihagyni. 
De meg nincs is tán szükség erre a prevencióra; nem el ő ször találko-
zunk mi kritikában, versben - életrajzban. 

Jövő  korok szemében a mi nemzedékünknek, ügy hiszem, Illyés 
Gyula lesz a talányos írója. Cs. Szabó László szép tanulmányában 
műve harmóniáját dicséri. De ő  is érzi, hogy ez a harmónia csak fátyla 
valami mélyebben vívódónak. Én legalább e harmóniás író körül is ott 
érzek valamit abból a „szörnyeteg"-hangulatból, ami Széchenyiben, 
Aranyban, Adyban, egy kicsit Keményben is annyira vonzott  es  inge-
relt. Minthogy rejtély-kaptafák nincsenek, ez nem jelent hasonlósá-
got. Széchenyinél a bomlott lelki élet s a m ű  viszonya a rejtély; Arany-
ban a bő ség gátlásai, Adyban az élete hév forrásában fölnyíló magyar 
geológia; Illyésben a tehetség el őgomolygása; vagy, ha ügy tetszik: a 
tündér es  a szörnyeteg viszonya. 
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A magyar irodalomban feltű nő en ritka a beolvasztó, eklektikus te-
hetség. Még a Csokonaiak is mímelik inkább a tanulékonyságot. Egy 
életet elszaladgálunk a mások művei közt s megmaradunk annak, ami 

első  szájnyitásra voltunk. Babits is inkább a filológusok számára ek-
lektikus. Valójában: egy ideg-örvény, amelynek fő l kell kapnia a má-
sét, hogy legyen mit forgatnia. Illyés az valóban beolvasztja. Mar az 
első  verseinél fölt űnt, hogy Berzsenyi, Pet ő fi s Erdélyi (másokat is 
nnondhattunk volna) milyen otthonosan vannak együtt ,  benne; mint 
aki nem is kívülrő l, könyvekbő l kapta, hanem belülr ő l, génekben 
örökölte. S azóta hány mestert olvasztott be az ő sei közé. Ki hitte vol-
na például, hogy a Nehéz föld írója Kosztolányit ilyen jól fölszívja. 
Kortársai is úgy érezhetik néha olvasása közben, mintha egy cethal 
ámbrás gyomrában találkoznának önmagukkal. Mint egy előzékeny 
emberevő  jár ö az irodalom mögött. Aki félmunkát végez, annak a 
vívmányai benne találkoznak a tökéletességgel. 

Ugyanekkor: mintha még most, negyvenéves korában is, csak a 
füstjét bocsátaná s magában birkózna a lánggal. A túz itt van, érzed a 
kohóját, de az író csak füstgomolyokat bódorgat. Illyésnek kezdett ő l 
fogva az volt az ereje, hogy gyönyör ű  ízléses képeket, jeleneteket tu-
dott a verseiben föltáncoltatni. „Fáradó szél gyanánt az esztend ő  las-
sítva szárnyalását ..." S mint versében a képek, prózájában olyan 
gyöngédséggel gomolygott a kedély, a humor. Ez a hajnali délibáb 
azóta is ott jár elő tte. A Csizma az asztalon cím ű  tanulmány nyomát 
sem mutatja oszlásának. Platonnal tart, aki szerint komoly ember nem 
vetheti a világ elé a legkomolyabb dolgait? Vagy a tehetség érésében 
van ez a tempósság, annak a lassú felnyomulása közben ér rá figyelni, 
enyelegve tanulni, magát egy-egy rokonszenves pózzal helyettesíteni? 
Költészete küls ő ségeiben nem sok a népi. Ebben a magát tartogató 
mohóságban, ebben a fústbodorgató birodalomszervezésben azonban 
kevesen hasonlítottak ennyire a magyar néphez, annak is a feltörek-
vő ihez. 

Móricz Zsigmond, aki mindnyájunkat a legjobban ismert, azt 
mondta egyszer róla: „Juhász ivadék. A kalap behúzva, de a szeme jár. 
A birkának aranyat ér a gyapja." Ezek a birkák, azt hiszem, mi vol-
tunk; a kortársak, a magyar írók, az egész világirodalom, a használ-
ható gondolatok  es  fogások. Senkiben sincs úgy kifejl ődve a szellemi 
szerző  ösztön, mint ő benne. Belesápad a gondolatba, hogy birtokához 
egy új tagot szerezhet. Minden csíziót ismerni akar. Mások tévedései-
ben járja iskoláját; 8 rajta ne maradjon senkinek nevetnivalója. Pá-
lyájának is mindenfel ő l megvan a statikája. Ha így nézed: Rácegresen 
született s onnét hódítja - szívét súlypontul lennhagyva, - a várost, a 
világot. Ha emígy: Párisban volt a bölcs ője; onnét hozta s terjeszti az 
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ízlést és illemet Macedóniában. De úgy is föl lehet fogni, hogy az Osvát 
és Babits Nyugata formálta s a m űvészi tudatosság szövő székén veti 
keresztbe a szálat Ozoráról föl Pestre, Páristól az Uralig, oldalvást. 

Az óvatosságát sokáig gyengeségnek tartottam. De Illyés az eré. 
nyeinkre is figyelt s azokat is beolvasztotta. Tíz éve mi voltunk az ö 
erkölcsbírái, most ö lesz lassan a mienk. Én kétszer hidegedtem el t ő le, 
mert eltolta azt a pajzsot, amelyre most mégis csak fölültettük. 
A tűzbeugró ezt mással nem is magyarázhatná, minthogy „nem veti 
magát elég bátran önnön géniuszának a karjába." Kevés dolog rom. 
bolt bennem annyit (s tán szellemi életünkben is), mint az ő  késése. De 
az eredmény igazolja. Ez volt tehetségének a beosztása. Most olyan 
helyre kötötte magát, ahol kárörvend ő  lelkesedéssel van rajta a sze-
münk. A magyar irodalom „önkormányzatát" vezetni: itt nem ma-
radhat meg anélkül, hogy h ő ssé, nagy emberré ne váljon s nem szökhet 
meg úgy, hogy maga el ő tt örökre meg ne szégyenüljön. 

Van abban valami kedvesen félszeg (s talán félelmes is), ahogy ez az 
új mester, szégyenkez ő  maga lóbázással az irodalom fölé kiül. Még 
időbe kerül, ameddig megszokja. Sok jó tulajdonsága alapján szinte az 
első  perctő l ide kandidáltuk. 0 az, akinek a parasztírók közt is elront-
hatatlan helye van, s a kultúra és mesterségtudókat is túln ő tte. Juhász 
pillantásával mindent számon tart — kit ű nő  számtartó tehát =, de 
ugyanakkor mégsem izgatja túlságosan a más dolga; azaz jó kor-
mányzó is. Minthogy a maga bels ő  sötétségeivel birkózik: különös 
gondja van a szellemi tisztaság szertartásaira. Az emberek közt is csak 
enyeleg, bódorog: tud tehát bánni velük. Arra való, hogy összetart-
son, irányt szabjon és hangra kötelezzen. írói önfenntartó ösztöne is 
biztos; így azt a kis irodalom-mérgezést is ki ,  fogja  heverni, amely 
újabb munkáin fel-feltűnik. A Kora tavaszban es a Mint a darvakban 
a breugheli képek mint régen. Prózájának, a lágy gomolygáson kívül, 
újabban klasszikus metszése is van. De mintha túl sokat nézné magát 
az irodalmi szemlélet tükrében. Mind a két könyv alakulásáról szól: az 
Íróéról, a forradalmáréról. De ahol a természet munkájáról szólunk: 
ott nem segít csak a föltétlen igazmondás. Itt mindig ott játszik az író 
és tárgya közt a kérdés: hogy volna szebb. A Mint a darvak már kiin-
dulásával is nyitott kaput dönget. A Sárarany és a Kántor József 
nyersesége ellen beszél, amikor lassan-lassan épp az a kifogás, hogy 
túlkomplikált, nemes, érzékeny parasztokat ábrázolunk. A Kora ta-
vasz fő hő se is a negyvenéves eszével-szívével „fejl ő dik", a tizenkilen-
ces falu helyett egy „forradalmi magyar falu" panoptikumban. 

Azt szokta mondani: fél átmenni a Tiszán, mert ott mindenki ő rült 
egy kicsit. Én azt hiszem, az embernek nem kell annyira félnie sem a 
maga, sem a fajtája ő rültségétő l. Illyésnek, s ügyének is, jót tenne, ha 
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kevésbé szégyenkezne Párizs el ő tt a Tiszántúlért, s a maga bels ő  Ti-

szántüljából is belel ő ne dunántúli délibábjaiba és m ű gondjába egy 
adag erélyt, ő rültséget és igazságot; amint azt egy-egy lángnyelv verse 
(Hallgattam, Önz ő ) utolsó kötetében oly gyönyör űen ígéri.' De mit 
figyelmeztessen? Biztos, hogy ö maga is érzi s már megindult. 

6. HIÁNYOK 

Akinek volt türelme erre a tanulmányra, csodálkozva nézhet rám. 
Onnét indultunk-el, hogy a népi mozgalomhoz a gő zt a tanultak rossz 
közérzete adta. Ok vonulnának, mint egy új Egyiptomból, a nép felé, 
amelybő l egy-két nemzedéke elszármaztak. Nos, seregszemlénken 
láttunk egy tucat írót, csak olyat nem, aki ebben a kivonulásban a 
Mózesük, Józsuéjuk volna. 

Valóban mulatságos: egész irodalmunkban nincs egy súlyosabb 
ember, aki azokról és azok közül beszélne, akik közé majd mind tar-
tozunk. Nem csak az olvasók, de lassan a legtöbb maligánfokú pa-
rasztírók is. Olyan meg csak akad, aki az ellentmondás és elökeí ő ség 
szellemétő l hajtva nyugati nagy polgárrá stilizálja magát — amilyen 
Magyarországon nem is igen találkozik. De hol van, aki annak a fél-
millió vagy egymilliónyi kisembernek, adótisztnek, bankhivatalnok-
nak, diáknak, kezelönönek a sorsáról és osztályálmairól beszél, amely 
a magyar irodalomban a jöv ő jét keresi s fogyasztja. Bárhogy megüt& 
dik a kaptafa-szociológus: ilyesmit még Szabó L ő rincre lehetne a leg-
inkább rábizonyítani. Nem azért, mert programul t űzte ki, hanem 
mert a legigazmondóbb költ ő nk, Arról ír, amiben szenved: hivatali 
robotról, az álközéposztályi család pokláról, terhér ő l, a városi ember 
rövid találkozóiról az utcasarkon befúvó tavasszal, gyermeke nyiló 
eszével, a jobb társadalom tétova reményével. 

Ezt az irodalomtörténeti paradoxont nem nagy sor megmagyaráz-
ni. Nálunk a közélet emberei, az írók is, mindig a leghatásosabb szere-
pek felé tolongtak. Abban aztán h ő sök is tudtak lenni. Proletáriró, 
parasztíró: az igen. Nagypolgár kell ő  megokolással; meg a
„kíspolgárok"ispolgárok" (tanultak vagy szolgák) ir őjának lenni: az piha. A nagy 
prózai müfajainkon ez meg is látszik. Szindarabjaink közt alig van 
egy-kettö, amelyben legkülönb néző i a maguk szívódására ismerhet-
nének. Ifjabb regényirodalmunk is csupa kitérés: vidék, nép, közép-
kor vagy épp a krúdyzmus tájékai felé. Móricz Zsigmond mondogat-
ta, hogy itt van Budapest, az országnak ez a „nagvy garni-szállója'', itt 
készül minden s még nincs meg a regénye. De hát azt kívánjuk, hogy 
kalauzokról, biztosító-orvosokról, ad6ellenörökr•1 és cselédlányok- 
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és Rabelais á kortársa. Fordítsuk, szerkesszük hát (könyvek százaiban 
akár) azt a nagy Európai Olvasókönyvet, amely állandóan az egész 
európai kultúra távlatán lebegteti a szemét. Sok mindenre gyógyszer a 
távlat; s pontosan ez az a munka, amelyben meg Halász Gábornak is 
népi íróvá kell lennie. A másik munkásosztagnak alattunk n őhetne új 
munkaterülete. Azt a munkát kellene folytatnia, amelyért az ifjúság 
Györffy, Kodály, Karácsony Sándor nevei alatt rajong. Azaz: meg 
jobban belé kell kapaszkodni a magyar tájakba, a magyarjellegbe, a 
környező  népek életébe. Ahogy a mai Nyugat kevés Európánkul, a 
magyar is kevés „kelet népének" önmagában. Kelet-Európa lelkére 
kell a maga olajáért ráfúrnia. 

A társadalmi programok iránt, úgy hiszem, üdv ő s elő ítélet fogja el 
lassan a világot. Az átalakulásoknak valóban az a lényegesebb és 
hasznosabb része, amelyik történik magától s az a mulandóbb és er ő -
szakosabb, amelyre emberek azt mondhatják, hogy én csináltam. 
A népi irodalom is arra példa, hogy ami valóban történik, azt senki 
sem gondolta; azt utólag kezdjük észrevenni. Forradalmi progra-
mokban megállapodni inkább elő vigyázatból fontos, nehogy földúl-
ják s elnyomoríthassák, ami a társadalom éréseiben és roppanásaiban 
úgy is elkészülne. A népi irodalomnak is, ezért sajnálom, hogy nincsen 
hitvallása. Szellemébe kétségtelenül be van írva egy tarkább s ember-
szabásúbb szocializmus. A közéleti bátorság hiánya, hogy ahol az Erdei 
Ferencéhez hasonló er ő s szociológusagyvel ő k is vannak, egy irodalmi 
kritikusnak kell tíz éve már err ő l a maga nyelvén botladoznia. 

Hogy a különféle dolgozó osztályok törekvéseit milyen könny ű  
lenne összehangolni, mindig szembeszökik, ha az ember elfogulatlan 
munkásokkal, parasztokkal, lateinerekkel ül le egy asztalhoz. Hiszen 
az egyeztet ő  elv itt a laissez fai re : valósítsa meg mindenik a maga ter-
mészete szerint a szocializmusát. A gyári munkás bírja hite szerint a 
gyárat; a parasztvérnek hagyjunk egy kis mozgást a maga szövetkezeti 
szocializmusában; a tanultaknak adjuk meg a véleménymondás, a 
kutatás, a hatáskör szabadságát, még a min ő ségiparosnak és kereske-
dő nek is egy kis mű vészi autonómiát a maga piciny őzemében. Mi-
helyt a két nagy szocialista elvet (a termel ő -tulajdon a dolgozóké, a 
nemzeti jövedelemben mindenki a munkája értéke szerint részesül) el-
fogadtuk, fölösleges gyaluval csinálnunk társadalmat, s fejek százez-
reit is hozzágyalulnunk. Nem olyan borzasztó szerencsétlenség az, ha 
minél több ember érzi otthonosan magát államunkban. Sajnos, ami-
lyen könnyű  egy tejcsarnokban a jó szándékbaknak megegyezniük, 
olyan nehéz a világtörténelmi ráncigálások közepette megegyezésükön 
megállaniok. S ez az, ahol a „hiányoknak" mar  ,,veszélyek" a nevük. 
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ról írjunk? A kültelki proletáron kívül nincs egy irodalomképes réteg 
az egész cs őcselékben. De mért mosom a más fejét? Magam is Szilas-
balhásról hoztam föl Pestre a h ő sömet, noha itt nő ttem föl a Vízivá-
rosban, Bajnok-utcában. 

Pedig mekkora aranylelet volna az, ha egy fiatal szépíró elhinné, 
hogy ő neki nem kell önmagát, a val ő di sorsát és valódi tapasztalatait 
szégyellnie. Ha arról merne írni, ami közt a fiatalsága folyt: életunt 
tanárokról, akik százoldalas jegyz ő könyvekbe temetik tudományos 
terveiket, elnyütt és megcsalt keres ő  nő krő l, akik görcsös erő feszítés-
sel rúzsozzák magukra az úriasszonyt, a házmesterlakások középosz-
tály lombikjairól, a „szociális gondolat" útjáról, bérházak és gimná-
ziumok mélyén, egy-egy éjszakai hazajöveteir ő l a Városi színházból, 
ahol a Parasztírót hallották, egy-egy elfogult, meghatóan b ű ntudatos 
beszélgetésrő l a házban szerel ő  „munkássággal", vagy a cserkésztábor 
körül a néppel. Egyszóval: az élet önkéntelen zavaros áramlásáról a 
felé a homályos munkásértelmiségi társadalom felé. Az irodalom 
alapjában véve mindig realista. Így vagy úgy: azt mondja ki, ami va-
lóban történik. A népi irodalom ma épp arról hallgat, ami leginkább 
történik benne. 

Mulasztása az is, hogy még mindig nincs meg a „m űveltség nor-
mál"-ja. Az iskolai „szemléltet ő  normál" mintájára faragtam a szót. 
A nagy irodalmi mozgalmaknak, reneszánsznak, felvilágosodásnak, 
romantikának megvoltak az el ő írt latin, francia, hazai olvasmányai. 
Aki művelt embernek akart számítani: ezt kellett ismernie. A fordítá-
sok is ezt a „normál"-t szolgálták. Amyot Plutarchosa, Kazinczy 
Gessnere: egy-egy kézikönyv volt a korszer ű  mű veltséghez. Nem sza-
bad belenyugodnunk, hogy a népi irodalomnak a mai állapotban ma-
radjon a kézi könyvtára. Mit isme rt  a húszas években egy m ű velt em-
ber? A tizenkilencedik század regényíróit, néhány francia költ ő t; 
egy-egy tanulmányt Gide-r ő l, Valéryrő l. A népi mozgalmak óta ez a 
fajta európaiság ellankadt. Az olvasott ember ma az újabb magyar 
írókra fizet el ő , s szociográfiai, néprajzi, történelmi munkákat gy űjt. 
Az ember csak bámul, hogy fels ő osztályos diákok s kispénz ű  munká-
sok mit halmoznak össze „sorskérdés"-ben. A múlt télen egy szállodai 
portással barátkoztam össze, akinek  mar  akkor hatszázkötetes „népi 
magyar" könyvtára volt. Ha tágabb a „normál", mi mindent szívha-
tott volna föl ekkora költséggel s fáradsággal. 

A mű veltség-szervez ő  íróknak, ügy érzem, két nagy munkát kéne 
magukra kimérniök. Az egyikkel egy új európai láthatárt építhetné-
nek körénk, az elavult Modern Nyugat helyett az egész Európai Mí . 
veltség boltja alá vezetvén olvasóinkat. Komolyan mondtuk, hogy a 
népi írónak s olvasóknak nem Giraudoux s Huxley, hanem Herodotos 
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tésbe sem ártana beállniuk, amelyet egy sírral-barát test érez azok 
iránt, akik az alkotók nemes versenyében a politikai hóhér tehetségé-
vel óhajtják az Íróét megtoldani. A baj nem is az a zavar, amit a meg-
fenyegetettek idegzetében okoznak. Az edz csak. Csúnyább, hogy 
bajkeverő  kezek rajtuk át mindig belenyúlhatnak a szellem tiszta re-
tortáiba. Az idegenvezetés szóval. A bels ő  es  külső  idegenek vezetése. 

A magyarság újabbkori balsorsának én (sokszor megírtam) azt tar-
tom, hogy a világhistória órája gyorsabb volt, mint a mienk. Mire mi 
kiérleltünk volna valamit, kinn kaszára érett a kor. Az utolsó százöt-
ven év katasztrófái: csupa májusi aratás. Ez ellen egy védelem van, ha 
belső  nemzeti folyamatainkat, amennyire lehet, függetleníteni  tudjuk 

nem a kor eszméit ő l, hanem a kor beavatkozásaitól. A népi iroda-
lomnak is erre van szüksége. Értékes hazai növény ez; a világszelekkel 
együtthajlangó. Ha védeni s nevelni tudjuk: egy nemzet is elfér az ár-
nyékában. Uldözés, erő szak, megszállás nem fog rajta. De jaj neki, ha 
mi magunk tesszük törzsére a fű részt: a hű tlenséget. 

1943 
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7. VESZÉLYEK 

Sokan attól félnek, vagy abban bíznak, hogy a népi irodalmat az 
írók torzsalkodása fogja tönkretenni. Botrányokban valóban nem 
szorulunk behozatalra. A paraszttehetségek bámulatos gyorsan ta-
nulják el a kaszinói érzékenységet es  duhajságot. Mégsem hiszem, 
hogy az ilyenféle bomlás egy nagy szellemi mozgalmat fölbomlaszt-
hasson. Erő s egyéniségek mindig kizárják egymást; határozott véle-
mények ütközve csendülnek. Íróknak az a dolguk, hogy kell ő  eréllyel 
hordják a sorsukat, szerepüket. Egyetérteniük, vagy inkább egyet-
érezniük a néz ő knek kell; ő k épp abban gazdagabbak a játszóknál, 
hogy az egész drámát, a szerepek mögötti értelmet kapiskálhatják. 
Ahogy a példa mutatja, ma már nem is vagyunk híjával ezeknek a  me-
lyebbrelátó olvasóknak (magamat is inkább közébük számítom, mint 
az írók közé), akik az egymást kiátkozó pápákat is összeolvasztják 
szívük tanulságában. Az persze kívánatos volna, hogy akik egymás 
verseire féltékenyek, ne egymás anyját gyanúsítsák. De a durva hang 
végül is önmagát bünteti: nem veszik komolyan. S tán meg egy go-
rombáskodó irodalom sem olyan sivár látvány, mint egy kínosan ga-
zsuláló vagy éppen gleichschaltolt. 

Örömmel veszem észre, hogy régi, kedves kifejezésem, az „irodalom 
önkormányzata" épp ma, megint használatba jött. Ennek azonban 
csak egyik része, hogy a hitében durván megtámadott Írótárs körül 
még ellenfelei is véd ő  körbe záruljanak. Fontosabb, hogy ezzel az 
autonómiával az Írók éljenek is. Azaz, szent berkük védelmében hitük 
es  sorsuk szerint beszéljenek, s ne az uszító pártok  es  a hullámzó törté-
nelem súgása szerint. Engem sokszor bántott, hogy íróink milyen 
gyengén képviselték azt, amit csináltak. Nem mondom, hogy nincs 
ebben is haladás. Harmincegy óta, amikor az els ő  világtörténelmi 
hullám átcsapott rajtunk, a szemérem mégis csak befészkelte magát 
sokak idegrendszerébe. De azért e háború alatt is hányszor volt írók 
közt az a rossz érzésünk, hogy az ember nem egy másik férfival, hanem 
a hadiszerencsével tárgyal. A nyáron egy diáktáborban beszédet kel-
lett rögtönöznöm. A beszéd után az ott lev ő  munkásíró, akit pedig a 
különbek közé számítok, fölállt s meghatva mondta, mennyivel köze- 
lebb került hozzám az után a beszéd után. Háromszáz tanúm van rá, 
hogy a beszéd nagyjából azonos e tanulmány bevezet őjével (Egy kis 
szociológia), amelyet ugratói örömére a munkásság el ő tt most oly sü-
ketül-vakul denunciált. De hát persze, a Csendes Don akkor csende-
sebb volt. Szeretném, ha azok, akik ezt a lámpavas-tenort jobbról es 

 balról használják, belénk láthatnának, mekkora iskolát jártunk mi ti-
zenkét év alatt a fenyegetések elviselésében. Zuhanyul abba a megve- 
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* Goga végre is jó közepes költö; azt, hogy miniszter volt, nem kell a rová-
sara írni. Romániában a jó írókból is többnyire kultuszminiszter, színigazga-
tó vagy egyetemi tanár lett. A legnagyobb román kritikus, Maiorescu, Tisza 
Istvánnal egyidő ben volt miniszterelnök. 

1323 1322 

_....si4.isi.tr..  

MADÁCHOT OLVASVA 

Ma már rossz diákjuk vagyok a nyelveknek. Tán nem is az agyam-
ban a hiba; egy bels ő  „tervgazdálkodás" tiltakozik a nyelvtanulás el-
len; fél, hogy nem jut id ő  a munkámba beépíteni. A szomszéd nyel-
veknek, szerbnek, románnak, csehnek azonban id ő nként meg nekilá-
tok. Nem hiába voltam a szerz ője is kicsit: ezekben az években is meg-
maradtam Duna-Európa polgárának. S ha azt láttam, hogy vétenek 
ellene, a vállalt haza nyelveit tanultam tiltakozásul. Krlezsa Glemba-
jevije, Alexandriescu román vadrózsái, Wolker versei, egy Husz drá-
mához Husz írásai: ilyenekkel válaszoltam en s ű rű n forgatott szótá-
ram fölött ország elsöprésekre, kivégzésekre, faluirtásokra. Most 
megint nógat, annyi más dolgom közt, hogy félbemaradt nyelvtudá-
somat toldozzam. Ha lehetne, egyszerre mindet: a lengyelt ő l az újgö-
rögig. Egyszerre szeretnék mindbe elrejt ő zni; mert most jön a legne-
hezebb: ők fognak (úgy vélem legalább) ellenünk véteni. 

A kora lombhullásban, melyet egy-két es ő  megállított,  Madáchot 
olvastam, két teljes héten át, reggelt ő l estig, szerbül es  románul. Nem 
volt írói célom vele; az evangéliumon kívül Madách volt az egyetlen 
többnyelvű  kiadványom. A két fordítás már évek óta itt van a birto-
komban; tapad is némi dunai emlék mindenikhez. Goga Octavian 
Tragedia omuluiát egy fiatal román újságíró hozta föl a lakásomra, ta-
lán még 1935-ben.  Romániai utamon ismerkedtem meg vele; nagy hí-
ve volt a román—magyar kibékülésnek, s büszkén tette le asztalomra az 
akkor még friss könyvet, a II. Károly Alapítvány olcsó kiadását: lám, 
mi románok így hódolunk a magyar nagyság el ő tt. A másik könyv épp 
Újvidékrő l jött. Négyszáz példányban készült díszkiadás; pompás 
papírjára élvezet a kikeresett szavakat odaírni; a szöveg közt afféle 
szimbolikus fametszetek, amilyenekben nálunk is hittek abban az 
időben. Ez a Tragedija csoveka is még jóval a háború el ő tt jelent meg; 
a magyar Kalangyának volt büszkesége a kiadása. A fordítás elé, 
melynek a szerzőjérő l semmit sem tudok (a címlap Klearhnak nevezi), 
két szerb tudós írt tanulmányt. Az egyik Madách életét ismerteti, a 
másik a Tragédia eredetiségét védi meg Byron Kainjától Grillparzer 
mesejátékáig minden számbajöv ő  művel szemben. Egyikük, Madách 
magyar-tót származásával foglalkozva, még a magyarság félsztáv 
voltát is hangoztatja. Ez az a gondolat, amelyért a Kisebbségben író- 

fának annyit kellett hallgatnia. Vajon él -e s fönntartja -e a fölkínált 
félrokonságot azóta is az írója?  

Nem akarom most a fordításokat birálni. Furcsa is volna, hisz nem 
érZem, mit idéznek föl azok a maguk hazájában. Énnekem nagy gy ő -
nyöruség volt: Madách mondatait, melyeken egy tiszta, de elvadult 
magyar kúria komolysága is ott borong, két félig tudo tt  balkáni 
nyelvbő l kibontani. Az alvadva ömlő  szerb nyelv kétségkívül alkal-
masabb, hogy a Kepler-féle jelenetek mondhatatlan borúját s árvasá-
gát megteremtse. A fordító meg is dolgozott a szövegével, sajnos min-
den sorban két-három szótaggal többje volt, mint Madáchnak, s ezt a 
hézagot többnyire fölösleges szavakkal tölti ki. A s ű rű  páros rímekbe 
ölt gond is kárbaveszett; a szerb Madách alexandrinszer ű en csosztat 
tő le. Goga fordítása (bár azok közé a fordítók közé tartozik, akik for-
dítás közben sem tudják elnyomni magukban a népszer ű sítő t, es  sok-
szor hígít, amikor latintani látszik) sokkal szabatosabb és testhez-
állóbb. Ha a mű  hangulatáról nem is, de gondolati gazdagságáról jó 
fogalmat adhat.* Én azonban egyforma tanítványi hálával s munka-
társi szeretettel olvastam mindkett őjű k munkáját. Ha nem két, hanem 
száz vagy ötszáz ilyen könyv állna a polcainkon: Délkelet-Európa eb-
ben a négy évben másképp vizsgázott volna. , 

Madách magyarul sem a legkönnyebb szöveg, az en botladozó ro-
mán—szerb tudásomnak meg ugyancsak s ű rűn kellett  fölütnie az ere-
detit. Amikorra a két fordítás minden ismeretlen szavát megtanultam. 
Ádám  es  Lucifer mondókáinak red őjét kibontottam: az Ember tragé-
diáját ügy megismertem, mintha rossz színészeket kellett volna beta-
nítanom rája. Elég egy félsorát hallanom, szótáramba néznem, s tu-
dom, melyik szóra melyik színben volt szükségem. A mi meglazult ol-
vasói figyelmünknek, azt hiszem nem ártana s ű rű bben az efféle gya-
korlat. Egy mű  kritikai felmérése (hogy ügy mondjam: rendszertani 
beosztása) s felszívása az életünkbe: egészen más id ő t, nyugalmat I í-
ván. Az Ember tragédiáját eddig is megnéztem, átvettem négy-ötször 
legalább: néhány éve Madách minden megjelent darabját, levelét 
elolvastam; e fordítóknak kellett jönniük mégis, hogy egy darabig 
végre benne lélegezzek. Két héten át e szép és kínos ő sz minden vára-
kozása, elszántsága, kétségbeesése Madáchba transzponálva iramlott 
át rajtam. 



A nagy magyar remekm ű vek közül talán Az ember tragédiáját sze-
rettem meg a leglassabban. A nyolcadikban Jánosi Béla, az esztétika-
történet írója, a Tragédiáról íratott velünk dolgozatot. Csábítóan adta 
fő l a témát: választanunk kellett a költemény jelenetei közt s meg-
okolnunk, mért azt szeretjük a legjobban. Akkor már forradalom is 
volt, es  tan  nyíltabb is voltam véleményem kimondásában, mint a vé-
lemény megkívánta. Tagadtam, hogy Madách a Goethe- vagy Wag-
ner-féle (akkor olvastam zenéjük nélkül Wagner m űveit) nagy gon-
dolkozó költök közé tartozna; a tizenöt szín közül pedig azt válasz-
tottam, amelyiket senki sem: Ádám lebegését a káoszban. A Nyu-
gat-olvasó diák szerint „az emberi szellem nyugtalansága s röghöz 
kötöttsége itt nő  csak igazán tragikusra". 

Jánosi mélabús mosollyal vette tudomásul az ifjúság lázadását. 
Szokása szerint név nélkül feddett meg: az új es  a régi irodalom egyen-
súlyáról beszélt a művelt ember érdekl ő désében. Én azonban Az em-
ber tragédiája iránti haragomat az ellenforradalomban is meg ő riztem. 
A történelmet nem lehet így elrágalmazni. Ahhoz, hogy az emberiség 
egy-egy századot összeomlás nélkül átláboljon: igen sok ember h ő si 
erő feszítésére van szükség. A társadalom, mint az emberi test, minden 
pillanatban kész lenne a megsemmisülésre: a szívverések szakadatlan 
sorának, önfeláldozó életeknek kell átsegíteniük a folyton ott ásító 
halálon. Én a történelemben e h ő si szisztolék sorát bámultam s olcsó 
diadalnak tartottam, azt fordítani ellene, amit nem ért el. Amit Ma-
dách mutat, mondtam tréfásan, az nem a világtörténet; az az ördög 
torzképe róla. Az ember azért küzdhet es bízhat bízva a végén, mert az 
egészet csak az ördög álmodtatta vele, semmi köze a valósághoz. 

Mennyire meglepett, amikor ugyanezt a megjegyzést, komoly for-
mában, Arany beszédében is megtaláltam. Ezzel mentette a mü pesz-
szimizmusát a Kisfaludy Társaság el ő tt.* Ez az éle azonban komolyra 
fordítva is sánta mentség volna, ha a történelmet itt csak az ördög 
kommentálná, s homályosabban, mint gondolat alatt a szívdobbanás, 
az ördög képeibe nem volna Isten terve is belerejtve. A Tragédia sorsa 
a művelt olvasóban es  néző ben épp ott d ő l el; mennyire tudja vele a 
játék vagy maga a szöveg az ördög kommentárján túl Isten történel-
mét is éreztetni. Mert ha ezekb ő l az elő reálmodott ezredévekb ő l csak 
az derül ki, hogy a szeretet vallásából véres sz ő rszálhasogatás lett, 
hogy a szabad verseny szabad anarchia, a tudomány falansztert épít, s 
a demokrácia Párizsban éppúgy megeszi hő seit, mint Athénben, ak-
kor egy meglehető sen lapos közhely-pesszimizmust szedtünk ma- 

* Nemcsak Arany — nyolcvan év óta az egész esztétikai irodalom ezen vi-
tatkozik: a valódi világtörténetet látja-e Ádám, vagy az ördög ráfogását. 
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gunkba, méltó fonákját a tizenkilencedik század közhely-optimizmu-
sának. Minthogy a darabon át általában az ördög bizonyít, s a két fán 
kívül a történelem leggroteszkebb pillanatai is az övéi (különben is 
tetszet ő sebb beszédű  szellem az Úrnál): a mü nagy körvonalai köny-
nyen az ö győ zelmét eredményezhetik az olvasóban. Nagy népszer ű -
ségét es  elismert mélységét (a látványos rendezésen kiv ű l) nyilván en-
nek is köszönheti. Egy nagy m ű nek azonban, minél több fátylat sza-
kítunk le róla, annál gazdagabb marad a jelentése. Az ember tragé-
diájában is megvan, ha az els ő  benyomáson túljutottunk, az egyensúly 
az Isten  es  az ördög történelme közt. Mi az ő rdőgé a történelembő l? 
Az élet tehetetlensége, a korszakok teteme, a formák váza, amelyb ő l 
továbbment a lélek; az eredmény, szóval az id ő . S mi az Istené? Ami 
nincsen az id ő  hatalmában; az erkölcsi er ő feszítés. 

Isten az emberiség életét éppúgy csak színtérnek, keretnek tekinti, 
mint az egyes ember életét is. Nem az a fontos, hogy mit ér el benne, 
hanem hogy mi sajtolódik ki általa bel ő le. Ahogy az ember valódi tör-
ténete sem életének a kalandja, hanem üdvösségének a harca: Isten 
szemében az emberiség történelme sem az Édenkert es  az eszkimó-
kunyhó közé es ő  bolyongás, hanem ami az emberiségbő l feléje sajto-
lódott  közben. Az utolsó képben Ádám álmával ostromolja az Istent. 
„Megy-é elő bbre majdan fajzatom, Nemesbedvén, hogy trónodhoz 
közelgjen, Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad, S a k ő rböl, 
melyben jár, nem bír kitörni? Van-6  jutalma a nemes kebelnek, Melyet 
kigúnyol vérhullásaért A kislelk ű  tömeg? Világosíts fel, S hálásan hor-
dok bármi végzetet; Csak nyerhetek cserémben, mert ezen Bizonyta-
lanság a pokol." Istennek azonban nem az a fontos, ami Ádámnak. 
A cél csak prés, 6 a küzdelmet, s ami kifejl ődik közben: a nagy lelket 
akarja. Ezért nincs válasza Ádám számára. „Ne kérdd Tovább a tit-
kot, mit jótékonyan Takart el istenkéz vágyó szemedt ő l. Ha látnád, a 
földön múlékonyan Pihen csak lelked s túl ő rök idő  vár: Erény nem 
volna itt szenvedni többé, Ha látnád, a por lelkedet felissza: Mi sar-
kantyúzna, nagy eszmék miatt Hogy a múló perc élvér ő l lemondj? 
Míg most, jöv ő d ködön csillogva át, Ha percnyi léted súlyától legör-
nyedsz, Emel majd a végetlen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, 
Fog korlátozni az arasznyi lét. És biztosítva áll nagyság, erény." Azaz 
az embernek, a véges es  végtelen gyermekének, ott van legmegfelel őbb 
klímája, ahol Isten  es  az ördög történelme összeérnek. Az ember lábát 
az értelmetlenségben vonszolja s tüdejével az örökkévalóságot szívja 
es  leheli. 

Az Úrnak ez a kissé kikalkulált, majdnemhogy üzletvezetöi meg-
fontolása persze aligha tarthatná az egyensúlyt Lucifer mutatványá-
val, ha Isten tervének egy állandó kepviselöje nem lenne velünk a m ű - 
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vön  át: maga az ádámi lélek. Adam  nem szent, ő t kétségbe lehet ejteni;  
nem élvén az ördög történelmén kívül, hozzáférhet ő  az ő rdög érvei-
nek. De nem is martalóc, népvezér, politikus vagy hogy nevezzük az  

ördög szörnyetegét, aki nem ismer egyéb üdvösséget az eredménynél.  
Ádám az, amit h ő snek lehet nevezni; állapota: a purgatórium. Az em-
beri élet értelmetlenségér ő l értelmén keresztül meggy ő zhető , ő sztöne  
azonban folyton fölfelé, folyton nemesebb értelmet szimatol. Az egyre  
új táj, amely felé Luciferrel hurcoltatja magát: a történelmen követelt  

Éden, a bizonyítäsok során föl nem adott  es  föl nem adható Isten or-
szága. Az ő  meggyő zhetetlensége Lucifer kommentárjának az ellen-
súlya ebben a drámában. Az értelem mosolyával szemben egy felütött  
fej, amely elborult szemmel keresi mindenek ellenére a hozzáill ő  biro-
dalmat. A jó ösztönnek ebben a nyugtalan kínjában látjuk mi az ör-
dögnek átadott Ádámot tragikusnak. Tragikus az, aki akkor is kita rt  
maga mellett, amikor a kozmosztól egy bólintást sem kap (vagy csak  

éppen azt) magára. A tragikus ember vándorútja fölött mégis megté-
vesztő  cím: Az ember tragédiája. A bukásra viszi át a hangsúlyt: lám  
ez minden jó törekvés vége; holott azt kéne hangsúlyoznia, amit az  

utolsó mondat is: Lám ez az ember. Akkor is küzd, ha er ő feszítései  
eredménytelenségét föltárták el ő tte.  

***  
Én Madáchot Széchenyin keresztül értettem meg. Amíg a naplókat  

olvastam, fő ként a Hitel elő ttieket, mindig a Tragédia Ádámjára kel-
lett gondolnom. Ugyanaz az izgatott tettvágy s ugyanaz a nemes ösz-
szeférhetetlenség a tettek világával. Utazás, katonai pálya, dráma es  
regényírás, célszerű bb gazdálkodás, lóverseny, országgyű lés, úgy  
húzzák s taszítják Széchenyit, mint a koreszmék Ádámot. Az állha-
tatlanság es  türelmetlenség pózaiban: a magas igénynek ugyanazzal a  
fölhorkanásával spórolja magát a jövend ő nek, mint Lucifer útitársa a  
következő  színnek.  

A különbségek persze óriásiak. Széchenyit a kongresszus utáni  

Európa nevelte, s a romantika els ő  nemzetközi hulláma veti ki szül ő -
hazájában. Miután minden mást megpróbált, másutt-készült angyal-
ként zuhan be közénk, nemzetet alapítani. Madách Schwarzenberg  

tábora s Metternich fregattja helyett Nógrád megyei batárokon járta  

Csesztve es  Szécsény között a világot. Az egyik asszony szoknyája  

mellő l a másiké mellé kerül. Huszonegy éves, s az anyja egy kézhor-
zsolás miatt nem engedi el téli id ő ben hazulról; huszonkét éves, s mar  
férje a vármegye rossz helyesírású démon-kisasszonyának. Egy lélek  
azonban nem abban n ő , hogy mit él meg, hanem hogy hogyan. Kör-
nyezetünkben sem az a fontos, hogy milyen fényes es  tágas színpadot  
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állít körénk, hanem hogy milyen gondolatmenetre, viselkedésre,  
gesztusokra szabadít fel. Az a byroni, Jean Paul-i hangulat, amellyel  

Széchenyi a húszas évek elején főúri társaságunkat meglepte: a negy-
venes évek elején már a nógrádi szolgabíró es  szolgabírón jelő ltek  
közt is általános. Megvan egy levelünk, amelyet a tizenöt éves Madách  

intézett nővéréhez. A boldogtalan végű  Huszárnét persze Marie-nak  
hívják, ő t pedig Eminek. Ebben ilyesmik olvashatók: „Tűznél kell  
szárítani iratom: de nem gyertyafüstt ő l ilyen fekete, de szívem tüze  
füstjétő l. No ha 1-ször van szívem, mert  bíz én ezen soha nem okos-
kodtam 2. ha az csakugyan ég 3. ha füstöl is." Majd: „Pestnek bizo-
nyos jövendölések szerint holnap el kell süllyedni, az utca szögletén  

cédulák vulgo hirdetések vannak kiragasztva, hogy e hírt terjeszteni  

nem szabad, több cinkosok be is fogattak é rte. Ha igaz, hát majd el-
beszélem, hogy volt, ha nem igaz, annál jobb — azonban én az ujságot  

szeretem, errő l is lesz legalább mit beszélni, nem kelt arról philoso-
phálni, vajon hány bibliotéka volt az özönvíz el ő tt vagy hány haj van  
az Öreg Ur parókáján." Így gyakorolja magát az új levélstílusban a  
pesti árvíz ő szén egy Nógrád megyei bi rtokos család két gyermeke.  
Ugyanez a hang, húszéves korában, Szontágh Pálhoz, az ő  Wesselényi  
Miklósához: „Hermin ismét Podrecsányban van csak tudnék valamit  
egy idillából citálni, de lelkem olyan aszo tt  prózai, hogy bármiként  
satulom, tintánál nem jön ki egyéb bel ő le, mert  fekete, epés, elégedet-
len, úgy, hogy keserű  íze naponként reggel számba is j ő  s ha írok, pa-
pírom megsárgul." „Tizenkét férfi közt mindig egy tucat gazember  
ül." Jövendő  feleségérő l: „Hol kezdjek írni, ezen minden vonzó  és 
minden álnok, minden jó es  minden könnyelmü, minden lelkület és  
minden cinizmus mikrokozmusáról." De aki Az ember tragédiáját  
már megírta, az is ilyesformán élcel barátja lefogyásáról: „Szeretetem,  
amely eddig 150 font élő súly közt oszlott el, most már talán 100 fontra  
nehezedik egész súlyával s nem tudom, elbírja-e ezen megfogyatkozo tt  
alany." Az 1860-as eseményekre: „Jelentem, hogy már magyar nad- 
rágban élek vasárnaponként, de nem tapasztalom, hogy csakugyan  
abban laknék a felkelés." Az ember tragédiája nem idegen ezekt ő l a  
levelektő l. Ami a legjobb benne, a nyelv, a hanghordás, a szellemi  
mozgás szabadsága, itt gyakorlódott be ezekben a levelekben.  

Az ember tragédiáját Arany s barátai vitték a nemzet elé. El őbb a  
nemzeti klasszicizmus fénytörésében láttuk, aztán a tanárokéban.  
Eközben sok minden feledésbe ment, amit Madáchról tudni kellene.  
Nem statisztikailag ment feledésbe: abban az összegezö képben, ame-
lyet Madáchról magunkban hordozunk. Ha úgy váratlanul rácsapná- 
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nak valakire: no hány eves  korában írta is Madách a Tragédiát, a leg-
többen azt felelnék, negyvenöt-ötvenben. Nos: harminchatban. Csak  

a Pető fi- és Jókai-féle író foglalkozású irókhoz képest volt elkésett li-
terátor, a magafajta földbirtokos irókhoz képest nem. Berzsenyinek  
ennyi id ő s korában jelent meg az első  könyve; a Hitelt idő sebb ember  
írta; a magyar regényt egy jóval öregebb, penzionátus tiszt indította el  

az Abafival. Azokhoz az írói feladatokhoz, amelyekre Madách készült  

(mert Az ember tragédiájának a formája sem véletlen, minden m ű vé-
vel ilyesmire készült): a harminchat év: kora ifjúság. S Az ember tra-
gédiája valóban egy fiatal ember nagyszer ű en sikerült mű ve; minden  
erénye, amint hibája is, a jól megkínzott s elronthatatlan ifjúságé.  

Madáchról el szokták ismerni, hogy életének a fájdalmai, a börtön,  

feleségének a hütlensége „érlelte meg" benne a nagy m űvet. De hogy  
ez a nagyra ágaskodó, „vérbe-satult", szívet-gyötr ő  nógrádi „mikro-
kozmus" ott is van, minden forróságával a Tragédiában, azt sem ta-
náraink, sem színpadaink nem éreztették eléggé. Magyarországot a  

Ferenc-kor alatt a Felvidék déli pereme, a Lévától Újhelyig terjed ő  
középbirtokos sáv tartotta fönn. Itt érezte jól magát Kazinczy, itt da-
coltak a vármegyék; innen gyű ltek az els ő  reformországgyű lések; ez  
volt az ország legm űveltebb s egyben legradikálisabb vidéke. A Ma-
dách család forradalmi veszteségei : egy halálrah ű lt kormánybiztos,  
Törökországba szökő  nő testvérének a lemészároltatása, a bujdosót  

bújtató s börtönbe került költ ő ; nem kivételesek ezen a tájon. Ma-
dáchban benn volt gyermekkorától a felvidéki kastélyok betegsége: a  

„köszvény". Nénje tizenhárom éves korában azzal vigasztalja, hogy  
ebben az évben azok is megkapták az ízületi gyulladást, akik más éven  
nem szokták; neki is egyik ujjából a másikba megy a fájdalom. Rossz  

mandulái voltak a kis Madáchnak, s ahogy az a Császárfürd ő  régi lá-
togatójához illik: a szervi szívbaj vitte el negyvenegy esztend ő s korá-
ban. A köszvénnyel együtt azonban benne volt a vidéki kastélyok las-
san-lassan anakronizmussá vált mű veltsége, világpolgársága és forra-
dalmisága; Madách Sándor nagyapjának a vére, aki a fejével játszva  

vállalta fel a Martinovics-pör vádlottjainak a védelmét. Nemcsak Az  

ember tragédiájában ébred a Dantonként lefejezett Kepler a nagy  

dolgok borzongásával, negyvennyolc el ő estéjén 6 maga is ezt írja:  
„Mind inkább erő södöm régi hitemben, hogy csak véres út vezetne  

boldogsághoz és a francia forradalom alatt is azok voltak a legbecsü-
letesebb emberek, akik a legtöbb vért ontották. Mindig is jobb, ha az  
ember egy kardvágáson ontja vérét, mintha az embernek vérét szív-
ják."  

Benne van ez Az ember tragédiájában? Ez az, amit a rendez ő knek és  
íróknak a nagy képes revüb ő l ki kellene szabaditani. Egyike a legvon- 

1328  

zóbb talányoknak, hogy még az irodalomtörténet is, els ő  nekifutásra  
legalább, mért épp az ellenkez ő jét tanítja a legtöbb nagy íróról. Fer-
díthetne harminchatfoknyit; mért téved száznyolcvan fokot? Széche-
nyinek breviáriumot készít a „rendszer"-éb ő l, s fátyolt borit az egyé-
niségére. Holott épp egyéniségének a t ű zmagja: a tanítása. Katona  
Józsefnek jó a drámája, de rossz a nyelve és a verselése; holott a Bánk  
bánt a pompás nyelv és verselés tartja lábon. Gyulai nagy kritikus és  
közepes író; holott elég sz ű k kritikus s Kazinczy mellett (aki persze  
„nagy szervező ") a legszebb magyar prózát írta a múlt században. De  
ilyesformán vagyunk Vörösmarty és Szabó Dezs ő  nyelvével, Arany  
klasszicizmusával, Kemény regényeinek az unalmasságával, mások-
nak a formamű vészetével, m ű veltségével, sokoldalúságával. Nyilván  
ügy lesz, hogy az ember abban erő lködik, amiben a leggyengébb, s 
akik az értéket nem látják, az er ő lködésre szegzik csodálatukat. Ma-
dáchnál a nagy koncepció, az egész világtörténelmet átölelö tudás, a 
mély bölcsesség nyű gözte le ,  az  embereket.  S jóval gyengébbnek érez- 
tek a gondolkozonal a költ ő t s a nyelvmű vészt. Pedig hát Az ember 
tragédiáját a koncepciö botlásaiból kimosni éppolyan reménytelen 
szerecsenmosás, mint a Bánk bánt a Gyulai Pál tiszta, loodkus pillan-
tásához kristályosítani. Az álom vezetése, Kepler  alma  Adám álmá-
ban, az álmodó Ádám kicsábítása az Ű rbe (azaz egy fiók- ő ngyilkos-
ságracsábítás a nagy, öngyilkosságba csábító álomban): akárcsak 
Széchenyi „kompozíciói". Világtörténelmi tudásán sincs mit csodál-
koznunk. Elhihető , amit életrajzírói kinyomoztak, hogy egy népsze-
rű sítő  német világtörténet alapján válogatta Id jeleneteit. Mint gon-
dolkozó, annyira sem volt következetes, hogy pesszimizmusát, bár-
mily rosszul illett munkájához, a haladás korszer ű  gondolatától meg-
szabadítsa. Az ember el-elbukik, de az emberiség azért csak halad, ta-
nítják a m ű  részletei. Az egész emberiség elbukik: a küzdés értelme  

maga a küzdés, tanítja az egész. Madách gondolkozói nagysága, mint  

a legtöbb romantikusé, a nyelvéhez kötött. A szavaihoz tapadó bels ő  
atmoszférában van a hitele. Érthet ő , hogy Arany János err ő l a nyelv-
röl némi óvatossággal beszélt; nemcsak beszélt, gyalult is rajta. Ók  

akkor bocsátották be az irodalomba a nép és a história nyelvét, s Ma-
dáchban ez a nagy újság hiányzott. Nekünk azonban, akik nyolcvan 
év távolságból hallgatjuk ő ket, ahonnét minden divatra ráborul az 
óság, s mindenikb ő l kiütközik az erény: nem szabadna Madách nyelvi 
erejét csikorgásaiból megítélni. Olyasféle nyelv ez, mint a Széchenyié, 
vagy hogy jobb magyarságú írókat mondjunk: a Keményé, Katonáé.  
Nagyobb ellenállás a szAjizmokban, de ahol áttör rajtuk, hatalma-
sabban bukik a beszéd. „Ha soron tul kibékélt szellemed Levetkezz a  
kor véres porát." ,.Nem félsz-e így a csendes éjbe nézni, Mely mint  
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nagy szív, szerelemt ő l dobog." „Komédiásnak nézi az utókor, Ha a 
valódi nagyság lép helyébe. Az egyszer ű  es  a természetes, Mely ott ug-
rik csupán, ahol gödör van." „Soha se tiszteletes a jelen, Mint ember 
nagyság a hálószobában." „Ebnek eb a legf ő bb ideálja." 

S milyen nagy költő , hozzá épp drámai költ ő  ez a bizonytalan filo-
zófus. Hogy oldja meg, minden ide-odatapogatás nélkül, a lehetetlen 
feladatot, amelyet a m ű  elgondolója rájamért. Ádámnak tizenegy 
képben kell a világtörténelmet végigálmodnia; a legrövidebb képre 
kétszáz sor jut, a leghosszabbra tán hatszáz. S abban a költ ő nek fel 
kell vetítenie az új kort; be kell mutatnia Ádámot új jelmezében; ki kell 
ábrándítania abból, amiért lelkesedik; mellé állítani egy n ő t, akiben az 
Édenkert-belire ráeszmél; elvégezni Hegellel a dialektikai stafétabot-
váltást; kitű zni az új eszményt, hogy a következ ő  képben mindez újra 
kezdő dhessék. A nagy mű ben van talán néhány szín, amely a többihez 
viszonyítva satnyább (a Miltiadesé, Dantoné f ő képpen), a legtöbb 
mégis milyen bámulatos tömörséggel oldja meg feladatát s milyen ha-
talmas hangulatot tud teremteni a legdurvább történelmi közhelyek, a 
dő zsölő  rómaiak, a rabló keresztesek, az egy jottán halálba men ő  eret-
nekek, a fiait megev ő  forradalom köré. Az els ő  Kepler-képben (ma ezt 
írnám meg Jánosinak) a háttérben egy máglya ég, elöl két udvaronc 
beszélget. „Ki az megint, ki ott fű tő zik, Eretnek, vagy boszorkány?" 
„Nem tudom. Nincs már divatban, hogy még érdekeljen, Csak söpre-
dék gyű l a máglyák köré s Nem ő rjöng az sem már öröm miatt, Csak 
hallgatag néz es  morog magában." „Az én id ő mben ünnep volt az 
ilyes, Ott volt az udvar  es  nemes világ." Nyolc sor s kész (bar  idő  elő tt) 
a tudományt szül ő  katzenjammer, jöhet Lucifer a széljegyzeteivel; 
Rudolf az asztrológ tébolyával; Kepler a csillagász rossz lelkiismere-
tével; Kepler anyjának boszorkánypöre, házassága s a házasságtörés; 
fönn az erkélyen a nagy ember magánya, s lenn az erkély alatt a világ 
véleménye róla; a pénzkunyerálás; az asszony gyöngédséggel elegy föl 
nem vevése; a férfi mélabújában a szellem emberének dölyfe; a kor, 
egy különb kor elő érzete, a Marseillaise. Az egész alig kétszáz sor: 
Shakespeare színí gyakorlatának is dics ő ségére vált volna. Vagy hogy 
(tizennyolc éves koromnak is igazságot szolgáltassak) üssék csak föl az 
(Jrbe kirepülő  Adam  költeményét a távolodó földr ő l: így csak egy 
költő  tud (egy színházi ember soha) a színpadon megállni. A nagy ro-
mantikusok, akármivel foglalkoznak, els ő sorban költő k. Széchenyi 
alkotásai sem mások, mint a nemzet tudatába beléragadt költemé-
nyek. Itt is egy nagy költ ő nek volt szüksége a meglehet ő sen gyenge 
történelmi sablonokra, hogy a maga meggyötört szíve számára (Byron 
Luciferét kölcsönvéve s a racionalizmus szellemévé fejlesztve) törté-
nelmi kínzókamrákat s dacos fellebbezési alkalmakat szervezzen. 

1330 

Egyetlen, véletlen mű  Az ember tragédiája? Csakúgy, mint a Bánk 
bán. Abból a fiatalemberb ő l, ha meg nem kell halnia élete új kulminá-
ciós pontján, más is kitelhetett volna. 

Irodalomtörténetünk mostohán bánt el a magyar romantikával. 
Másfél évtizedet hagy meg neki a Zalán futását követ ő  időkben s 
egyetlen nagy írót: Vörösmartyt. Holott a romantika Kelet-Európá-
ban sokkal komolyabb dolog volt, mint  Nyugaton.  Itt nem régi ha-
gyományokat dobott le, itt benne születtek meg az üj nemzeti irodal-
mak. Az irodalomtörténet m ű szavaitól én is húzódozom. A romanti-
ka azonban annyira jellemz ő  lelkiállapot, hogy meg nem nevezni any-
nyi lenne, mint egy kanyarós beteg ágyánál a kanyaró szót ki nem 
mondani. Nyugaton ebbe a lelkiállapotba a társadalom lassú, már 
észrevehet ő  s meg meg nem szokott vulgarizálódása szorította belé a 
nagyságához ragaszkodó költ ő t; Keleten m űveltség s környezet, esz-
mék es  történelem ellentéte táplálta hatalmas er ő vel. Keleten mindig 
volt egy kis romantika; gondoljunk csak a Rákóczi (az igazi s nem a 
Thaly Rákóczija) körü li  elő re-anakronisztikus színekre. A szorosab-
ban vett romantika feltételeit 1795 táján Csokonai utolsó s Berzsenyi 
első  esztendeiben teremti meg Ferenc császár, a magyar felvilágosodás 
tájnyelvet beszél ő  hóhéra. S tart, amíg feltételei: a kiegyezés el ő tti 
évekig. A közbees ő  négyfelvonásos drámának (mely fő hő sének, Szé-
chenyinek az élete tagolását követi; Katonáék borongó kezdése után, 
a Hitel tettrehívó berobbanásán át, Kossuthtal s Pet ő fivel már-már 
optimizmusba csap át), Madách az utolsó felvonásában lép föl, ab-
ban, amelyiknek a döblingi szentély, Arany Bolond Istókja, Kemény 
regényei s Vajda lírája adják meg a színét. A magyar romantika kora 
ő velük zárul, utánuk mar  csak a kiegyezés hig árján úszó parafaro-
mantikusok utánozzák a romantika küls ő ségeit. Ádám lelke azonban 
tovább száguld azóta is.  Adyban ez verg ődik egy nem éppen fényes 
környezetben, s ma is vannak tan,  akik ágaskodó lélekkel, új utakat 
kérnek Lucifert ő l. 

*** 
Miért van a magyar irodalomnak csak egyetlen olyan m ű ve, mint 

Az ember tragédiája? Madáchnál nekünk sokkal nagyobb költ ő ink is 
voltak; s ha a Goga-féle m ű fordító egy olyan magyar alkotást keres, 
amely a gyülölködö határokon is átnyúlik: Madáchon kívül nem talál 
fordítanivalót. Nem borzasztó, hogy annyi nagy tehetség egész életén 
keresztül a faj fennmaradásával volt elfoglalva ?  Nemcsak a magyar-
sag  Móricz-féle búvárai! Akik a Madáchénál nagyobb készültséggel 
fosztogatták az európai m ű veltséget: még inkább. Ervényrehozni 
vagy megnemesíteni a magyarságot: erre volt itt kevés mindenkinek az 
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változásra? 
1943 

élete. Az Arany, a Kemény Zsigmond, s ő t a Vörösmarty, Ady „Ember 
tragédiája" is kibonthatatlanul belekavarodott a Magyar tragédiába. 
Mekkora kár ez épp most, amikor világos, hódító m űvekben kellene 
bebiznyitanunk a szomszéd népeknek s a távolabbi világnak: meny-
nyire nem azonos a magyarság az ő  politikai látszatával. 

Sokszor meghányt-vetett gondolatok; en sosem kínoztam magamat 
velük. Pedig semmi sem foglalkoztatott annyira, gyermekkoromtól 
szinte, mint a magyar irodalom „karrierje", s en  magam is hány VII. 
Gergely-féle művet pocsékoltam el arra, hogy színházainkban jobb 
írót s jobban játsszanak, vagy hogy néhány kerttel, gyerekkel, tanult 
paraszttal az országban több legyen. Nyilván tudtam (kezdetben 
éreztem), hogy egy-egy nemzeti irodalom csak egészében n ő het fel vi-
lágirodalommá; amint az egyes írónak is nem villanásaiban, hanem 
egészében kell elég jelent ő snek lennie, hogy a nemzeti irodalomban 
megállhasson. Ehhez pedig nemcsak nagy tehetségek, de nagy élet, 
nagy szellemi üzem, tér, szenvedély kellenek. Így n ő tt föl a nyugati né-
pek „világbirodalmába" az utolsó százötven évben a német, az orosz s 
részben a skandináv irodalom. E lassú fölküzdés alól nem szökhetik 
meg, egyes nagy általános művekben, a mi irodalmunk sem. 

Az ember tragédiája is csak látszólag kivétel. Riedl Frigyes a ma-
gyar irodalom zseniális intermezzójának nevezi. De csak úgy az, mint 
a Gondolatok a könyvtárban, vagy Eötvösnek a XIX. század vezér-
eszméirő l írt könyve. A mindenfelő l bekerített hazafi kiált föl mint 
ember, s ez az, amiben irodalmunk világirodalmi szakának, ha lesz 
ilyen, elébe vág. Madách éppúgy hajlandó volt a faji fennmaradás 
írójává befogatni magát, mint Bessenyeit ő l máig minden magyar író. 
A Tragédia körül támadt m űvei (melyek korántsem annyira alább-
valóak a Tragédiánál, mint tanítani szokás): a Mózes es  a Civilizátor, 
Bachról es  a pusztában bolyongó magyarságról szólnak. Mint beér-
kezett drámaíró, hajlandó volt 6 is, akárcsak Kemény, nemzetnevel ő  
tanulmányokat, ső t rémnovellákat írni. Az ő  szerencséje a benem-
kapcsolódás volt. Az olyanféle barátokat, mint Madách es  Szontágh 
Pál (a negyvenes évek elején Sárosban, Pápán vagy Kolozsvárt volt 
elég belő lük), egyszer csak Pesten találjuk, s húzzák az irodalmat. 
Madáchnak szigorú anyja volt; a nagyobb jószág, a korai házasság, 
Nógrád köztársaság, aztán a katasztrófa: visszatartotta, hogy a szer-
kesztő ségekben virrasztó Kemény Zsigmond legyen bel ő le. Ő  elma-
radhatott az irodalomtól s növeszthette a lelkét. A történelem, melybe 
a többiek napi munkásul fogatták be magukat, az ő  számára egyszerre 
volt lelkét feldúló élmény s távlatban maradt elmélkedési anyag. Az 
ember tragédiája ez ellen a történelem ellen mondja el, utolszor, a ma-
gyar panaszt. A komolyan vett európai eszmékre az európai történe- 
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lem jégverése Rákóczin, Hajnóczyékon, a szabadságharcon, Adyn és 
társain át mindmáig: ez a magyar „szellemtörténet". S Az ember tra-
gédiája pontosan err ő l szól: a hösi lélek s a történelmi er ő k viszonyá-
ról. Nem magyarok voltaképpen csak a m ű  burkát, a világtörténelmi 
látványosságot érthetik meg, s ez korántsem olyan nagyszer ű , mint 
tanáraink es színigazgatóink hiszik. A m ű  magja nagyon is magyar, s 
éppúgy csak az egész magyar irodalommal együtt lesz érthetö, mint a 
Bánk bán vagy a Halottak élén. 

De hát mikor lesz az? Kiküzdi, kiszenvedi egyszer irodalmunk azt 
az általános érvényt, amely mindazt, ami egy külföldi számára helyi 
számvetésnek látszhat, a m ű vészet algebrájában a képlet ran gjára 
emeli? Az elmúlt esztend ő ben szép feladaton kelle tt  gondolkoznom: a 
magyar irodalom történetét akarták megíratni velem a k ű lfóld szá-
mára. Elmondani, hogy nekünk is volt reformációnk, ellenreformä-
ciónk, felvilágosodásunk; csak egy csepp lett volna az unalomnak ab-
ban a tengerében, amelyet a világ a könyvnyomtatásnak köszönhet. 
Van-e a magyar irodalom egészében olyasmi, amire a külföld mint 
szellemi tüneményre fölfigyelhet? Úgy érzem, van: a magyar történe-
lem es  a magyar szellem tragikus ellenlábassága. A magyar nemzet 
katasztrófák igazságtalan során süllyedt le a legsúlyosabb gyarmati 
sorba. Nincs meg egy nép Európában, amelynek ilyen kevés része vol-
na államában s nem sok a színesek közt, amelynek ilyen kevés reménye 
lenne a szabadulásra. De ez a történelmi nyomás, amely a magyar né-
pet s a magyar m ű velteket meglehet ő sen elkorcsositotta: a magyar 
szellembő l egyre aránytalanabb tromfokat csikar ki. Mintha a nem-
zeti fájdalom mind vadabbul fútätt kohójában akarná az általános 
emberit kihevíteni bel ő le. Azért szorítana ki a történelemb ő l, hogy a 
történelmen kívüli világ panaszát, Ádám vádját, mi mondhassuk a 
történelemcsinálók szemébe. A magyar sorsra számottev ő  szellem 
már-már csak vallással felelhet: Széchenyi, Ady s akiben az ádámi lé-
lek hajt, mind ilyen vallást ígérő  vallásabortuszok. Minthogy nincs 
más sanszuk, Isten történelmét kell az ő rdögével szembeszegezniük. 

A gondolatmenethez itt voltuk a mohácsi vész óta eltelt századok s 
itt voltak legnagyobb iráink. Az utolsó hiányzott, aki a fejl ődést le-
zárja s az egész gondolatmenetet igazolja. Érzi-e más is, milyen közel 
voltunk hozzá? S most mégis megdöbbenve nézek szét a mindenen át-
csapó elaljasodásban: ki fogja gy ő zni a szenvedést, amelybe itt a szei-
lern új lépése kerül? Szegény magyar Adám, lesz-e ereje az utolsó át- 
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Bartók zenéjét kevesen illetékesek méltatni. M űvelő désünknek azt 
a modelljét azonban, amely Bartók művében fölépült, jól, rosszul 
mindenki érti s hivatkozik rá. Tudják, hogy Bartók nagy gy űjtő  volt. 
Nemcsak a magyar népzenének tárta föl ő sibb rétegét; egész Kelet-
Közép-Európa zenei örökségéb ő l táplálkozott. Ugyanakkor nagy al-
kotó: a lelke ő srétegébe kapcsolt zenei prehisztorikumnak a zene ki-
tágított algebrájával szerzett általános érvényességet. M ű vészete így 
lett magyar kútforrás s Európa számára is forrás. Már-már geológiain 
magyar s egyetemesen emberi. 

Aki Bartók (es  ikertársa es  ellentéte: Kodály) munkásságáról leg-
eredményesebb Íróinkra fordítja figyelmét: ugyanezzel a modellel ta-
lálkozik. Hatalmas gyűjtés; a teremtő  emlékezetnek népi es  históriai 
felduzzasztása; az európai m ű fajokba új vért öntő , egyéni művészet: 
nem ez Ady lírájának, Móricz öregkori m ű veinek, Tamási költészeté-
nek s Kodolányi középkori regényeinek közös törvénye? Csodálha-
tó-e, hogy aki zenénk es  irodalmunk vívmányaival eltelten a képz ő -
mű vészet felemelkedésér ő l álmodik, ugyanennek a modellnek a hatá-
sa alá kerül. Népi építészetben, díszítésben, faragásban minél több 
magyar emléket fölszívni s ennek vívni ki egy új, egyetemes forma-
nyelvet. Hogy ez a gondolat mennyire fixa idea-szer ű en ül képző mű -
vészetünk fölött, nemcsak azok a szobrászok bizonyítják, akik a so-
mogyi pásztorfaragást akarják fölvinni fő városi épületeinkre, meg in-
kább az a történész, aki sok évtizedes mintaszer ű  régészkutatás után 
épp a napokban állt el ő  egy új magyar stílust kikombináló ötvösm ű -
veivel. 

S ha azt vizsgáljuk mégis, hogy ez a bartóki minta képz ő mű vésze-
tűnkbő l idáig mit hívott elő : én bizony alig látok valamit, amire Ady  es 

 Móricz Zsigmond géniusza, mint egyenértékű  rokonára, rábólinthat. 
Pedig ennek a modellnek első  elméletírója s harcosa, jóval Bartók 
elő tt, éppen egy építész volt. Lechner Ödön lángelméjéért, azt hiszem, 
joggal hadakoznak a tanítványai. Az építész es  gondolkodó azonban 
benne külön igazolandó. Lechner szembefordult a történeti stílusok 
fölújítóival; az építészet bels ő  következetességét hangsúlyozta a már-
vánnyal vakolt bádogoszlopok korában. Magyar lelket követelt az 
építészeten, amikor a gyorsan fölhúzott f ő város hevenyészett mű for-
dításokkal telt meg. Kétségtelen, hogy Lechner elveivel messze el ő re- 
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MAGYAR ÉPÍTÉSZET vágott a megvalósult huszadik századi építészet s a meg nem valósult 
magyar építészet utjara s álmába. Alkotásait, az Iparmuvészeti Mu- 
zeUmot, a Postatakarékpénztárat, a  kő bányai templomot azonban 
csak mint a maga korának az építményeit lehet méltatni s nem mint 
eszmei megvalósulását. Az Iparmuvészeti Muzeum például, amely 
alatt mint medikus nap-nap után elmentem, rám mindig inkább egy 
bizarr, de mű vészi mesekastély benyomását tette (a New York-palo-
tákat építő  Pestnek egy tisztább, de mégiscsak szeszélyes p illanata). 
Arcig Lechner elméletével meg nem ismerkedtem, eszembe sem jutott, 
hogy ez az Ady lírájával analóg jelenség lehessen. Lechner tanítvá-
nyainak is inkább az az érdemük, hogy egy-egy nyugodt, építészetileg 
következetes épületükkel a modem építészetnek már a világháború 
elő tt úttörő i voltak. Amiben magyarok akartak lenni, Vajdahunyados 
tető ik, ma inkább ónémetnek hat. Valami hozzájuk hasonló, mint 
Bukarestben láttam, minden balkáni nacionalizmus építészetében 
feltalálható. 

Lehetséges, hogy az építészeti falukutatás egy új Lechner számára 
elő teremti még, ami Malonyai kortársainak hiányzott. A történelmi 
stílusok magyar módosulásaiból jobban megértjük a magyarság épí-
tészeti ösztönét. Egy nagy Bartók-szer ű  építész útját elzárni úgysem 
tudnám, de nem is akarom. Én csak a szükséges és üdvös kételyeket 
szeretném fölébreszteni: vajon olyan m ű vészet-e az építészet, mint az 
irodalom és zene; belezsúfolható-e annyi néprajzi és történelmi emlék, 
s magában a zenében es  irodalomban is nem marad-e világsikere elle-
nére is mindig egy kicsit tájérdekesség az a m ű vészet (egy Griegé, Knut 
Hamsuné is), amely többet néz maga alá, mint  M.  

*** 
Újabban el-elgondolkozom munkásságom egyik felt ű nő  parado-

xonán. A Bartók módjára készült írói alkotásoknak nem volt nálam 
nagyobb méltatójuk. Az Erdélyi és Tamási első  kő teteirő l irt  tanul-
mányoktól Kodolányi Isteneiig mindet védtem, mindért lelkesedtem. 
S én magam meg sem próbáltam olyasformán írni, mint ók. krásaim-
ban sosem voltam gy űjtő . Hangomat sosem iparkodtam a kollekti-
vum ő si hangszerládáján föler ő síteni. A parasztságról írt regényeim 
ellen az volt a kifogás, hogy a parasztok nem beszélnek parasztul ben-
nük. Történelmi tanulmányaim sem bonthatták meg hangomnak a 
legkülönfélébb m ű fajokon átvonuló egyszólamúságát. Bizonyos, 
hogy ennek más oka volt, nem a képtelenség. Ha gyermekkori regé-
nyem, az Akasztófavirág egyszer megjelenik, megláthatják, mit yen 
elszánt etnográfus voltam én abban. Történelmünkbő l is szittam föl 
annyit, mint más; könnyű  lett volna a hangom elzsírozni, históriaivá 
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öblösíteni. En  azonban épp ettő l viszolyogtam. Amit másokban di-
csértem, abból magamnak nem kértem. Nem akartam a Bartók mo-
dellje szerint nagy író Ienni. 

Ez a viszolygás semmiféle kevély érvvel sem igazolhatta magát. S ő t, 
mély kritikai alázatot, mondhatnám írói csökkentérték ű séget tartott 
fönn bennem. Ok voltak, a Bartók szerint írók, az igaziak, akikre az 
ember szerelmesen irigykedik. Követni nem elvb ő l, szemérembő l nem 
követtem őket: hazugság lett volna. Mint ahogy az is hazugság lenne, 
ha én valami mámoros bölcsész hallgatón ő ként tökéletes kiejtéssel 
kezdenék franciául beszélni. Gyönyör ű  dolog, de engem visszatart t ő -
le a szájtartásom iránti h ű ség; irodalomban a monodia szemérme. S ez 
a hű ség, ez volt az én múzsám, amely ellen nem tudtam véteni. Abba is 
belenyugodtam inkább, hogy magyarságomban a nagy gy űjtő knél 
halványabbnak érezzem magamat. A példakép Bartókék voltak. Mi 
más volt a „mélymagyarság" például, mint a bartóki minta faji szo-
rongattatásunk sötét éveire az egész magyar m ű velő dés elé például 
nagyítva. Nem gőgös önigazolás; hanem megalázkodás, a vezérszó-
lam átengedése: En azonban a minta kedvéért sem akartam gazda-
gabb és magyarabb lenni, mint amennyire gy űjtés és hangöblösítés 
nélkül vagyok. 

Ma már errő l az ellenállásról is másképp gondolkozom. Az ember-
nek érdemes megérnie a negyvenedik évét: ekkor kezdi megérteni, 
amit odáig ösztönbő l csinált. A Bartók modelljének azért nem adhat-
tam oda csak az agyam, mert a természetem másra volt fönntartva. 
Abban egy másik „minta" készült. Ha Bartók, Móricz, Ady természe-
tében a magyarság ószövetségi modellje érett: az enyémben s másoké-
ban is az újszövetségi. Bennük a hagyomány bukott föl megforrósod-
va, bennünk az utópia. Az én egész életem a jöv ő re volt függesztve. 
Arról volt szó, hogy ebb ő l az életbő l merre vágjuk ki magunkat. 
A múlt, Európáé és a magyarságé, csak e miatt a kivonulás miatt ér-
dekelt. Családomban, munkakörömben, a farm álmában: az emberi-
ség új bölcs őjéért, egy magyar újszövetségért küzdöttem. Bennük szá-
zadok láncolt lelke járt vissza. Bennünk új századok cs ő re törte a to-
jást. 

Ma már a társadalmi jelentését is tudom ennek a különbségnek. 
A Bartók módján teremt ő  mű vészek számára a nemzet els ő sorban a 
parasztság volt. Az ő  mű vészetükben a közös megállapodás (Szabó 
Dezső  szavával) az volt, hogy a nemzetet a parasztságra kell építeni. 
Ezt elméletben ön is elismertem. Úri vagy inkább uracska süvegem én 
is levettem mindig a paraszt nyár el ő tt. De most lep csak meg, hogy 
mennyire nem ismertem el ösztönömben. Az én számomra a nemzet az 
értelmiség volt. Nem a valóságos, amelyiket a középosztállyal szokás 
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összekeverni. A kivonuló, a kasztjellegét led ő rgölő , a parasztságot, 
iparosságot magához nevelő , magába olvasztó, az utópiabeli szóval; 
sehol meg nem levő , de mégis dagadó s biztosan elközelít ő . Ok egy 
óriási történelmi bazaltoszlopra építettek, amely azonban a szemünk 
elő tt olvad, a parasztkultúra fölbomlásával, semmivé. Én a semmire, a 
délibábra építettem, ebbe a délibábba azonban végül az egész társa-
dalomnak bele kell költöznie (föltéve, hogy er ő szakot nem követnek el 
rajta); a kivonuló középosztálynak éppúgy, mint az értelmiséggé 
emelkedő  iparosproletárnak s a kertésszé képzett mez ő gazdának. 

Ne kutassuk most, hogy az új magyar irodalomban ez a modell még 
kiknek az ösztönében piheg, tapogatózik. Érdekesebb kérdés: vajon 
az új magyar építőművészet, ha meglesz, egyáltalán melyik modell 
szerint lesz meg hamarébb. Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal 
kevésbé történelmi, vagy ha ügy tetszik, emlékező  művészet, mint az 
irodalom és zene. Épületeinkkel a jöv ő be törünk: olyasminek akarunk 
látható otthont teremteni, ami a lelkünkben már megvan, de a tárgyi 
világban meg nincs. A középkor székesegyházai is csak szobraik és 
freskójuk tárgyával emlékeztek; szárnyalásukkal inkább az utópiát 
húzták a föld felé. Aki épít, mindig az egész életet költi ú jjá. 
A zene, az irodalom: inkább morfondírozás, elt ű nő dés a lélek mélysé-
gei fölött; az építészet azonban akarati alkotás: beléavatkoz  s  a tájba, 
az életbe, szokásokba. Egy pentaton dallam egy zenedarabban egész 
más valami, mint egy szittya-motívum egy ház falán. Épp ezért a Bar-
tók modelljébe beleszédült építészeknek nem lesz tán fölösleges a má-
sik utat is végiggondolniuk. Próbáljanak egy nagy magyar utópia szá-
mára építkezni; abban megmerülni s abból házakkal fölmerülni. Ak-
kor persze le kell mondaniuk róla, hogy vaskosan, adatszer űen ma-
gyar mű vészetet fognak csinálni. Nem; éppen csak annyira lesznek 
magyarok, amennyire ő k maguk azok, s amennyire az álom az, amely 
mégiscsak itt termett, az itteni viszonyokból. Vagyis amennyire 
Egyiptom épületei egyiptomiak s a középkori székesegyházak fran-
ciák. 

Emlékező  és utópista mű vészet; a nemzeti jelleget tudatosan feltáró 
vagy véletlen eláruló: az építész irodalmi szalmacséplésnek érezheti az 
efféle megkülönböztetést. Tán jobban megért, ha egy percre  az ő  kö-
penyébe bújok s elmondom nem azt, hogy én hogy csinálnám (ez túl-
terjed a gondolkozó hatáskörén), hanem, hogy hol fognék hozzája. 

Hogy fogna hozzá a Bartók szerint építő ? Olyasformán, mint Fet-
tich Nándor az új magyar iparmű vészetnek. A turáni sátortól a göcseji 
parasztházig fényképezne, mérne, rekonstruálna. Megállapítaná, mi- 
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öblösíteni. Én azonban épp ettő l viszolyogtam. Amit másokban d i
-csértem, abból magamnak nem kértem. Nem akartam a Bartók mo-

dellje szerint nagy író lenni. 
Ez a viszolygás semmiféle kevély érvvel sem igazolhatta magát. S ő t, 

mély kritikai alázatot, mondhatnám írói csökkentérték ű séget tartott 
fönn bennem. Ok voltak, a Bartók szerint írók, az igaziak, akikre az 
ember szerelmesen irigykedik. Követni nem elvb ő l, szeméremb ő l nem 
követtem őket: hazugság lett volna. Mint ahogy az is hazugság lenne, 
ha  en  valami mámoros bölcsész hallgatón ő ként tökéletes kiejtéssel 
kezdenék franciául beszélni. Gyönyör ű  dolog, de engem visszatart t ő -
le a szájtartásom iránti h ű ség; irodalomban a monodia szemérme. S ez 
a hű ség, ez volt az  en  múzsám, amely ellen nem tudtam véteni. Abba is 
belenyugodtam inkább, hogy magyarságomban a nagy gy űjtő knél 
halványabbnak érezzem magamat. A példakép Bartókék voltak. Mi 
más volt a „mélymagyarság" például, mint a bartóki minta faji szo-
rongattatásunk sötét éveire az egész magyar m ű velő dés elé például 
nagyítva. Nem g ő gös önigazolás; hanem megalázkodás, a vezérszó-
lani átengedése. Én azonban a minta kedvéért sem akartam gazda-
gabb es magyarabb lenni, mint amennyire gy űjtés es hangöblösités 
nélkül vagyok. 

Ma már errő l az ellenállásról is másképp gondolkozom. Az ember-
nek érdemes megérnie a negyvenedik évét: ekkor kezdi megérteni, 
amit odáig ösztönb ő l csinált. A Bartók modelljének azért nem adhat-
tam oda csak az agyam, mert a természetem másra volt fönntartva. 
Abban egy másik „minta" készült. Ha Bartók, Móricz, Ady természe-
tében a magyarság ószövetségi modellje érett: az enyémben s másoké-
ban is az újszövetségi. Bennük a hagyomány bukott föl megforrósod-
va, bennünk az utópia. Az  en  egész életem a jöv ő re volt függesztve. 
Arról volt szó, hogy ebb ő l az életbő l merre vágjuk ki magunkat. 
A múlt, Európáé es  a magyarságé, csak e miatt a kivonulás miatt ér-
dekelt. Családomban, munkakörömben, a farm álmában: az emberi-
ség új bölcsőjéért, egy magyar újszövetségért küzdöttem. Bennük szá-
zadok láncolt lelke járt vissza. Bennünk új századok cs ő re törte a to-
jást. 

Ma már a társadalmi jelentését is tudom ennek a különbségnek. 
A Bartók módján teremt ő  mű vészek számára a nemzet els ő sorban a 
parasztság volt. Az 6 m űvészetükben a közös megállapodás (Szabó 
Dezső  szavával) az volt, hogy a nemzetet a parasztságra kell építeni. 
Ezt elméletben en is elismertem. Uri vagy inkább uracska süvegem en 
is levettem mindig a paraszt nyár el ő tt. De most lep csak meg, hogy 
mennyire nem ismertem el ösztönömben. Az  en  számomra a nemzet az 
értelmiség volt. Nem a valóságos, amelyiket a középosztállyal szokás 
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összekeverni. A kivonuló, a kasztjellegét ledörgöl ő , a parasztságot, 
iparosságot magához nevel ő , magába olvasztó, az utópiabeli szóval; 
sehol meg ,  nem levő , de mégis dagadó s biztosan elközelítd. Ok egy 
óriási történelmi bazaltoszlopra epetettek, amely azonban a szemünk 
elő tt olvad, a parasztkultúra fölbomlásával, semmivé. Én asemmíre, a 
délibábra építettem, ebbe a délibábba azonban végül az egész társa-
dalomnak bele kell költöznie (föltéve, hogy erő szakot nem követnek el 
rajta); a kivonuló középosztálynak éppúgy, mint az értelmiséggé 
emelkedő  iparosproletárnak s a kertésszé képzett mez őgazdának. 

Ne kutassuk most, hogy az új magyar irodalomban ez a modell még 
kiknek az ösztönében piheg, tapogatózik. Érdekesebb kérdés: vajon 
az új magyar építőmű vészet, ha meglesz, egyáltalán melyik modell 
szerint lesz meg hamarébb. Én ügy érzem, hogy az építészet sokkal 
kevésbé történelmi, vagy ha ügy tetszik, emlékez ő  művészet, mint az 
irodalom  es  zene. Épületeinkkel a jöv ő be törünk: olyasminek akarunk 
látható otthont teremteni, ami a lelkünkben már megvan, de a tárgyi 
világban még nincs. A középkor székesegyházai is csak szobraik és 
freskójuk tárgyával emlékeztek; szárnyalásukkal inkább az utópiát 
húzták a föld felé. Aki épít, mindig az egész életet költi újjá 
A zene, az irodalom: inkább morfondírozás, elt űnő dés a lélek mélysé-
gei fölött; az építészet azonban akarati alkotás: beléavatkozás a tájba, 
az életbe, szokásokba. Egy pentaton dallam egy zenedarabban egész 
más valami, mint egy szittya-motívum egy ház falán. Épp ezért a Bar-
tók modelljébe beleszédült építészeknek nem lesz tán fölösleges a má-
sik utat is végiggondolniuk. Próbáljanak egy nagy magyar utópia szá-
mára építkezni; abban megmerülni s abból házakkal fölmerülni. Ak-
kor persze le kell mondaniuk róla, hogy vaskosan, adatszer űen ma-
gyar mű vészetet fognak csinálni. Nem; éppen csak annyira lesznek 
magyarok, amennyire ő k maguk azok, s amennyire az álom az, amely 
mégiscsak itt termett, az itteni viszonyokból. Vagyis amennyire 
Egyiptom épületei egyiptomiak s a középkori székesegyházak fran-
ciák. 

Emlékező  es  utópista mű vészet; a nemzeti jelleget tudatosan feltáró 
vagy véletlen eláruló: az építész irodalmi szalmacséplésnek érezheti az 
efféle megkülönböztetést. Tán jobban megért, ha egy perc re  az ö kö-
penyébe bújok s elmondom nem azt, hogy  en  hogy csinálnám (ez túl-
terjed a gondolkozó hatáskörén), hanem, hogy hol fognék hozzája. 

Hogy fogna hozzá a Bartók szerint épít ő ? Olyasformán, mint Fet-
tich Nándor az uj magyar iparm ű vészetnek. A turáni sátortól a göcseji 
parasztházig fényképezne ,  mérne, rekonstruálna. Megállapítaná, mi 
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Sport, tánc, kártya helyét a csendben növ ő  dolgok ünnepélyessége  
foglalja el. 

Álmodottak ezek a jelenségek? Nem, mindenki megfigyelheti. Csak 
az álom álmodott, amely összefoglalja ő ket. S mint ahogy ma az lenne 
a  legideálisabb közoktatási, közigazgatási vagy kereskedelmi prog-
ram, amely ennek az utópiának a szolgálatába áll: kétségkívül az lenne 
a  legreálisabb magyar építészet is, amely erre az új kultúrtájra szegez-
ne a szemét. A világi építészet, akár a reneszánsz palotáira, akár a ti-
zennyolcadik század parkos kastélyaira vagy az új betonépítészetre 
gondolunk: mindig ott lendült föl, ahol az új életnek ilyen merész lá-
tomása élt az építtet ő k és építő k lelkében. A magyar építésznek is arra 
az új magyar tájra kellene, akármit épít, az épületeit raknia, amelyen a 
hűbéri és tő kés rend klasszikus képző dményei: a falu és a nagyváros 
már sorvadóban vannak; bontja ő ket az új szövet: a szétszórt urbani-
záció, a kertes település. A megvetett magyar tanyaváros, amelynek az 
elmaradtságáról annyit beszéltünk, új útjaival, villanyával, kertgaz-
daságával, az ideális település mintája lesz; ipar és földm űvelés föl-
bonthatatlan szöv ő dnek egymásba, s a munkásosztályok elüt ő  mű -
veltsége egy a mainál 

öt-
ven-százezres ségi műveltségben egyenlítődik 

ki. 
Közhely, hogy minden építészeti kornak megvan a kedvenc tárgya; 

azt építi a legszívesebben, abban talál a legjobban magára. Rómában 
a nyilvános csarnokok, a középkorban a várak és székesegyházak, a 
kora reneszánszban a palota: éppen csak emlékeztetünk rája. A mos-
tani betonépítészetnek a fás medd ő  ízét (Magyarországon legalább) 
épp az magyarázza meg, hogy mit építettek s minek. Nagy hivatali pa-
lotákat az államnak; családi házakat pihen ő  polgároknak, templo-
mokat a vallási közömbösségnek. Az absztrakt anyagok absztraktul 
lettek a városok közepébe, a sínek mellé, a strandok fölé kihelyezve: a 
családi házak egy-egy láthatatlan sajtharang alá épültek, amely alá a 
munkának, az életnek nem volt bejárása. Mit épít majd a legnagyobb 
kedvvel a mi utópista építészünk? Az óriási különbség itt sz őkik 
szembe: egy három-négy holdas farm vagy még kisebb termel ő  kert 
értelmiségi kertészének, munkásgazda kétélt űjének — no mit is —: há-
zat, tanyát, központot, telepet.  

A feladat újdonságát a nevek alkalmatlansága mutatja. Arra, amit 
építeniük kellene: nem illik rája egyik sem. Nézzük csak: itt van egy 
darabka föld az ország testéb ő l. Aki megszállta: egy kis autarkiát va-
lósít meg  rajta.  Van egész éven át zöldsége, gyümölcse, állata, takar- 
mánya; van azonkívül egy „kiviteli terménye, jonatán, sző lő , ki- 
poszta, anhin a ruháját' gyerekei taníttatását teremti el ő . A birtok tu- 
lajdonosa „miívelt" ember (ilyen gazdaságot más, mint sokoldalú, fo- 
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lyen építö ösztönök dolgoztak a pusztai, a falulakó, a városokat építő  
magyarban, s amikor jól teleitta magát ezzel az ösztönnel, nekiállna  
pályaudvarokat, templomokat és nyaralókat építeni. Én egészen  
másból indulnék ki. Abból, hogy a valóság sugallata s a legjobbak ah  
mai szerint milyennek kellene Magyarországnak lennie, s ennek a  
Magyarországnak kezdenék téglát vetni s betont keverni.  

Mi határozza meg az én fejemben, ha már egyszer építésszé csigáz-
tak, a fölépítend ő  utópia-Magyarországot? Nyilván azok a jó törek-
vések, amelyeket a társadalomban csírázni látok, s a képzeletemmel  
folytatni tudok. Ilyenek:* 1. A növ ő  urbanizáció. A parasztság a vá-
rosok felé özönlik, falujában is városiasodik. Kivetkezik régi viseleté-
bő l, városias igénye s m űveltsége támad; iskolán át vagy iskola nélkül  
egy csomó értelmiségi ember vet ő dik ki belő le: parasztírók, volt nép-
fő iskolások, aranykalászosok. 2. A városok szétszóródása. A városi  

munkás és értelmiségi ember kifelé törekszik. A m űhelyváros és lakó-
város lassan szétválik. A felh ő karcolós üzemi és adminisztratív köz-
pontok körül táguló gyű rű kben futnak szét a fás földszintes félvárosi  

települések. A milliós fővárosokból mind több csúszik át a vidék öt-
ven-százezres városaira s azoknak a harminc-negyvenezres magvából  

is mind több a környezetükre. 3. El ő rehaladó kertgazdálkodás.  
A nyúlt mez őgazdasági területeken mind nagyobb foltokat foglalnak  

el: Kecskemét, Jánosháza, Szabolcs. Hegyközségekbe, szövetkeze-
tekbe tömörült kis farmok aprítják a sivár, búzatermel ő  nagybirtokot.  
A mező gazdaság legértékesebb része az értelmiségi színvonalat elér ő ,  
képesített kertészek kezébe kerül. A városok körül is egyre nagyobb és  
egyre szakszerűbben kezelt kertek sarjadnak föl. A gyári és értelmiségi  

munkaidő  s az asszonymunka csökkenésével a családoknak több sza-
badidejük marad kertjeik számára. A mez őgazdasági termelés egy ré-
szét a kertvárosokban szétszórt városi lakosság veszi át. 4. Tökélete-
sedő  közlekedés, áramosítás, gépesítés. Egyel ő re a bicikli, majd lassan  
az autó a munkásember számára is száz méterekre olvasztja a kilomé-
tereket. A tanyákon ott van a villany, a kerti munka állati felét, ásást,  

öntözést, permetezést gépek veszik át. 5. A hely géniuszának a tiszte-
lete. A kisebb városokba visszacsúszott élet meglelkesíti a f ővárosba  
halt tájakat. A növényekkel nemes munkában összeforrt értelmiségi  

emberben szárnyat kap a kertészvallás. Az absztrakt szórakozások  

* Amit most elmondok, nem program, csak szemléltetés. Minthogy a ma-
gyar Le Corbusier-nek én csak a magam fejét adhatom kölcsön, a magam  ál 
mából is kell kiindulnom. De a lényeges itt nem is maga a látomás, hanem az  
összehasonlítás. Hogy épít az, aki magyar építészeti stflust akar, s hogy, aki új 
Magyarországot. 
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zálódás. c5 tanyáiban, melyek egyszersmind új gazdálkodási módot is 
jelentenek, új modellt állítana a törekv ő  gazdák elé, s lassan a falvakat 
is szétoldaná, megemésztené, úgy, mint a városokat, Nem is birtokot, 
városnegyedeket, középületeket tervezne, hanem új tájakat, egy egész 
új országot. Mindennek persze az a föltétele, hogy az irány, amelyhez 
hozzászeg ő dött, gyözzön. Ez azonban minden építészeti stílus kibon- 
takozásának feltétele. 

Az ám, de hol marad ebb ő l a magyarság? kérdik a magyar építészet 
hívei csüggedten. Hol fogunk mi itten a jurtára emlékezni? 

Nos, hát maga az álom, a feladat! Dél-Európa megcsinálta réges-
régen, a maga módján, kertországait; északnak sosem lesz hozzá fénye 
s gyümölcsfája. Az iparral túltömött országokban a tér hiányzik; 
Oroszországban a viszonylagos függetlenség, amely a kertszocializ-
mus föltétele. Franciaországban tán hasonlóak a viszonyok; de pil-
lantsunk Le Corbusier óriási üvegkalitkákkal villogó vázlatkönyvébe. 
Kertmagyarország úgy látszik, nem csak a táj álma; egy kicsit a Cso-
konaiakat virágzó nemzeté is. 

De érvényesülhetne a magyar jelleg ebben az építészetben másképp 
is; nemcsak így közvetve: a feladat eredetében. Nehéz is volna meg-
akadályozni, hogy ne érvényesüljön. Mi magyarok nem vagyunk pél-
dául utcai nép. Szeretünk kerítés mögött élni; akármilyen kis téren: ott 
vagyunk királyok; az utcán nem élünk, hanem tartjuk magunkat. 
Nézzék meg a Kiskunhalas-féle községek gazdasorát; hol vannak még 
olyan magasra földeszkázott keritések. Az alföldi városi ház is: négy 
betámasztott ablak s egy nagy várfalban egy óriási várkapu. A kert 
lágyít ezen a mordságon, de nem  tünteti  el. Mi itt a Bocskai-kertben 
például sző lő lugasokból készült spanyolfalak mögött tartjuk a ki-
rályságot. Az építésznek a fák ültetésével, az épületek csoportosításá-
val a mi telepeinken is meg kellene teremtenie a zugot, ahol a gazda 
úgy érzi, hogy nem látsz a hasába. Aztán tornácos nép is vagyunk. 
A Dunántúl falvait járva, vagy mű emlékeink albumát lapozva: a ház 
dísze mindenütt a tornác. Szeretünk kinn is lenni, meg benn is; szeret-
jük a kő lábakra futó növényt, a párkányt, amely mögött föl-le lehet 
járni, rátámaszkodni, kinézni: az elmélkedés királyi pillanatait. A mi 
tanyáinkon ez a magyar loggiás hajlam nemcsak a házban s a ház el ő tt 
elégülhetne ki, hanem a melléképületek, az utak elhelyezésében, az 
egész lüktetésében. Aztán a kuckók! Építettek nekem egy betonházat. 
Az emeletre vivő  Lépeső  alá a feleségem egy kis rabicboltot hajtott, s 
díványt tolt belé. Aki csak a nagy meztelen házba bekerült, mind ez alá 
a kis bolt alá húzódott. A lépcsöház fölött maradt egy ágynak való 
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gékony ember fenn sem tud tartani) gazdaságában következetes, élet-
módjában némi ízlésre törekv ő . Ugyanakkor mérsékelt igényű , mun-
kás ember is, aki azt, amit a gép el nem végez helyette, maga végzi, s 
verejtékével méri kiadásait. Mi van egy ilyen ember birtokán építeni-
való? A kétszobás házacska csak a fellegvár rajta; a veranda el ő tte 
már a téli kertészkedéshez kell; az épületek nagyobb része: ól, pince, 
méhes, szín, kamrák, virágház, m ű helyek, kemence, öntöz ő : a munka 
szállása. Egy telep tehát. De ezt a telepet nem a simára döngölt földbe 
kell ültetnie, hanem mindent a helyére, belé a birtokba. A méhesnek 
ott kell lennie, ahol a méheknek a legjobb, a kútnak, ahonnét a föld 
legjobban öntözhet ő , a kacsaólnak, ahol víz van úsztatónak. A telepet 
tehát csak a bi rtokkal együtt lehet megtervezni; az építend ő  dolgok 
közt a paradicsomkarótól, az aszaló fedelén át, a tornác oszlopáig 
csak fokozati különbség van. Vagyis: az építésznek birtokot kell épí-
tenie s nem házat. Ez új feladat. Városainkban vannak ugyan kertépí-
tők, de azok a kényelemnek építenek; falvainkban is n ő nek 
ONCSA-házak, ezeknél azonban (még ha nem is egy sablont raknak 
ki az utcaszélre) messze van a ház a gazdaságtól. Az elé a feladat elé, 
hogy egy sajátos fekvés ű  es természetű  birtokot a rajta sarjadó nö-
vényzettel, munkahellyel, szállással együtt egy m ű alkotásba foglaljon, 
s a rajt folyó életre ezzel a művészet színét lopja: magyar épít ő művész 
még nemigen került. 

A plébániatemplomok es  nyilvános uszodák pályázója mosolyog. 
Az ilyenb ő l, még ha akad is ilyen építtet ő , sosem lesz más, mint kis-
építészet. Pedig hát ebben sincs igaza. A feladatok itt együtt n ő nek az-
zal a világgal, amellyel az építész szövetkezett. Egy embernek csak egy 
tanyára, de egy hegyközségnek, tanyacsoportnak már szövetkezeti 
házra van szüksége; ugyanabban az épületben: községházára, keres-
kedésre, garázsra, el ő adóteremre, kertészlakásra, kísérleti telepre. Az 
ilyen szővetkezeti építész harmonizálója lehet egy egész településnek; 
ha egy új terület szervez ő i kérik fel: ötszáz holdat álmodhat meg úgy, 
mint előbb hármat vagy négyet. A szövetkezet értékesít ő  telepeivel, 
üzletházaival benyomulhat a városokba. Új stílust vihet a városok 
kő rű li tisztviselő - es  munkásépítkezésekbe. A háromszáz öl helyett fél 
holdat vagy egy holdat követel, nyaralók es  családi házak helyett kis 
munkatelepeket épít, s ezzel részt vesz a  modem  nagyváros teremt ő  
lebontásában. Megmutathatná, hogy kell közintézményeket, iskolá-
kat, kórházakat, laktanyákat ilyen termel ő  telepeken elhelyezni. 
Azokon az üdülő telepeken, amelyek ma egy-egy szép táj él ő sködő i, 
termelni is. Ugyanakkor ő  teremthetné meg a falu számára is a szaba-
dulás útját — az építészetben. Falukon ma városias homlokzatot es 

 esslingení redő nyt raknak a l  parasztházra; azt hiszik, ez az urbani- 
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zug: abba esténként begubózni, s ott olvasni: ez lett a másik hajlék-
boldogság. A betonépítkezés egyszerű sége megfelel a magyar termé-
szetnek; csak egy kicsit több tagolást, nemesebb arányokat kívánna 
belé. Az én házamhoz hozzátoldtak egy másik házat; kényszerb ő l L 
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neveztem, egyszerre elviselhet ő  lett. Egy ilyen telepen ez az arányokat 
kedvelő  egyszerű ség is megtalálhatná a maga tagolnivalóját. 

De a jelleg önkénytelen érvényesülésén kívül (amelyet én fonto-
sabbnak tartok) fölszívhatna a mi telep-építészetünk a magyar népi 
építészet egyre lelkiismeretesebben gy űjtött emlékeib ő l is egy csomó 
megoldást. Többet, mint a városi középületek vagy az ONCSA-
házak. Új építészeinkben van valami anyag-g ő g. Ami nem vas, beton, 
tégla es  üveg, azt megvetik. Nemcsak az absztrakt épületek kívánnak 
absztrakt anyagot; e hazátlan s meg nem indítható matériák az építé-
szek szándékolt tárgyilagosságához is jól illenek. A mi birtok-  es  táj-
építő ink nem vállalhatják ezt a dölyföt. Már csak pénzokokból sem, 
hisz szegény tanyások számára kell építkezniük. De maga a táj is be-
kéredzne természetes anyagaival. A termésk ő , a házi tégla, a vályog, a 
fa: nincs, érzésem szerint, a mű építkezésb ő l örökre kizárva. A lugas-
karóktól az ólak oszlopain át a ház b ő vebben használt fa alkatrészéig 
milyen szépen olvasztható be például egy épület faanyagával a hozzá 
tartozó kert  növényei közé. S mennyire más hangulatot teremt megint 
egy olyasféle anyag, mint az almádi k ő , egy forró bazaltos terepen. Ti-
zenhét évig tanítottam mint egészségtantanár ezeknek az anyagoknak 
a hibáit. De ez is feladat: megnemesíteni ő ket. A tűzállóvá tett nád 
például sokkal szebben, hajlékszer űbben borítja a házat, mint a pala 
vagy a cserép. 

S ha egyszer ezek az anyagok megint teret kapnak a komoly építke-
zésben; nincs-e mód (mértékkel természetesen), a rajtuk kifejlett népi 
építészet felhasználására? Rákenni a népm űvészetet egy mode rn  ház-
ra; ezt nevezik, ha jól tudom: mütyürkének. De ahol a munka sugall 
hasonló fortélyt: ott igenis tanulhatunk a népm űvészettő l. Egy szé-
kelykapu a kenesei üdül ő  elé: mütyürke. De egy olyan kiskapu, ami-
lyeneket Hadházon látni, az én sz ő lő m végibe: igen kívánatos. Annak, 
amit egy tájékon évszázadokon keresztül csináltak: megvolt bizonyo-
san az értelme. Rákopírozni egy más világból ideszakadt építményre: 
értelmetlenség; rájönni az értelmére s tanulni belöle: a tájhoz simuló 
építészetnek legjobb iskolája. Ebben azonban már nem vagyok illeté-
kes: ide építésztehetség kell. 
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