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A MAGYAR JÖVŐ ALAPPROBLÉMÁI

A magyar sors Intézőinek 
jóindulatú figyelmébe.

BEVEZETÉS

A következő sorokban egy magyar ember, aki ősi gyökerekről, el- 
téphetetlenül és minden magyar arccal magyar és egész jövőbe rontó 
akaratával ember: hogy közeledik lefátyolozott arcával az új esztendő: 
megáll az idő-út kanyarulatánál. Megáll és nézi a felfelé vezető utat, 
ahonnan a nap életadó sugarai jönnek, s amelynek ormán szabadabb 
látóhatár, serkentőbb levegő s a végtelen élet messzi hívásai várják az 
alkotó akaratot Meg akarja mutatni a felfelé vezető utat, melyet fa
jának, nemzetének meg kell tennie. A mocsárágyából felmozdult Ledőlt 
Szobornak akarja megmutatni az utat arra az oromra, melyet számára 
követel az élet minden elemi parancsa. És amely az emberiség minden 
eddig elért igazsága szerint megilleti őt.

A magyar jövő megépítésének alapgondolatait adom e sorokban. Váj
jon illetékes vagyok rá? Vájjon nem lépem túl az engem megillető 
hatáskört és nem olyanhoz szólok, amihez nincs közöm, ami nem tar
tozik rám?

E kérdés tágultszemű ijedelmek felé lök. Istenkém: hiszen még gyen
gébb szemüveget sem kell tennem, hogy meglássam: hogy senki és sem
mi vagyok. Nincs semmi hivatalosan lebélyegzett minősítésem s még 
csak közelében sem jártam egy olyan hatalmi helynek, mely némi jogot 
ad a nemzet sorsának irányítására. Van olyan vak lázadású hazaáruló, 
aki engem el tud képzelni az Akadémia másodelnöki székében, vagy a 
magyar kultúra irányító helyén? Hogy jogcímem legyen valamire: ah
hoz jog és cím szükséges. És hogyan volna valamilyen jogom: mikor 
semmilyen címem sincs? Nemcsak kegyelmes, nemcsak méltóságos, 
nemcsak nagyságos, nemcsak tekintetes: de még téns sem vagyok. Egy 
csakcsupánka, éppenhogyka néminemű Szabó úr vagyok, aki annyira 
úr, amennyire szabó.

Ha legalább egy kis mandátumkám volna! Egy helyes kis börtöntölte- 
lékű kortesekkel, alkohollal és lázító hazugságokkal meghallálizott 
mandátumkám! Hogy helyet foglalhatnék Honom hetumoger szellem
óriásai sorában: a gigászi proletár Pálffy Fidélek, Festetich Sándorok, a 
Töhötömbajuszú Meskó Zoltánok, a Lehel-kürtű Rájnisok, Buchinger 
Manók, Hubayak, a kozmikus arányú Berg Miksák és Eckhardt Tibo
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rok közt! Akik úgy ráncigálhatják a magyar sorsot, mint piaci malacok a 
kenderkóc-kötelet.

Isapur senki és semmi vagyok. És kegyetlen móka, megkérdezni: nem 
lépem át hatáskörömet. Hiszen nincs mit átlépnem. Nincs se hatáskö
röm, se hatástéglányom, még csak hatáspontom sincs. Egy lámpagyuj- 
togató, egy bírósági kézbesítő valósággal illetékességi imperiálizmusok 
hozzám képest.

Bizony: amint azt az újabb sajtótörvény enyheségei megmutatták: 
még azt sem tudom bizonyítani: hogy születtem és hogy magyar honos 
vagy honos magyar vagyok. Én ugyan alázatosan könyörögtem az 
egészen, sőt knappul illetékes Hatóságnál: fogadják el születési 
bizonyítványom gyanánt az Elsodort Falut, honossági bizonyítványom
nak a Segítség!-qX és a Csodálatos Életet. Nagyon eltaszító és nagyon 
megvető választ kaptam: hogy ilyent még kegyelemből sem remélhetek.

Az pedig határozott tekintélyrombolás volna részemről, ha megkér
dezném: van-e közöm, rám tartozik-e a magyar sors jövőjén tűnődni. 
Hiszen már csak úgy általánosságban és filozófiailag: mi köze van egy 
magyarnak a magyar sors intézéséhez, hogyan tartozhatnék a magyar 
sors jövője egy magyar emberre?! Lehetne-e büntetés és történelmi 
katasztrófa nélkül ilyen illetékességi zenebonát elkövetni! Mikor az Is
teni Bőkezűség annyi Szálosján Kajetánt, Rájnis Kürtőt és Buchinger 
Manót gyárt naponta erre a célra. Az én külön esetem pedig még re
ménytelenebb. Én szólhassak a magyar sorshoz, aki annyiszor gyalázta 
a Nemzetet s már létezésével is rontotta a Nemzet hitelét? Aki annyiszor 
adta el a Honát, hol a románnak, hol a zsidónak. Aki annyiszor valori
zálta lelkét ugyané két nagy bevásárlónál. Nem jobb, ha ahelyett 
megvallom: hova tettem azt a rengeteg pénzt, amit ezért a tömérdek 
disznóságért kaptam?

És a legvégzetesebb, a természeti törvény erejével áthághatatlan 
tilalom: hogyan férkőzhetnék én a magyar sors irányítói közé, hogyan 
merhetnék gondolatokat teremni a magyar jövő megépítésére: én: akit 
ellenség és hívő egyaránt magyar géniusznak bélyegzett? Ezzel a Kain- 
bélyeggel a homlokomon lehet-e valóságalapom, lehet-e talajképességem 
a halhatatlan fájdalmak hazájában?

*

És mégis szólok. És mégis felvetítem látásom végzetes parancsait a 
lelkek falára. Kell, hogy tegyem. Kell: egy akaratom fölötti akarat el
lenállhatatlan mozdításából. Kell: egy századokon át gyűlt halhatatlan 
szeretet elfuthatatlan hívásából. Kell: mert szerte-szét az országban 
ezren és ezren vannak: a magyar végzet örök eljegyzettjei, a magyar 
lélek áldozatos szerelmesei: akik azért tudnak még magyarok lenni az
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új napok Vesztéseiben, az idegen étvágyak ádáz rohamában: mert én 
vagyok, virrasztók és dolgozom. Kell: mert tízezrével sínylődnek 
magyarok a szétcsalt országban: megalázónak és szomorúak, kitúrtak 
és elhagyottak, akik azért tudnak még magyarul hinni: mert csodálatos 
szavaimban egy nagy szeretet szárnyait érzik elsuhanni a sebeik fölött, 
mert magyarságom forró hívása öntudatra melegíti ernyedt izmaikat, 
didergő lelkűket.

*

Szólok hangosan, szólok őszintén, megnemszűrt igazsággal, látásom 
teljes mutatása szerint, egyedülvalóságom érintetlen tisztaságában. 
Minden életösztönömmel, minden látásommal s az élet minden 
mutatásából hiszem, hogy: ma a magyarság életének alapfeltétele az igaz
ság, minden igazság teljes megismerése s a nyílt és bátor szembenézés minden 
magyar problémával. A múlt legvégzetesebb, legtragikusabb következményű 
bűne az volt -és ez alatt az egész 1867-től fogva ránk mostohásodott időt 
értem: hogy mindig a legkisebb ellenállás, a legkevesebb energiafogyasztás, a 
lehető legkönnyebb kormányzás elvä követte. És így állandóan a magyar élet 
legmélyebb, élet és halált megválasztó problémáit kapcsolta ki az elintézendő 
feladatok közül, a magyar életösztön legsürgetőbb kiáltásait pisszegte le. A: 
„csak ma még meglegyünk valahogy” elv lelkiismeretlen és vak politikája az 
utolsó évtizedekben egy undorító és gyáva gazdasági zsargonnal igyekezett 
magát honmentő állambölcsességgé kozmetikáim. Mintha az Állam legfőbb 
céljaiban bolt volna, korlátoltfelelősségű részvénytársaság s minden rendben 
volna: ha az üzlet jólmegy s a részvényesek osztaléka kielégítő. Mintha nem 
volna nyilvánvaló: hogy az Állam előtt, mint egy kollektív egyéniséget védő, 
megtartó, továbbfejlesztő roppant morális és szellemi szervezet előtt: a külön 
történelmi műhely teljesen önállófüggetlensége, e történelmi egyéniség sajátos 
fejlődésének feltételei mellett: minden gazdasági tekintet csak másodrendű, 
csakcsupán eszközjellegű lehet. Sajátságos az a jelenség a „jobboldal” 
némely torzonborzabb alakulataiban, hogy ők, akik Marxot minden dühvei 
támadják: ha arról van szó, hogy Magyarországot egy idegen impérium el
nyelésébe csúsztassák be: viharosabb tolongással lóbálják a történelmi 
materializmus érveit, mint a „baloldal” legviharosabb szélsőségei.

És könyörgöm a magyar kormány Elnökének, hogy ő, aki olyan el
szánt bátorsággal küzd a mai napok ítéletes nehézségei közt a magyar 
történelmi műhely függetlenségéért, a magyarság szociális megújhodá
sáért: biztosítson akadály nélküli megnyilvánulást az én régi bátorsá
gomnak. Hasson oda, hogy senki és semmi ne vethessen gáncsot 
látásom teljes megmutatásának. Nem a törvény ellenőrzése alól kérek 
kivételt. írásaimért szívesen szenvedek el bármily büntetést vagy 
börtönt, ha a törvény őrei úgy látják helyesnek, mert tudom: hogy szen-
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védéseim a küzdő magyarság megnőtt ereje lesznek. Csak azt kérem, 
hogy írásaim előzetes tiltás nélkül juthassanak el a lelkek elé. 
Megdönthetetlen érvet hozhatok e kérésem támogatására. Húsz esz
tendő óta annyi gondolatom, annyi megmutatásom szörnyülködtetett 
hisztérikus képzelgésnek, nemzetgyalázásnak, lázításnak s a magyar
ság érdekeit veszélyeztetőknek. És ma azokat a gondolatokat és 
megmutatásokat kormányelnöki megnyilatkozásokban halljuk, és ma 
az általam sürgetett reformok egyrésze a kormányprogram lényege. 
Okos dolog-e hétfőn kitépni és tűzre vetni azt a fát, amelyről szombaton 
gyümölcsöket szedhetünk?

És aztán: milyen megokolással lehetne eltaposni írásaim a magyar 
lelkek elől? A lázítás félelméből? Hogyan lázíthatnék én, akinek írásai 
csak a magyar középosztály párszáz legműveltebb, legfegyelmezettebb, 
legéberebb magyar aggódású tagjához jutnak el. Hogyan lázítanék én, 
akiről mindenki láthatja: hogy a szellem, a gondolat, a meggyőzés esz
közeivel akarom megépíteni a magyar biztonságot a kloáka vad 
benszülötteivel szemben? Én, aki teljesen egyedül vagyok, akinek nincs 
pártja, hatalmi szervezete egy tömegmozgalom kizsákmánylására? Aki 
minden hitemmel hiszem: hogy a magyarság szándékos orgyilkosa az: aki 
ma zavart, felfordulást akar előidézni az országban, hogy olcsó ürügyet adjon 
a „rendcsináló” idegen bevonulására.

Vagy valamely külpolitikai meggondolás teszi nemkívánatossá 
írásaimat? Először is: én soha semmilyen nemzetet nem gyalázok, nem 
szidalmazok. Hiszen minden efelét lehetetlenné tesz számomra: 
egyetemes kultúrám és egyetemes emberségem. Már pedig: ez minden, 
amivel az ember egy idegen nemzettel szemben tartozik, akár barátsá
gos, akár ellenséges viszonyban vagyunk vele. Ellenkezőleg: engem un
dorít legjobban: mikor a külpolitikai hullámok csapkodása szerint - s 
bármily feszült viszonyban is - napi sajtónk a félrerúgott pincsi kutya 
dühével ugat némely nagyhatalom, de még inkább valamelyik szom
széd állam ellen és kárörvendő rikácsolással jövendöli közeli halálát. 
Az ilyen piszkos lárma sohasem magyar érdekből, de mindig a 
magyarság mély kárára történik. Bármily ellentétes feszültségben 
legyünk is átmenetileg valamelyik kisebb állammal, bármily nehéz 
probléma is kerüljön köztünk elintézésre, sőt: bármily eszközzel is 
dolgozzék az illető állam ellenünk: én az ilyen vak dühű piszkolódást 
éppen a reális, a jövő eshetőségeit is néző politikából végtelenül káros
nak tartom. Ma, amikor már a született vakok előtt is világos: hogy a 
kisebb nemzetek csak egymással összefogva teremthetnek biztonságot 
önmaguknak egyes nagyhatalmi étvágyakkal szemben: semmiképen 
sem okos dolog az esetleg tényleges érdekellentétek mellé odaásni még a 
lelki eltaszítás áthidalhatatlan örvényét is. Az pedig, ha egy kisebb nemzet
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és állam megsemmisül, ha egy nagyhatalom akadály és a többi nemzetek 
tiltakozása nélkül elnyelheti, - bármily ellenséges viszonyban volt is a jelen
ben az illető nemzet és állam velünk: halálosabb veszélyt jelent ránk, mintáz, 
ha esetleg és pillanatnyilag nem tudjuk vele szemben jogos követeléseinket 
érvényesíteni. Ez olyan tétel, melynek sarkalatos dogmának kell lennie min
den magyar külpolitika számára.

Másodszor: szabad-e egy idegen hatalmat, akár ellenséges, akár 
barátságos viszonyban van velünk: olyan nyomoréknak, olyan hisztéri
kusan gyávának, olyan üldözési tébolyba átbetegültnek inzultálnunk: 
hogy fél attól: Szabó Dezső, magános józsefvárosi polgár fellöki a 
tízfilléres pennaszárával: ha vezetőit, életrendszerét, politikáját vagy 
más megnyilatkozását kritikai vizsgálódás tárgyává teszi? Vagy: ha 
ugyanaz a magános józsefvárosi polgár a saját Hazája, a saját nemzete 
jobb jövő felé vezető útjait csakcsupán saját Hazája, saját nemzete 
életérdekei szempontjából keresi s így az olyan utakat is megjelöli, 
melyek egyik vagy másik idegen hatalmi étvágynak útjába vannak?

Az utóbbi évek szellemi zűrzavarában s hogy idegen érdekű kalan
dorok a kloáka analfabétáit szabadították politikai tényezőkké: az a 
nyilvánvaló célzatú maszlagolás lett politikai bölcsességgé: hogy egy 
idegen nép vezetőit, világnézetét vagy politikai rendszerét tárgyaló 
kritika: illetéktelen beavatkozás egy idegen állam, egy idegen nemzet 
belügyeibe. És ha ez a kritika egy „velünk barátságos nemzet” vezetőit 
vagy politikai rendszerét illeti: durva hántás és oktalan kihívás.

Sajátságos: hogy ugyanazok, akik a politikai tapintatnak ilyen 
patikai mérlegre finomított elvével ajándékoztak meg: minden egyéb 
téren a bomba, a gyilkosság kedves ígéretével igyekeztek elnyomni az el
lenkező véleményt s politikai eszközeik közt gyilkosok, börtön- és 
tébolydatöltelékek, a világvárosi embercsatornák közismert ijesztései 
szerepeltek sztárok gyanánt. Hasonlóan világra tálalhatnám ezt a 
bölcsességet: - Ha valaki Shakespeare! bírálja, illetéktelenül beavat
kozik Anglia belügyeibe és súlyosan sérti az angol nemzetet. - Sőt: ez a 
rém-okosság még lényegesen kevésbé hülye, mint az előbbi. Mert 
Shakespeare minden végtelensége mellett is csak esztétikai tapasztalata 
s egyéni lelki életünk egy mélyen emberi élménye. De a modern Európa 
új politikai rendszerei, világnézetei, történelmi szuggerálói ma sem
milyen határzár mellett sem jelenthetik egyetlen nemzet belügyét. A 
szellemi szétsugárzásnak és világnézeti szuggesztiónak mai millió 
lehetőségével: kommunizmus, kémálizmus, fascizmus, nácizmus sem
miképen sem kuporogtathatók csupán orosz, török, olasz vagy német 
belüggyé. A mai roppant szellemáramlásban, a közlés mai csodálatos 
eszközei mellett: ezek az életrendszerek és történelmi kísérletek egyik 
óráról másik órára lehetnek bármely nemzet sorsának belső grávitáció-
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jává. Nemcsak szabad tehát, hanem elkerülhetetlen feladat minden 
nemzet kebelében: részletes és semmilyen mellékszemponttól el nem 
ijedő kritika tárgyává tenni az ilyen történelmi kísérleteket és szuggerá- 
lóik eszmei tartalmát. Hiszen csakis így lehet megállapítani: alkalmas-e 
valamelyik a magyar fizikai és lelki adottságok mellett egészségesebb 
életrendszert, emberibb jövőt teremteni Magyarországon. Ha nem: 
miért? Ha igen: mennyiben, milyen okokból, milyen módosításokkal, 
egyéni történelmi fejlődésünk függetlenségének milyen biztosítékaival. 
Aki ezt nem látja be, azt valahonnan fizetik, hogy vak legyen. Ez ma 
nem is rossz kereset igen sok ember számára.

Sokkal súlyosabb azonban a második eset. Az az eset, mikor valaki 
becsületesen, a magyar életösztön elemi parancsaiból olyan problé
mákra is keresi a megoldást, melyeknek megoldása gátat jelent egy 
idegen hatalmi étvágynak, talán olyan hataloménak, melyet jól vagy 
rosszul mérlegelt tekintetekből megszoktunk velünk barátságosnak 
nevezni. A magyar életösztönnek ily ürügyű elfojtása: határozott, elő
remegfontolt, szándékos gyilkossági kísérlet az örök magyarság ellen. 
Először is: micsoda barátság volna az, mely azt kívánná: hogy mi a saját 
életünket ne a mi életösztöneink, szerves törvényeink és életérdekeink 
szerint intézzük saját életakaratunk teljes függetlenségében bárkivel és 
bármivel szemben? Másodszor: lehet-é öntudattipróbb, legyávítóbb, a 
nemzet érdekeitől eltaszítóbb valami egy nemzet ifjúságára, mint az, ha 
látja: hogy a nemzeti életösztön és életérdekek legelemibb megnyilat
kozásait lepisszegik és azt a tényezőt, amely miatt ezt a gyilkos 
műveletet végzik: „barátságos”-nak nevezik? Csoda-e hát, ha a történel
mi élet intézőitől ilyen öngyilkos gyávaságba lökött lelkek odazüllenek 
bármily merészhangú lázításnak, még ha az a társadalmi kloákák 
legmélyebb fertelmeiből jön is? Nem az ilyen bölcs politikai tapintatok 
voltak századokon át a megherélői minden magyar öntudatnak, min
den céltudatos magyar életakaratnak? És nem ennek a konokul bölcs 
tapintatnak következménye elsősorban: minden tragédiánk: a magyar
ság behurcolása a világháborúba idegen hatalmi érdekekért, sok 
százezer magyar földbe tiprása, ezeréves földünk szétmarcangolása el
lenségtől és „baráttól” egyaránt, és talán a legnagyobb katasztrófánk: a 
magyar szolidáris érzés, a magyar öntudat szétoldása?

Egészen azonosan képtelen érv: mikor belpolitikai „tapintattal” 
próbálják lenémítani a bennem megnyilvánuló életösztönt. A vád a 
következő: azzal, hogy én únos-úntalan felhánytorgatom a magyarság 
mind ijesztőbb arányú kiszorítását a magyar élet minden teréről, hogy 
rámutatok a képtelen arányú idegen hódításra, hogy követelem: hogy a 
magyar sors intézése újból magyar kezekbe kerüljön, hogy programmá 
a magyarság új honfoglalását tettem: sértem a magyarrá hasonult

580



idegen elemek érzületét, eltaszítom őket a magyarság ügyétől, bűnt 
követek el a magyarság életének legfőbb történelmi biztosítéka: a nem
zeti egység ellen.

A magyar élet minden tényét meghatározó fontossággal tartom fon
tosnak e sokszor megismételt vádra részletesen felelni. Nem a magam 
mentegetésére tartom szükségesnek: azt elvégzik majd műveim az utá
nunk jövő nyíltabb szemű, tájékozottabb életösztönű korok ítélőszéke 
előtt. De itt a magyarság életének olyan legmélyebb, legdöntőbb, egész 
történelmi életét, minden életérdekét érintő, a halált és életet megválasz
tó alapkérdésről van szó, hogy a mai ítélkező napok látóhatárában: 
csakis a teljesen őszinte, mindenfelé nyílt, becsületes mérlegelése e 
kérdésnek vezethet az egészségesebb, igazságosabb és egységesebb 
történelmi együttélés felé. És én csupán arra kérek minden emberi em
bert, bármily vérű anya gyermekét, akinek sorsa a magyar föld rögeihez 
van kötve: mérje le minden mondatom igazságát azokhoz az elvekhez: 
melyekkel Európa legkiválóbb, az emberiségnek legtöbb értéket adó 
nemzetei biztosítani tudták történelmi közösségük termő egységét, 
egyéni arcát, egészséges fejlődését.

Természetes, hogy végre - bár egy irtózatos tragédia árán - kiszaba
dulva az idegen uralom pókhálójából és visszanyerve minden történel
mi közösség legdrágább kincsét, életének, egyéni fejlődésének alap- 
feltételeit: teljes állami és nemzeti függetlenségünket: mi minden 
akaratunkkal tovább akarjuk folytatni a nemzetformálás gyönyörű em
beri és magyar feladatát. Hiszen éppen az az egyik legmélyebb értelme a 
nem árja európai magyarságnak: hogy a történelmi Magyarországon lakó 
különböző néptöredékeknek a magyar nyelv, magyar kultúra, a szerves 
magyar történelmi célok egységében adja meg történelmi jelentőségét. És így 
az emberiség termését egy egészen más, sajátosan termő humánum 
alkotásával gazdagítsa. Ebből következik az is, hogy az állam bármily 
vérű polgárát az egyenlő jogok és egyenlő kötelességek feltételével 
fogadjuk be e munkás történelmi egységbe. És természetesen követ
kezik az is, hogy örömmel látjuk azt, ha bármily vérű polgár a magyar 
nyelv, magyar kultúra, a magyar életritmus igézetéből s leendő szociális 
és kulturális politikánk nagy emberi lendületétől magyarrá hasonul, 
vagy becsületes, eltökélt szándéka, hogy magát és családját magyarrá 
tegye. Továbbmenve: mi éppen saját életérdekeinkből szívesen látjuk: 
ha bármily vérű felötlően nagy tehetség vagy rendkívüli arányú tudás az 
őt megillető helyhez jut a magyar történelmi műhelyben, de...

De!
De: ez az ország épp úgy Magyarország, amint Franciaország: Fran

ciaország, Anglia: Angolország, Olaszország: Olaszország, sőt: amint a 
vállvetett Németország: Németország. Mit jelent ez becsületesen, az el
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végzett történelmi munka, a hozott véráldozat, az építő és védő gondolat 
minden jogán? Mit jelent ez minden emberi igazság ítélete szerint? 
Ezt:

Ezt: ebben az országban a minden életet adó föld, a hatalmat, irányítást, 
vagyont, kiválasztási lehetőséget és mindennapi kenyeret jelentő helyek olyan 
arányban legyenek az állambirtokos magyarság kezében: hogy soha, a 
legmesszebbről se fenyegessen az a veszély,: hogy a magyarság szerves céljait 
szolgáló történelmi műhely idegen érdekű szervezet, hogy a magyar 
történelmi élet nem a magyar lélek, a magyar életérdekek orgánikus 
megnyilatkozása lesz.

Azt hiszem: tételemet eddig a gazság és őrület határain kívül minden
ki elfogadja. És ha valaki azt kérdi: De hát ki a magyar? Erre én azt 
felelem: itt van az a pont: ahol én a magyar nemzeti egységet, megfosztva a 
múlt minden orgyilkos hazugságaitól, új alapokra: az emberi becsület, a 
természettudományig igazság, az egészséges emberi együttélés alapjaira 
akarom helyezni. Élesen szembenállva az idegen érdek vagy a magyar 
gyávaság eddig minden életösztönt lepisszegő maszlag-módszereivel: minden 
felelősséget vállalva: a probléma egészséges elintézésének egyetlen útja van: a 
kérdés becsületes, nyílt, szenvedélytelen vizsgálata s a történelmi és természet- 
tudományi igazságok szerint nyert eredmény határozott történelmi élet
dogma gyanánt nyílt hitvallása.

Maga az a tény: hogy únos-úntalan felkérdezik és kérdezhetik: ki a 
magyar: a magyar történelmi test, a magyar élet mély betegségére mutat, 
egy sokáig lappangó kór most válságszerű kitörésére az élet minden 
terén. Mutatja azt: hogy a magyar nemzetté formálás szerves útjait el
mérgezték, hogy a fertőzött szervezet orgánikus céljaival éppen ellen
kező eredményt teremjen. Mutatja: hogy a történelmi élet egészségének 
az a feltétele, a föld s a hatalmat, irányítást, vagyont jelentő helyek az az 
aránya, melyet fennebb elengedhetetlenül szükségesnek jeleztem: sok 
évtizedes vak és bűnös politika hibájából nincs többé az állambirtokos 
magyarság kezében. Mert a földjét, sorsát, hatalmi eszközeit, a kiválasztás és 
irányítás lehetőségeit kezében tartó magyar szolidáritás ösztönös biz
tonságában az ilyen öngyilkos kérdés meg sem teremhetne.

És éppen azért: mert ez a kérdés súlyos kórjelenség: a gyógyító akarat 
könyörtelen becsületességével kell boncolás alá venni. Nem éppen a 
nemzeti egység alapfeltétele az: hogy polgár és polgár közt ne legyenek 
gátló hazugságok? Nem a magyar életbiztonság alapkövetelménye az: 
hogy ebben az élethalálosan döntő kérdésben elmaszlagolhatatlanul 
világosan lássunk? Vagy a ma lelkiismeretlen elhárítását a felelősségválla
lásnak még mindig politikai bölcsességnek tartjuk egy igazságosabb és 
egészségesebb jövő, bátor és becsületes megalapozásával szemben?

A: - ki a magyar? - halálos véresen gúnyos, millió bölcső sorsával
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tragikus kérdésre az idegen érdekek ügynökei, a minden haris
nyapénzre kapható politikai örömfiúk s a Párálizis „általános emberi” 
frázisokba progresszált ápolatlanjai a következő feleleteket adják:

I. Szent István országában a nagy király isteni rendelésből örök 
időkre beállított politikája ellen vét, aki a faji, nyelvi, vagy felekezeti 
szempontokat behozza a politikába és veszélyezteti a nemzet egységét. 
A magyar Állam Szent István koronájának állama, ahol mindig 
történelmi nyereségnek tekintetett az, hogy többféle népfaj van egyetlen 
közös jogar alatt és a magyar Állam létét, a nemzeti egység nélkülözhe
tetlen hármoniáját támadja az, aki nem a teljes egyenlőség alapján 
akarja kormányozni ezeket a népfajokat.

Erre én ezt felelem: Nagyon szép. És ha már minden egyes egyén elérte 
volna az igazságnak, méltányosságnak, becsületességnek Jézus által 
pontosan megjelölt isteni tökéletességét, teljesen rendben volna minden 
ezzel a kétségtelenül megható elvvel. De mivel ez a tökéletesség még 
hétmillió évig és három hónapig nem következik be s ez alatt az idő alatt 
az emberek jórésze még mindig ki fog lógni isteni képmásából a húsevő 
és ragadozó állatok rokonságába: ezen átmeneti idő alatt az élet és halál 
kényszeréből szemünk előtt kell tartani a következőket:

Először is: A legdurvább meggyalázása a nagy király emlékének s a 
leggazabb, legbutább meghamisítása gondviselésszerű hatalmas egyéniségé
nek azt állítani: hogy előtte csak a korona érdeke: egy legkönnyebben 
lehetséges állam hatalmi szempontja voltfontos és saját vére, a magyarság egy 
hajszállal sem jelentett neki többet, mint az akkori Magyarország bármely 
történelmileg jelentéktelen és jelentéstelen szétszórt néptöredéke, vagy még 
annyit sem. Szóval: a legőrültebb ánákronizmussal hungaristává becstelení- 
teni a magyarság legnagyobb, legvégtelenebb jövő tárlattal magyar szándékú 
Forradalmárját. A legarcátlanabb gazságba rontó őrület azt mondani, hogy a 
szent király csupán egy lehetően könnyen biztosítható hatalmat, egy bármily 
fenntartható országot akart megépíteni és nem Magyarországot. Hiszen 
történelmünkben páratlanul álló forradalmának éppen az volt az egyetlen 
akarata, egyetlen történelmi értelme: hogy a magyarságot örökre be akarta 
biztosítani a kereszténység és európai állami élet nagy egységébe. Hogy aztán 
ő ezt az akkori idők kényszeréből, az akkori ősi emlékezetű magyar 
lélek mellett csak úgy valósíthatta meg, ahogy tudta: idegenséggel, a 
kényszer idegen eszközeivel: az nemcsak fajának, hanem a nagy 
Forradalmárnak is tragikuma volt. Tragikum, melyet a nagy király élete 
végén egész nagyságában meglátott: hogy túlságosan abszolúte, 
túlságosan gyorsan és az idegenség túlságos igénybevételével oltotta be 
nagyszerű faját Európával. És azok a tényleg hungárista jellegű intrikák 
és orgyilkos kísérletek, melyek a nagy Magános élete végét megkeserí
tették, éppen azért voltak: mert az árja ragadozók észrevették, hogy a
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nagy uralkodó igyekszik szabaddá tenni magát mohó segítségüktől és 
utódja kijelölésével a magyar életakaratnak akarja biztosítani az 
uralmat.

Másodszor: Tehát: amennyiben belemegyünk abba a kissé túl-elősiető 
anakronizmusba: hogy szentistváni nemzeti politikáról beszélünk, ami 
majdnem olyan tudományos eljárás, mintha a szent Királyt Rolls- 
Royceba ültetve ábrázolnák: a magyarországi népfajok egyenlőségét 
csakis a magyar nyelv, a magyar kultúra s az orgánikus magyar 
történelmi célok egységében megvalósuló Magyar Nemzet keretében 
érthetjük a nagy király jelentőségének lényege szerint. És semmiképen 
sem - mint azt újabban hungarice sokan szeretnék: a nagy király 
tragikuma szerint. Vagyis: hogy a magyar élet őrhelyeit ma is árja 
idegenekkel rakjuk meg s a magyar lelket idegen honfoglalókkal 
nyirbáltassuk, tiportassuk. Vagy - hogy bármi címen is - történelmi 
földünkből csak egy rögöt is idegenek bitangjába engedjünk.

Harmadszor: Kétségtelen, hogy a nemzetalkotásnak elengedhetetlen 
feltétele a modem államban: hogy az államhoz minden polgárt egyenlő 
feltételek: egyenlő jogok és egyenlő kötelességek fűzzenek. De ez az 
egyenlőség csak bizonyos feltételek mellett jelent igazi egységet, 
egészséget és termő történelmi életet.

1. Ha az állambirtokos, a nemzetalkotó faj olyan arányban tartja 
kezében a földet, a hatalmat, irányítást, lélekformálást, vagyont, 
kiválasztást, kenyeret jelentő helyeket: hogy az nemzetformáló munká
ját, külön történelmi műhelyének saját arcú egyéni fejlődését örökre 
biztosítja.

2. Ha a nemzeti egyenlőség elvét nemcsak az állambirtokos fajra: hanem: 
az ország minden népfajára kötelezőnek tartjuk. Mert: ha az állambirtokos 
faj egyenlő elbánás! kötelezettségével szemben a kisebbségi fajok elein
te titkos, később nyíltabb szolidáritással: a maguk egyedeit minden 
áron, minden esetben és minden téren túlságos arányban előnyhöz 
igyekeznek juttatni, ha hatalmat, vagyont, kiválasztási lehetőséget, 
lelkiformálást jelentő helyekre jutott egyedeik ezt az előnyt saját fajuk 
aránytalan nagyságú hódítására használják fel: az állambirtokos faj 
által biztosított nemzeti egység felbomlik, a történelmi élet megmérge- 
ződik, az állambirtokos faj s esetleg más kisebbségi fajok is az élet min
den teréről kiszorulnak s egy vagy több kisebbségi faj jogtalan elnyomá
sa alá kerülnek. Az ilyen állam csakhamar idegen hatalmi vonzás 
sodrába kerül s megnőtt grávitációval hull a halál felé. Tehát: ma a nem
zetformálás és nemzeti egység elengedhetetlen alapfeltételét jelentő polgári 
egyenlőség nagy történelmi feladata az: hogy a minden téren kiszorított, el
szegényített, elföldtelenített, gazdasági és más elnyomás alá került magyarság 
egyenlősítését az élet minden terén megvalósítsuk, amit én új honfoglalásnak
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nevezek. Csak ez adhatja vissza a magyar történelmi élet egészségét s a fajok 
munkás és termő egységét a magyar Nemzet kebelében.

II. Mondják ezt: - Nem a nyelv a fontos, hanem az „érzés”. Mindenki 
magyar, aki magyarul érez.

En erre ezt felelem: Ez kétségtelenül szép mondás és a megzenésítést 
sokáig nem nélkülözheti. És senki sem hálásabb, mint én, ha a mai mos
toha időkben, mikor annyian hálátlanulnak el a magyarságtól, akiknek 
földet, kenyeret, kultúrát és védelmet adott, mikor még dúvaddá züllött 
magyarok is akadnak, akik idegen érdekek ordításával köpik meg az 
őket világrahozó ágyékot: ha valaki magyarul érez. De:

jaj!
de: 1. A valóságos élet mindennapi szilárd építését nem lehet lírára 

építeni. Állam, egy nemzet biztonságát, fejlődése nyugodt menetét nem 
lehet valami olyanra alapítani, ami benn az egyéni élet láthatatlan 
rengetegében történik. Amit nem lehet ellenőrizni, lemérni, az állam 
történelmi laboratóriumában mint meghatározott energia-mennyiséget 
számításba venni.

2. Akik ismerik az ember természetrajzi képletét, tudják, hogy min
den testi-lelki folyamata: még érzékléseinek mikéntje is mennyire 
legmélyebb életérdekei szerint alakul. És így lehetetlen meg nem 
kérdeznünk: milyen körülmények, milyen feltételek mellett jön létre ez 
az „érzés”. Természetesen akkor: ha a mi kezünkben van nemcsak a 
címleges államhatalom: hanem a nemzet mindennapi életét meghatá
rozó, formáló, irányító tényleges erő. Ha mi adunk kenyeret, befolyást, 
életlehetőséget, ha a kiválasztás minden téren a mi kezünkben van. 
Ahogy ez a valóságos hatalmunk megszűnik vagy lényegesen gyengül: 
az az „érzés” elszakad tőlünk s ahhoz az új hatalomhoz tájékozódik, 
melytől mindeme jók elnyerését remélheti. Hozzak-e példákat az utolsó 
húsz év történetéből?

3. És ez az érzés semmiesetre sem lehet lelki alapja a nemzeti 
egységnek s nem ad egységes arcot a történelmi műhely munkájának. 
Ez az „érzés” csak okos modus vivendi a titkosan s talán sokszor 
tudatlanul várt „majd lesz jobban is”-i g. Nyelv nélkül nincs magyarság, 
nincs lelki egység. Hiszen a nyelv a tért és időt egybefoglaló legegyete
mesebb szolidáritás, hol apák, anyák, testvérek millióival vagyunk a 
legmélyebb együttlétben s magunkra öltözzük szeretetük és gyűlöletük, 
szenvedéseik és örömeik, vágyaik és örök akarataik formáit. Hiszen a 
mondatok, a szavak azok az időtlen mély gyökerek, melyek temetők és 
sírok végtelenjén keresztül az élet közös lelki talajába kötnek az el
feküdt évezredek magyarjaival. A nyelv a nemzet egyéni arcának sub 
specie aetemitatis megőrzője. Higyjék meg az idegenség hungarice
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ordítói, hogy Széchenyi okosabb és becsületesebb magyar volt, mint 
ők.

III. Egy másik kedves módszere azoknak, akik a magyarság megúj
hodását, új honfoglalását idegen kizsákmánylások érdekében min
denképen ki akarják játszani az: hogy a magyar és nem magyar 
különbséget: a magyamevű magyar és nem magyamevű magyar ter
minusok „mindegységével” akarják eltörölni. Itt aztán dúlfúlnak a 
Zrínyi Miklós és Petőfi Sándor féle idézetek.

Erre én ezt felelem: Voltaképen a feleletem erre az eddigiekben teljesen 
benne van. De a mai akart zűrzavar világában az ember nem lehet elég
szer világos és félremagyarázhatatlan, tehát:

1. A Zrínyi Miklós és Petőfi-féle jelenségek kétségtelenül nagy és 
örök dicsőséget jelentő nyereségei a magyarságnak. De: a) az ilyen 
rendkívüli esetek nem lehetnek a nemzetformálás irányító normái. Hi
szen itt egészen rendkívüli egyének fejlődéséről van szó. Aztán: 
sohasem lehet tudni, hogy az ilyen egyes esetben nem a múlt folyamán a 
családba került magyar vér hatása hozza létre az új képletet, b) Az ilyen 
egyes, bármily nagyszerű esetek igazán nem adnak indító okot arra, 
hogy bármely fajnak is átengedjük a magyar élet irányító őrhelyeit és 
hagyjuk magunkat kiszorítani és kizsákmányolni általa.

2. Idegen név és idegen név közt különbséget kell tenni, mert igen sok 
lehetőség eredménye a név: a) Történhetett, hogy a századok mélyén, a 
névfelvevések kezdetén a magyar családok kaptak idegen, vagy idegen 
családok magyar nevet. Ezek magyarságát filológiai vagy levéltári 
kutatásokkal piszkálni ostoba és ártalmas dolog. Magyarok ezek, amint 
magyar szavak az óra, a templom.

3. Minden egyéb esetben az idegen név, még a legbecsületesebb 
áthasonulási akarat mellett is: még mindig jelent valami idegenséget. 
Természetes, itt az a döntő, milyen idő óta folytatódik az áthasonulás. 
Hiszen az utóbbi időkben láthattuk, hogy még a két-három nemzedé
ken át minden elhitetéssel magyarrá lett családok gyermekeiben is újból 
feltámadt - nyílt ellenségességgel vagy ravasz megbújással - az 
idegenség. Az átöröklés kiszámíthatatlan erejét nem szabad számításon 
kívül hagyni. Különösen akkor: mikor a faji visszaemlékezés egy 
nagyobb erőtől várható előnyökkel járhat.

IV. Végül akadnak lelkiismeretlen gazemberek, az idegen érdek 
levetett arcú ügynökei, akik annak hirdetésével akarják szétoldani a 
még meglevő védő öntudatot: hogy a magyarság annyira szétkeveredett 
európai élete folytán az itt levő népfajokkal, hogy voltaképen nincs is 
már magyar és teljesen mindegy, kiknek kezében van az ország sorsa. 
Az, hogy akadnak közéleti banditák: akik a milliókra menő ősarcú, 
időtlen faji emékezésű, érintetlen magyar paraszti tömegek előtt ilyen
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hazugságokra mernek vetemedni: mutatja: mennyire elmérgezte 
köztudatunkat az elmúlt évtizedek gyávasága: hogy nem mertük ezt a 
kérdést az emberi igazság s a magyarság elemi jogai szerint nyíltan és 
őszintén tárgyalni.

Összegezem bevezetésem eredményét. A magyar élet minden intése, 
minden tanítása, tragédiánk minden oka követeli, hogy teljes őszin
teséggel szembeszálljunk minden problémával s a kikapcsolások, el
hallgatások, lepisszegések gyáva és halálos veszélyt gyűjtő módszerével 
szemben meghallgassuk a magyar életösztön minden hangját.

1. A SZABADSÁG ÉS TEKINTÉLY PROBLÉMÁJA

Orvosi ajkakon a kétszerkettő négy erejével ismétlődik fel a minden or
vosi bölcsesség alapmondata: A gyógyításnak első feltétele a helyes 
diagnózis: a betegség helyes megállapítása. Lehető megmutatása 
annak, milyen befolyások milyen folyamatokat idéztek elő, ezek a 
folyamatok milyen beteges elváltozásokat hoztak létre a szervezetben és 
ezek hogyan adták össze a mai kóros jelenséget.

Fájdalom: az idegen érdekek hosszas szolgálatában elbetegedett 
magyar élet önkéntes vagy hivatalos orvosainak jórésze nem is gondol a 
helyes diagnózis módszerére. Ma ilyenformán járnak el ezek a 
történelmi orvosok: Bemennek a betegszobába, ahol a beteg fekszik. És 
akkor nem ezt az általuk gyógyítandó beteget vizsgálják meg: mit mond 
a szervezete, milyen arányú, milyen okokból előállott, milyen természe
tű a betegség, milyenek a szervezet ellenálló erői stb., stb. és milyen or
vosi beavatkozásokkal lehet ilyen adottságok mellett a gyógyulás felé 
segíteni. Hanem: anélkül, hogy megismernék a beteget, kihajolnak és 
hallgatóznak, hogy a többi kórtermekből milyen diagnózisok és milyen 
rendelések hallszanak át. És akkor ráalkalmazzák erre a betegre a 
hallott diagnózisokat és rendeléseket. Erre a betegre, akinek egészen 
más betegsége, más kora és más szervezeti adottságai vannak.

Mióta a megújhodás szüksége nálunk is vitathatatlan dogma lett: 
igen sokan - és ezek között nem a leghalkabbak - a köz és egyéni 
szabadság túlbőségében, aránytalan lehetőségeiben látják a legfőbb 
magyar bajt s a megújhodást elsősorban a köz és egyéni szabadság 
lényeges megnyirbálásában, vagy teljes eltörlésében és a diktatúra 
behozásában látják. A legérdekesebb az, hogy akik legveszélyesebbnek tart
ják a szabadságot és a legtürelmetlenebbül követelik a diktatúrát: azok élnek 
vissza korlátlanul a mai szabadság lehetőségeivel, talán azért, hogy minden 
emberi embert elundorító hangjukkal és eszközeikkel, más híján: ők 
maguk teremtsenek okot a diktatúrára.

Vajon: bajaink, nagy nemzeti tragédiánk és mai tántorgásaink döntő
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oka tényleg az: hogy 1867 óta túlsók volt a politikai szabadság? A 
magyar sors lényeges fordulásait tartva szem előtt, helyes feleletre úgy 
találunk, ha e hetvenegy évnyi idő elfolyásában a következőket tesszük 
külön vizsgálat tárgyaivá:

I Az 1867-től a háború kitöréséig tartó korszak.
II. A magyarság behurcolása a világháborúba.
III. A világháború összeomlása.
IV. A két ál-forradalom.
V. A kommün bukása és az utolsó tizennyolc év.
VI. A ma. Tehát:
I. Az 1867-ik évvel megnyíló kor alkotmányos politikai s népképvise

leti rendszerével jelentett-e tényleges politikai szabadságot a magyar
ságnak?

A kérdés így igen általános. Hogy ezt a vizsgálódást a világos 
megmutatás eredményével végezzük: meg kell határoznunk közelebb
ről annak a szabadságnak tartalmát, melynek meg- vagy megnemlétét 
kutatjuk. Tehát: kibővítve a szabadság szót teljes lényegszerinti tar
talmára, így tehetjük fel a kérdést:

Szabad volt-e ebben a korban a nemzet egyetemének, minden egyes osztá
lyának: a parasztságnak, a munkásságnak, a szellemi munkásságnak, a 
középosztály egyéb csoportjainak, az alsó klérusnak, a magas klérusnak, a 
nagybirtokosságnak és az arisztokráciának, a kapitalizmusnak: gon
dolkozni és szóban és írásban nyílt szellemi harcot folytatni saját 
érdekeiről, kimutatni, hogy ez érdekeik érvényesülése mennyiben jelen
ti az egyetemes magyarság érdekét? Szabad volt-e a szó, nyomtatás és 
szervezkedés eszközeivel agitálni ez érdekek érvényesüléséért? Szabad 
volt minden elhatárolás nélkül, csupán az egyetemes magyarság 
életérdekeit tekintve: kutatni a magyar föld problémáit, az egyetemes 
magyar történelmi osztály: a parasztság egészségügyi, gazdasági, 
szociális, kulturális politikai helyzetét s olyan földreformot és olyan 
szociális, kulturális stb. politikai rendszert követelni, mely a magyarság 
egyetemét földhöz biztosított, történelmet alkotó erővé teszi a nemzet 
számára? Szabad volt-e bírálatot gyakorolni: hogy a kiválasztás a 
közoktatási, egyházi, katonai, gazdasági stb. pályák helyeire biztosítják- 
e a nemzetformáló, honmegtartó hatalmat a magyarság számára? 
Szabad volt-e izgatni egy helyesebb kiválasztás érdekében? Szabad 
volt-e harcolni azért, hogy közoktatási, egészségügyi és szociális 
politikánk jelentse az életvédelem és a fejlődés olyan lehetőségét min
den osztály számára, amint azt a magyarság egyetemének érdeke 
megkívánja? Szabad volt-e bátor és részletes kritikát gyakorolni a 
munka és munkaadó összes viszonylataiban és követelni a munka 
jogainak olyan megépítését: mely a magyarság egyetemének a család
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alapítás egészséges lehetőségét, a szociális és kulturális fejlődés minden 
biztosítékát megadja? Szabad volt-e...

Nem folytatom. Hisz a felelet már minden becsületes elmében ott 
van. Pontosan körülírva az ekkor ténylegesen meglévő szabadság, 
helyesebben: szabadságok határait, a helyzet úgy állott:

1. Volt szabadsága: sajtója, hatalmi helyzete, szervezettsége minden 
erejével saját osztályérdekei, kiváltságai, előnyei megtartásáért har
colnia: a nagybirtokosságnak, arisztokráciának, magas klérusnak, az új 
ipari, kereskedelmi, pénzügyi kapitalizmusnak.

2, Nem volt szabadsága: harcolnia, szervezkednie osztályérdekeiért s a 
szükséges reformokért és nem voltak sajtója és hatalmi eszközei: a 
parasztságnak, a munkásságnak, a szellemi munkásoknak, a lateiner 
középosztálynak, az alsó klérusnak. A munkásság későbbi szervez
kedése mindig forradalminak, törvényenkívülinek tekintetett s tényleg 
sikerült őket elidegeníteni a nemzet egyetemétől.

Mármost: melyik csoportban volt a magyarság? Az első csoport tagjai 
túlnyomó arányban idegenek voltak. És azok, akik valamikori erede
tükkel magyarok voltak: a sok vérkeveredés folytán lényegükben idegen 
képletekké lettek, mert ezekben az osztályokban igazán lehet el- 
keveredésről beszélni. És még rettentőbb erővel tette őket idegen 
képletekké a magyarság egyetemének életérdekeitől teljesen el
kapcsolódott osztály- vagy egyéni érdekeik.

A magyarság nagy egyeteme, az igazi magyarság a második 
csoportban volt. És így éppen a magyar faj életösztönei, szerves 
életérdekei, jövőt kereső életakarata nem juthattak megmondó szóhoz, 
megvalósító szervezkedéshez, történelmet formáló hatalmi helyzet
hez.

Ezt a szabadság-gátlást nemcsak az államhatalom, a kormányzati 
rendszer jelentette. Ezek a túlnyomó részben és érdekfelfogásukban 
egész számukban idegen uralmi osztályok határozták meg a kiválasz
tást: az ők pártfogása jelentett előlépési az életben a középosztály em
bereinek. így: az, aki a középosztályban érvényesülni akart: ideológiá
ban és gyakorlatban kényszerült magára ölteni ezeknek a kitermelő 
osztályoknak az érdekeit. Ez aztán lassanként ösztönös lelki mechaniz
mussá lett. így jött létre a magyar középosztály természetrajzilag 
megdöbbentő képlete: olyan ideológiát, olyan hazafiságot termelt: mely 
önmagának, gyermekei jövőjének és a magyarság egyetemének rabsá
got és sínylődést jelentett.

És a népképviseleti rendszer? Jelentette az alkotmányos népképviseleti 
rendszer azt: hogy a magyarság egyetemének, nagy dolgozó tömegeinek 
életösztönei, életérdekei, szerves életformáló akaratai kifejezésre jutnak 
a törvényhozásban, a magyar élet megépítésében?
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A kérdés felvetése is halálos gúny. Elméletileg, csak a szavakat nézve: 
még az akkori választójogi törvény is jelenthetett volna eleiét, vagy 
legalább is valamelyes fejlődést ebben az irányban. De a gyakorlatban: 
tekintve a kitermelő osztályok befolyását az államhatalomra, a 
kormányzati rendszerre, a sajtóra, az élet minden meghatározó 
tényezőjére: ezek az osztályok nemcsak a kormánypolitika tartalmát 
határozták meg: de olyan ellenzéket tudtak adni a magyar országgyű
lésnek: mely egy bizonyos negyvennyolcaskodó meddő magyarkodás
ban és érvényesülési törekvéseiben ugyan ellenzéke volt a kormánynak: 
de a magyarság szociális és kulturális helyzetében ugyanazt az akaratot 
jelentette, mint a kormánypárt. 1867-tel kezdődik s mindjobban megtel
jesedik a magyarságnak az a tragikuma: hogy vagy magyar álarccal próbál
ják kijátszani legmélyebb gazdasági, szociális, kulturális életérdekeit, vagy 
szociális álarccal akarják elmaszlagolni nyelve, sajátos kultúrája, különarcú 
egyéni történelmi építése alapfeltételeitől

Mi lett az eredménye a magyar életösztön, a magyar életérdekek e 
szabadsághiányának?

1. A magyar élet egész üzemében, minden téren: idegen vérű, idegen 
látású, idegen életérdekű emberek kezébe került a nemzet irányítása.

2. A magyarság egyetemének nagy tömegei s a középosztály magyar 
elemei háttérbe szorultak, elszegényedtek. Jórészük a higiénikus élet, a 
biztosított holnap, a kultúrális fejlődés minden feltétele nélkül tengett 
családjával. A magyarság legmélyebb életérdekei „kikapcsoltának”, 
„inaktuálisok” lettek a politikai irányítás „reálpolitikai” szemléletben.

3. És minden eredmény között a legsúlyosabb: a magyarság három 
mindenkori derékoszlopa: a parasztság, a munkásság, a szellemi 
munkásság: minden magyar öntudatú anyagi és lelki szervezettség 
nélkül elidegenedett, elérdektelenült a magyar problémák megis
merésétől, a megújhodás akaratától s általában: a közéleti kérdésektől. 
Hiszen minden ilyen felmozdulását azzal pisszegték le: „hogy éppen 
most csinál zavart ilyen nem „aktuális” kérdéssel, hogy megzavarja a 
nemzeti egységet, hogy kihívja az idegen hatalom haragját.” Ha az 
idegen fel akarta falni az egész magyarságot: az nem volt inaktuális, azt nem 
kapcsolták ki, az nem volt a nemzeti egység megbontása. Ha a magyarfalatot 
akart biztosítani gyermekei számára: az destruktív koppánykodás és merény
let volt a nemzeti egység ellen. Az ilyen megfeledkezésért súlyos és sírig 
tartó könyörtelen bűnhődés járt. Csak két példát hozok ide. Az egyik a 
magyar reálizmus nagy és mártír úttörője: Tolnai Lajos. Mert merészke
dett hangot adni a magyar sebeknek, megmutatta a magyar élet halálos 
arcait s egyenlően figyelmeztetett a német és zsidó hódítás veszélyeire: 
koporsóba taszító vad hajsza volt az osztályrésze és halálában is 
meggyilkolták gaz agyonhallgatással ezt a páratlan heroizmusú nagy
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magyar Látót. És nem ilyen hajszában volt része a tényleges megöletésig 
a földtelen parasztok nagy követelőjének, Achim Andrásnak?

Ennek köszönhető, hogy a magyarság egyeteme tájékozatlan lett kora 
irányító szociális, gazdasági, kulturális, politikai eszmeáramlataival 
szemben. Életösztöne eltompult, öntudata szétoldódott, szolidáritási 
érzése kihalt és végül: sejtelme sem volt saját életérdekei felől. Az alsóbb 
osztályokban azok, akikben mégis mozgott valami vak akarat: odahull
tak bármely idegen érdekű izgatásnak és szervezkedésnek. A középosz
tály szerencsétlen Vazuljai pedig olyan ideológiai töredékek mozdított- 
jai, olyan látszat-hazafiság hitvallói lettek: melyek saját édes magukra, 
utódaikra és az egész magyarságra: a kizsákmányoltatás, a hátraszori- 
tás, az idegen érdekszolgálat becstelen, hosszú halálát jelentették. így 
fejlődött ki aztán legsúlyosabb átokként a magyar középosztály 
lelkében az az irtózatos kisebbségi érzés: hogy ő oly gigántikus 
áldozatok árán vásárolt Hazájában csak megtűrt ágy raj áró, aki csak 
úgy tenghet tovább: ha lábujj hegyen van, ha a legbelső zsebébe rejtett 
kopoltyúkon lélegzik, ha suttogva eszik, ha naponta háromszor engedi 
megnyiratni magát az idegentől és engedelmesen ugrik minden érdek 
parancsának. Szóval: a magyar Hazájában csak szuterén, - csak katakom
ba-magyar lehet. Abban a pillanatban, amint kilátszik a földből: örökre 
elnyelik az idegen étvágyak.

II. A magyarság behurcolása a világháborúba. A magyarság legfőbb 
érdekeit védő öntudatát megépítő szabadság e teljes hiánya minden 
végzetes hatását megmutatta a világháború kitörése percében. Megölték 
a minket századokon át kitermelő, elnyomó idegen hatalom váromá
nyosát, aki minket szívesen eltörölt volna a föld színéről, s akinek feltett 
szándéka, majdnem hitvallása volt: hogy felszámolva a duálizmust, 
Magyarországot beolvassza a Monárchia eszköznépei közé. Ezt az 
ürügyet aztán egy idegen impérium alkalmasnak látta: hogy kelet felé 
zúduló hatalmi álmát vérrel és vassal megépítse. Azt a hatalmi álmot, 
mely sikere esetén a külön arcú önálló magyar történelmi műhelynek is 
halálos végzete lenne. Világos: ha egy a magyar történelmi érdekeket 
megépítő szabadságban ránevelték volna a magyar öntudatot: sorsával 
foglalkozni, helyzetét, szerves érdekeit meglátni: semmiképen sem 
lehetett volna bevinni a magyarságot két ránézve halálos fenyegetésű 
akaratért, melyek közül az egyiket megölték, a másik pedig győzelme 
esetén még végzetesebb lett volna ránk. Ebben az esetben az egyeteme
sen megnyilatkozó magyar életösztön elég erős lett volna, hogy rákény
szerítse vezetőit: keressenek megegyezést a velünk egy sorsú, hasonló 
ijesztések előtt álló, hozzánk hasonló kisebb nemzetekkel s kimondják 
a magyar nemzet - egyelőre - passzív ellenállását a nagy vágóhíddal 
szemben. Ebben az esetben - talán évekig - szenvedtünk volna, börtön,
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golyó és akasztófa irtott volna közöttünk. De sok százezer magyar 
megmaradt volna az élet, a jövő számára és egészen más eredménnyel 
jöttünk volna ki a nagy földrengésből. És mennyivel egészségesebb tar
talmat és irányt kapott volna belpolitikánk! így a szabadság hiányában 
megvakított életösztön, elgyávult, szétoldott öntudat mellett huszon
négy óra alatt, egy pár drámai plakáttal, hangzatos újságcikkel, 
Kossuth-nótával és fényesködű ígéretekkel meg tudták csinálni: hogy a 
magyarság százezrei büszkén, boldog felajánlkozással rohantak meg
halni azokért az érdekekért, melyek a magyarság halálát jelenthetik.

III. Az összeomlás. Az összeomlás történelmi perce aztán iskolai 
példaként, mátemátikai tisztasággal, minden rettentő tanulságában 
megmutatta: mit jelent az: ha egy nemzet, egyfaj életösztöneinek nem adják 
meg azt a szabadságot, hogy folytonos éber foglalkozásban törődjék saját 
sorsával, keresse szerves életcéljait, megismerje érdekeit s egy, a faj egyetemé
nek minden életakaratát egybefoglaló öntudatba szervezze minden tagját. Ó, 
milyen árván, milyen tájékozatlanul és riadtan tántorgott az idegen 
érdekekért olyan csodálatos heroizmust, kitartást, türelmet, emberséget 
és intelligenciát mutatott nép az egyetemes omlás szétguruló törmelékei 
közt! Hogy eldobta a szent határokat, a drága küszöböt védő fegyvert az 
első idegen izgatásra. S hogy addigi sorsintézői szétszöktek a világ ezer 
bújtatásába: milyen fejetlenül és céltalanul rángott, hogy odahagyta 
sorsa intézését az üvöltő idegeneknek. Abban a páratlan történelmi 
percben, amikor, mintegy fizetés gyanánt irtózatos tragédiánkért: min
dent meg lehetett volna valósítani, az egész új Magyarországot. Meg: 
független történelmi műhelyünk megépítését egy új külső és belső 
politikával. Meg: egy új intézményesen biztosított, a munka jogaira 
épített demokrácia megvalósítását, mely a magyarság egyetemét tette 
volna a magyar sors biztosítékává. Meg: a nagybirtok felszámolását, a 
magyar történelmi osztály: a magyar parasztság védő odarögzítését az 
ország egész testéhez, a határokhoz, a főváros köré, a magyar 
középósztály megújítását az arravaló paraszti elemekből, a magyar 
népi hadsereg megépítését, a gazdasági uralom kezünkbe vételét stb. És 
külügyi viszonylatainkban, azzal a rugékonysággal, melyet a megriasz
tott életösztön megad minden egészséges nemzetnek: valamilyen 
modus vivendit teremtve szomszédainkkal: megkezdhettük volna a 
kisebb nemzetek keleteurópai védő összefogásának nagyszerű munká
ját azoknak a hatalmaknak jóindulatú támogatásával, melyeknek ve
szély az, ami nekünk is veszély.

Nem ez történt, ez nem történhetett. A félszázados szörnyű politika, 
mely eltiltotta saját sorsának problémáitól a magyarságot, az örökös: 
„lapulj meg”, - „ne politizálj, végezd a magad dolgát”, - és a magyarság 
mély életérdekei szerinti szervezkedés tilalma most halálos ítélet lett a
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ledöfött nemzet fölött. A magyarságban nem volt, nem lehetett: szer
vezettség, öntudat, látás, hogy kezébe vegye sorsa kormányát a ránk 
szakadt fergetegben. Olyan idegen faj kezébe került az ország, amely 
belső nevelése tengelyévé tette a folytonos szervezkedést, minden tag
jának mindenpercnyi foglalkozását az egész faj sorsával, a faj minden 
helyzetének egyetemes, részletes megismerését, a jövő útjainak gondos 
keresését. A magyar kussolt és szabójával egy titkos zsebet készíttetett a 
másik zsebe alá. Hogy ott nagy Peturosan ökölbe szoríthassa a kezét, 
mikor a WC elbújtató menedékében ül. Legfennebb arra a célra gyűjt
hetett pénzt, hogy a szétmarcangolt Magyarországon minden temető
ben emeljünk szobrot a két Tiszának: a Mars Imperator két nagy 
sikerű sáfárjának.

IV. A két álforradalom. Az idegen sovinizmusú két álforradalom aztán 
megtisztította minden dekorátiv alkotmányos frázeológiától azt a 
századok óta uralkodó s 1867 óta alkotmányos álarccal dolgozó 
politikai rendszert, hogy: a magyar politikailag megbízhatatlan - a saját 
hazájában. Most a kizárás minden szabadságból, hogy sorsával 
törődjék: nyílt lett, mint az arculütés. És a véres mezőkről a rögökhöz 
visszatért parasztság makacs, kitartó, hősies és ravasz ellenállásán kívül 
- egy pár talán szép, de jelentéktelen arányú kísérletet nem tekintve - a 
fejünkre mászott idegen hatalom diktálhatott, amit akart. Az uralkodó 
osztályok jórésze meglógott. Az itthonmaradtak a középosztállyal ver
senyezve tűrtek és engedelmeskedtek egy nevetségesen kisebb számnak. 
És el lehet-é ítélni ezt a középosztályt? Hiszen 1867 óta nem azt tették belső 
mechanizmusává, hazafisága alapfeltételévé: hogy vakon engedelmeskedjék 
a központi hatalomtól jövő parancsnak s ne törődjék hazája és fajtája 
sorsával? Bizony: ellenségeink nélkül akár ítéletnapjáig eluralkodhatott 
volna itt ez a döbbenetesen kisebb számú idegenség.

V. A kommün bukása és az utolsó tizennyolc év. A kommün bukása után 
bekövetkezett történelmi pillanatra betűről betűre megismételhetjük azt, 
amit az összeomlás által előidézett helyzetre mondtunk - még fokozottabb és 
részletesebb érvényességgel. Azért: mert a két álforradalom megaláztatásai 
és undorodásai után: buzgó felajánlkozású, nagyszerű tömegenergiák 
állottak a történelmi építés rendelkezésére. Soha nem állott Magyaror
szág minden vérű népe olyan közel ahhoz, hogy: magyar nemzet: a 
magyar lelki hagyományokban, nyelvben, kultúrában, a szerves 
magyar történelmi célokban egység és megújhodásra kész magyar 
életakarat legyen, mint ezekben a napokban. És talán még Trianonnál 
is végzetesebb következményű tragédiánk volt az, hogy azzal az átkos 
politikával: mely a magyarságot kiszorította az alkotó politika szabad
ságából: nem volt meg a magyarságnak az a történelmi nevelése, melyet 
az új napok megkívántak. És így természetesen lehetetlen volt, hogy
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olyanokat állítson sorsa intézéséhez, akik életösztöneinek, öntudatá
nak, életérdekeinek szerves kifejezői. A minden feladások, elherdálások 
e tizennyolc évében a szabad politikai nevelésnek, a szerves érdekű 
történelmi tájékozottság hiányának a következő súlyos következményű 
eredményei voltak:

1. Az irredenta, az antijúdaizmus, és egy darabig: a legitimizmus 
kloroformos kendőinek segítségével egy fejlett öntudatú, lelkileg 
megszervezett, hatalmas erőforrású idegen faj kezébe keríti az irányítást 
s a kiválasztás meghatározását az élet minden terén.

2. Felismerve az eddigi társadalmi szervezetlenség veszélyeit: az 
egész országban valóságos szervezkedési ragály üt ki. A nyílt és titkos 
alakulatok, ligák, szövetségek stb. máról holnapra nőnek ki a földből és 
be a föld alá. Ezeknek az alakulatoknak legtöbbjében, a fontosabbak 
mindenikében: a nagyszerűen fegyelmezett stratégiával, ügyes taktiká
val és egy ősmagyarkodó zsargonnal dolgozó idegenek intézték a 
legmélyebb irányítást. Ezek az alakulatok aztán, részint a fenyegetés és 
ártás erőszakával, részint megtévesztéssel megint csak odahatottak: 
hogy megakadályozzák a magyarságot szabad politikai tájékozásában 
szerves érdekeinek s a követendő utaknak felismerésében.

3. így dudvásodhatott fel a közéletben és a társadalomban egy olyan 
kül- és belpolitikai ideológia, helyesebben: ideológia-mozaik: mely a 
múlt minden tanítása, a magyarság minden életérdeke ellenére: a 
magyar sors intézését minden téren idegen hatalmi érdek függvényévé 
tette. A legvéresebb gúnnyal megmutató példa erre az irredenta gon
dolat fejlődése. A leghangosabb magyarkodással magukévá tették az 
idegen hatalmi érdek tankjét, a népközösségi elvet s nagy magyar 
irredenta maszkkal és „nem, nem sohá”-s térképekkel nemcsak igyekez
nek megölni a magyar lélekben a jogérzetet történelmi munkája ősi 
Magyarországához, hanem: az ellenségeinktől is csak nekünk hagyott 
föld rögeit is népszavazások lutrijává tennék. És figyelemmel kell 
kísérni a legegyetemesebb „magyar” „hazafias” alakulatnak: a TESz- 
nek lapját: a Nemzeti Figyelőt. Olyan minden szemérmet levető 
csűrdöngölőt jár egy idegen nácionálizmus érdekei mellett, amilyent 
Európa semmilyen országában nem tűrnének meg.

VL.Ama. És most, elérve a mai napok nagy elhatározásokra kénysze
rítő fordulójához, kérdezzük meg: melyek ma azok a jelenségek, amelyek 
a köz és egyéni szabadságok megszorítását s a magyarság egyetemének - 
kivéve a mandátum kiváltságosait - kitiltását követelik a politikából, a 
politikával való foglalkozásból?

Talán a magyar parasztság nagy tengere vet dózsagyörgyi hullámo
kat? Talán a magyar falu gátjai szakadoznak s vad paraszti áramok 
verik a rend zsilipjeit?
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Nem. Ó, ez a nép végtelenül tud tűrni! Hiszen az ötesztendős egyetemes 
gyilkolás minden minden irtózatos nevelése és szenvedése után: a magyar 
parasztság volt az egyetlen szilárd sziget, megtartó erő a két álforradalom om
lásaiban. Az egyetlen néma tűréssel végzetes erőként ellenálló áttörhetetlen 
gát És minden csalatás és sínylődés után még mindig tűr és vár. Pedig 
milyen lelkiismeretlen gaz izgatással akarják saját fajának romlásává 
tenni. Kik ezek az izgatok?

Talán a szervezett munkásság döngeti spartakuszi dühvei a fennálló 
rend kapuit, hogy széttárja azokat Moszkvai urai előtt?

Nem. A magyar munkásság csodálatosan fegyelmezett, intelligens és 
emberi. És sohasem volt kevésbé kommunista, mint a kommün uralma 
alatt. Neki volt legközelebbi szenvedés ez az idegen uralom. De ő nem 
szökhetett Bécsbe, vagy más nyájas városok kártyaklubjaiba és 
örömtanyáira, neki állania kellett a felelősséget: hogy egyensúly legyen 
és mérséklő erő a nagy kilengések idején. És most is: bár lelkiismeretlen 
gazok, mert nem sikerült őket cinkosoknak megnyerni: állandó 
gyalázkodással és ellenük uszítással próbálják őket valami alkalmas el- 
tiprási ürügybe belökni: tűrnek, hallgatnak, dolgoznak, tanulnak. Kik 
ezek az úszítók?

Talán a szellemi munkások, a látájner középosztály szelíd szürkesé
gei vadultak a magyar glóbus tengelyének forradalmi ráncigálásra? 
Talán kacagányos filozopterek, zord sisakú tanárok, vérbe borult 
múzeumi tisztviselők és borúba vércsédéit statisztikai írnokok lángoló 
szemüveggel, hörgő accusativus cum infmitivokkal, ütésre emelt ret
tentő ichtiosaurus-combokkal rohamozzák a magyar rend citadelláját? 
Talán kivont pennájú, felvont tintatartójú újságírók gyilkos szándékkal 
tarajlanak a Jogrend tetejére?

Nem. Annyira nem, hogy annál már nemebb nem nincs is. A magyar 
középosztály a maga egészében a protoplazma legbékésebb állapota s 
az aludt birkatej forradalmi csűrdöngölő hozzáképest. Ha a tíz kötet 
Brehm minden madara leadja a fejére a legsújtóbbik véleményét: még 
csak le sem meri tisztogatni onnan: hátha a nagyságos szerkesztő, a 
méltóságos főigazgató, a kegyelmes miniszter úr rendelkezéséből 
történt. Mert még a WC elnéző menedékében sem tud máskép eszme
társulni e földi nagyságokhoz, mint ezekkel a kínai dekoratív elemeket 
megszégyenítő címekkel. Soha a sajtó nem volt inkább mindenre en
gedelmes jófiú, mint ma. Sőt: a „baloldal” is oly halkan, olyan lapultan 
baloldal, hogy már csak éppen hogy nem jobboldal és ez sem a 
jókedvéből. Pedig egyes alakulatok titkos lebujaiban korlátlanul folyik 
a ravaszul alakoskodó, vagy már levetett álarcú izgatás a magyarság 
minden megtartó gondolata s már még a magyar történelmi műhely 
függetlensége ellen is. Pedig mégis van egy sajtó, mely féktelenül izgat és
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izgathat minden tekintély és magyar érdek ellen s tébolyult szemérmet
lenséggel szolgálja az idegen étvágy akaratait Kik ezek a titkos összees
küvők? Melyik ez a sajtó?

Hogy a felsorolt jelenségek mögött lappangó valóság úgy csattanjon 
minden magyar lélekre, mint egy felébresztő pofon: felteszem a kérdést: 
Kik követelik leghangosabban a szabadságok további megszorítását, az 
egyén körülbilincselését, kik követelnek diktatúrát?

Azok: akik még a mai maradék olyan-amilyen, aligvalami szabadsággal 
és minden morális szabadsággal arcátlanul visszaélnek. Akik féktelenül 
átgázolnak nemcsak az írott törvényeken, de az udvariasság, ízlés és 
emberség minden lelkűnkké örökölt törvényein is. Akik az emberfertők, 
a börtönök, a tébolydák, a lupanárok irtózatos hemzsegését mozgósít
ják a magyarság békés, fegyelmezett rendű megújhodása ellen. Akik a 
részeg matróz hangján írnak nyílt leveleket a magyar sors legfőbb in
tézőjéhez. Akik rágalmakkal s a kirúgott szajha piszkos suttogásaival 
igyekeznek a feltámadt emberkloáka prédájává tenni a magyar élet 
minden hatalmi és szellemi tekintélyét.

Szóval: akik minden gazságra, lázadásra, törvény- és tekintélyrombolásra 
korlátlan szabadságot vesznek maguknak: azok követelik minden szabadság 
korlátozását, sőt: a szabadság teljes eltörlését: a diktatúrát.

Mi ennek a sajátságos ellenmondásnak a magyarázata? Természetes 
az: ha gyújtogató követel statáriumot a gyújtogatásra, a rablógyilkos 
a rablógyilkosságra?

Csak egy magyarázata lehet: ezek azért akarják a szabadságok el
törlésével, a diktatúrával némává és mozdulatlanná kötni a magyarságot: 
mert olyan valamit akarnak véghez vinni, megvalósítani: ami ellen minden 
becsületes magyar ember, minden magyar életösztön, minden magyar élet 
minden erejével tiltakoznék és felmozdulna.

Mi lehet ez a szörnyű szándék?
Keressétek a feleletet szemérmetlen nyomtatványaikban, nagyrészt innen- 

onnan együvé züllött idegen, vagy idegen érdekhez sápolt dezertált magyar 
vezéreikben, idegenből átcsempészett zavart ideológiájuk mérgezett cafat
jaiban, idegenből áttorzított mondataik gyalázatos magyartalanságaiban. 
Ez a felelet halálos riasztással fog onnan bekondulni minden élni akaró 
magyarba.

Miért ropják hát a lázítás, a lelki gyújtogatás, a gyilkos úszítás e 
képtelen tébolyú haláltáncát?

Éppen azért: hogy minden szabadság eltörlésével, a diktatúrával védtelen
né dermesszék a magyar életösztönt, a magyarság egyetemét: hogy nagy 
történelmi gyilkosságuknak ne állhasson útjába.

Hogyan lehet tehát ellenük védekezni? Hogyan lehet megvédeni, biz
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tosítani a magyarságot, az önálló független magyar történelmi műhelyt, 
a magyar Nemzet békés megépítését gyilkos szándékaiktól?

Erre az egyetlen helyes feleletet megadja a múlt minden tanulsága, 
szenvedésünk, életérdekeink minden intése. És én azzal a végtelen, 
forró könyörgéssel hozom ezt a feleletet minden aggódó magyar szem és 
magyar lélek elé: latolja e feleletet azzal a legmélyebb, legtisztább 
szeretettel, melyet édesanyjának csókjából kapott a fájdalmas szép 
magyar faj iránt.

E felelet: Nem a szabadságokat kell korlátozni: szabadságra kell nevelni, 
tanítani, szoktatni a magyarságot. Nem diktatúrát kell szervezni: hanem: 
meg kell szervezni a magyar életösztönök, a magyar életérdekek szabadságát. 
Nem kitiltani kell a magyarságot a politikából, a politikai szabadságból. 
Hanem ösztönös lelki kényszerévé kell tenni minden egyes magyarnak, hogy 
foglalkozzék a politikával: fajtája és munkaköre egyetemes problémáival, 
saját részvételével a közös történelmi munkában, a magyar nemzetté 
formálás egészséges feltételeivel, az új magyar honfoglalás feladataival stb.

Tételemet bizonyítom a történelem és lélektan minden alap
tanításával. Ha én kitiltom az embereket a politikából: abból, hogy 
foglalkozzanak társadalmi osztályuk, fajuk, nemzetük, hazájuk sorsá
val, hogy megismerjék a nemzet szerves céljait, az államélet problémáit 
és megoldási módozataikat és így egy egyéniségük minden életösztöné
ből, életérdekeiből s az elődöktől kapott érzelmi hajlandóságokból 
összeálló meggyőződéshez jussanak: ehelyett egy parancsuralom 
gépezetének gombra járó részecskéjévé egyéntelenítem őket: az egyesek 
lelki alkata szerint a következő eredmények állhatnak be:

1. Az egyed széthull egy külső és egy belső emberre. A külső ember 
pontosan végzi a parancsolt mozdulatokat, mondatokat, feladatokat. 
De a belső ember, az egyén: mert mindéhez semmi szerves köze nincs, 
mert ez nem az ő mélyről elővalósult életformája, mert termő, alkotó 
erői nem vesznek részt ebben az életmunkában: vagy elkedvetlenedik, 
elfásul, igyekszik magában megölni lelkének lelkét, énjét, széttörni az 
emberi termés ez alapformáját s csak unottan zötyögő kerék lenni a 
nagy gépezetben. Vagy a visszaöklözött én érvényesületlen, foglalkozat- 
lan erői fojtott parázsként izzanak benne, állandóan lesve az alkalmat, 
hogy lángba boruljanak, hogy bármi módon kirobbanjanak.

2. Az egyed énje, egyénisége oly szegény, hogy alig van s élete 
legszerencsésebb megoldásának érzi ezt a gépéletet. Hiszen így más fej 
gondolkodik az ő sorsáért is, más akarat intézi az ő életproblémáit is és 
neki csak a központból innervált mozdulatokat, feladatokat kell végez
nie, hogy eljusson a kenyérhez, a fajfenntartáshoz és egyéb jókhoz. A 
felelőtlenség érzése ad nagy nyugalmat az ilyen életnek.

Bármelyik esetben: az egyéni lelki termés, az ösztönös mély erők
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gyümölcsei megszegényülnek és így szegényebb lesz a közösség. Ez 
magyarázza meg, hogy a parancsuralmak alatt oly ritkák az alkotó em
beri géniusz csodái, vagy egészen elmaradnak. Az irodalom, a 
művészetek lehanyatlanak, vagy, ami még rosszabb: közvetlen politikai 
eszközökké züllenek. És általában: a szellemi érdeklődés, a lelki gaz
dagodás ösztöne lényegesen megcsökken. A gépies meghatá
rozottságban a belső ember, a lélek, az én fél táplálkozni: nehogy 
megdagadjon, nehogy jobban sajogjon.

És mi a politikai, a történelmi eredmény? Abban a pillanatban, mikor 
az uralkodó párt, érdekszövetség vagy egyén hatalmi ereje bármily okból 
megtörik s a központból innerváló parancs megszűnik működni: a közösség 
széthull egymás ellen dobódó, vagy értelmetlenül szétguruló mozaik
darabokra. A kirobbanó egyéni erők az erő immorális jogcímén keresik az 
érvényesülést, a tömegek pedig, melyeknek csak egy külső parancs gépiessége 
adott történelmi értelmet: vakon, öngyilkos tájékozatlansággal hullanak oda 
bármely jelszónak, bármely merész izgatásnak vagy erős igézetű kalandor
nak.

Hol van tehát a közösség igazi, halálokon, katasztrófákon és 
temetőkön át tartó biztonsága? Hol építheti meg a Nemzet a maga 
leronthatatlan, mindig több erővel védő élő várát?

A belső emberben, a lelki élet mély folyamaiban, az egyénben. Úgy szervezi 
meg az egyén önindulású, ösztönös lelki életét a Nemzet lényege, életérdekei, 
céljai, problémái, jövő útjai kapcsolatában: hogy összes lelki folyamatának, 
egész lelki mechanizmusának, minden egyéni erőinek ösztönös, saját moz- 
dulású élete legyen az a törekvés és e törekvés megvalósításának keresése, 
hogy: a) egyéni erőit, egyéni termését, képességeit a lehető legnagyobb tel
jesítményrefejlessze, b) még pedig úgy, hogy énje leggazdagabb értékesítésével 
a lehető legtöbb termést, erőt, védelmet, fejlődési lehetőséget jelentsen annak a 
történelmi közösségnek, melyhez tartozik. így a mai erőhatalmi állam
férfiak állam-képével büszkén és a jövő biztos diadalával állítom szem
be az én állam-képemet, mely emberibb és mégis egyénibb arcú, 
szellemibb és tovább tartó az anyagot megrontó időben:

Az állam az a legegyetemesebb kulturális, szociális, gazdasági szer
vezettsége egy történelmi közösségnek, mely e szervezettség minden tényező
jével odahat: hogy tagjait adottságaikhoz képest a lehető leggazdagabb 
termésbe hozza, úgy, hogy az a közösségnek is a lehető legtöbb értéket, 
védelmet és fejlődést jelentsen. Ez az államfelfogás jelenti a külön 
történelmi műhelyeknek azt az egyetlen imperiálizmusát, melyre meg 
lehet építeni egy hosszan tartó egyetemes békét. Mert az egyéni és 
közösségi erők végtelen, transcendens céljává a belső fejlődés határta
lan perspektíváját teszi.

Én tehát az állam, a Nemzet biztonságát, fejlődését: az egyed egyéni

598



mechanizmusává, éppen sajátos erői természetes gravitációjává akarom 
tenni, a vak technikájú, külső parancsú tömeg szervezés helyett: a szellemi 
eszközökkel, tudással, megmutatással, meggyőzéssel az állam, a Nemzet 
orgánikus tagjává szervezett egyéni lélekbe akarom ágyazni a történelmi 
közösség biztonságát és jövő lehetőségeit.

Az ilyen egyéni szabad termésében megszervezett nemzet a legsúlyo
sabb történelmi katasztrófák után is gyorsan talpra áll, mert az a vár, 
melyet tagjainak lelkében épített: az a teljes tájékozottságú életösztön, 
céltudatos szolidáritási érzés, heroizmust termő öntudat: be nem vehető 
semmilyen hatalomtól, le nem rontható semmilyen kalandor lelki bom
báitól. Az a különbség, mely a politikai szabadságot eltörlő, külső 
parancsuralmi szervezettség és a szabadságra nevelő, a szabadságot 
egységbe szervező új-demokratikus rendszer között van, így érzékeltet
hető: Két népes családú családfő van. Mindkettőnek minden törekvése 
az, hogy felesége és gyermekei soha és semmiképen ne jöhessenek abba 
a helyzetbe, hogy vízbe fulladjanak. Az egyik halálos szigorúsággal el
tiltja családja tagjait minden közvetlen érintkezéstől a vízzel. Vesz egy 
elsőrangú, a technika minden találmányával tökéletes mentőcsónakot. 
Abba beülteti családját s mindennap pontosan tíz órát gyakorlatoznak 
a vizen. Áttörhetetlen fegyelemmel megállapítja, hogyan üljenek, mikor 
hogyan mozogjanak. Mikor hogyan ne mozogjanak. Mit beszéljenek s 
mit ne beszéljenek. Hogyan kövessék testük egyensúlyával a csónak 
rándulásait. Aztán egyszer rájuk lep egy váratlan orkán. A vízbehulltak 
az ismeretlen elem feltámadt haragjában egymást karmolják véresre, 
egymást húzzák le a halálos mélybe.

A másik családfő nyugodtan hagyja, hogy gondos, de nem túlságosan 
látszó felügyelet alatt a gyermekei úszni tanuljanak. Hogy ismerjék meg 
a vizet, áramai erejét, örvényei szeszélyét, a feltámadó viharok esélyeit s 
testük minden atomja bármily helyzetben ösztönösen azt az élet
jelenséget váltsa ki, melyet a helyzet megkíván, hogy ők maradjanak 
győztesek a víz bármely indulatja fölött. A felügyeletet is csökkenti 
fokozatosan, hadd tudják, hogy saját erejükre vannak utalva. És 
akármilyen hirtelen támadó vihar jön: az ember marad a vak akaratú 
elem ura.

Innen küldöm forró kérésemet a magyar sors intézői felé: hagyják, 
hogy annyi század mostohasága után szegény magyarok végre úszni 
tanuljanak.

Milyen eszközökkel lehet megvalósítani ezt a politikai nevelést, ezt a 
szabadságra tanítást, a szabadság e megszervezését?

1. Legelső sorban, a legegyetemesebb erővel: egy új politikai rendszer 
behelyettesítésével a mai népképviseleti rendszer helyébe. Erről egy 
későbbi fejezetben lesz szó.
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2. Az iskolai neveléssel, Ezt a magyar kultúra fejezetében tárgya
lom.

3. A közoktatási minisztérium programjának kiszélesítése a magyar 
kultúra egyetemes szervezőjévé, a nemzetté nevelés mindenütt ott ható 
tényezőjévé. Ezt ugyanabban a fejezetben fogjuk látni.

A szabadság problémájánál nem lehet érintetlenül hagyni a sajtó 
egyetemes jelentőségű kérdését. Fájdalom, közéletünk mai ugrándozói 
mohó nagylelkűséggel mondtak le a szerves gondolkodás jogáról. Nem 
azt nézik: hogy a nagy történelmi szervezetnek, a Nemzetnek: milyen 
adottságai, sajátos élettörvényei, szerves szükségei vannak s ezekhez 
képest milyen behatásra milyen jelenségeket fog kiváltani. Hanem, az 
egyik csoport, melyhez képest a gyári szirénák komikusán piánó muzsi
kálás próbálkozások: hogy mind az öt érzékbe döfőn jobboldalinak 
visítsa, bokázza, bűzölje, vitustáncolja magát: idegenből ide szakított 
mondatcafatokkal követeli az ország hatalmi rendszerét kiszolgáló 
sajtón kívül más sajtó heródesi kiirtását. Ha ennek a csoportnak 
leghangosabb lapjaiban keressük az általunk magasztalt totális ere
jűnek követelt egyetlen nemzeti gondolatot: semmi olyant nem találunk, 
ami ez utóbbi nemes főnévnek a valóságos teste lehetne. Nácionaliz- 
musuk pedig az idegen érdekek, idegen hódítási lehetőségek oly 
szemérmetlen kiszolgálása, az ezer pv szenvedésével, munkájával, gon
dolatával megvásárolt magyar föld egyes részeinek oly bandita el- 
szántságú felajánlása az idegen étvágynak: hogy a becsületes magyar 
ember lélegzetvesztve kérdi: mi lehet az az ok: amiért ezt a „szélső 
nácionálizmusnak” nevezett nyílt hazaárulást megtorlatlanul tűrik? 
Nem borzalmasan tanulságos az: hogy itt minden európai történelmi 
jelszót (kereszténység, királyság, liberálizmus, demokrácia) így a 
magyarság megrablására, kiszorítására, sír felé taszítására tudtak 
felhasználni?!

A másik csoport, amelyik most, nagy kakasülői dicsőségek után, ijed
ten baloldalinak kuporogja magát a Hamupipőke tűzhelyénél: melán- 
kólikusan nézve, hogy mennyire vadabbul és fertelmesebben tudják 
most jobboldalul csinálni azt, amit ő vadul és förtelmesen csinált 
baloldalul a két álforradalom alatt: vénkisasszonyos siránkozással 
ismételgeti fel a „közszabadságokat”, a „lelkiismereti szabadságot", „az em
beri jogokat" és mindazt a jót, melynek eltiprására ő adott igen 
alkalmazható iskolai példát. A két „oldal” közt aztán az örök 
magyarság szerves érdekei igazán quantité négligeablenak tartanak.

Azt hiszem: három döntő alapprobléma áll minden sajtókérdés 
előtt:

1. Miképen lehet biztosítani: hogy bármily hatalmi rendszer mellett, 
bármily uralmi rétegek felülkerekedésével: a magyarság mély életösztönei.
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szerves érdekei, sajátos történelmi célja, földjének, nyelvének, kultúrájának 
nemzeti uralmának, szabad fejlődésének védelme szabad kifejezésre juthas
sanak bármiféle sajtóban?

2. Miképen lehet biztosítani a nemzetet: hogy idegen, külföldi érdekek, 
akár földünk integritását, akár önálló történelmi műhelyünk gazdasági, 
kulturális vagy politikai függetlenségét a legtávolabbról is érintik: ne 
juthassanak szóhoz Magyarországon? Ne juthassanak akkor sem, ha a 
politikai bölcsesség a nácionálista diplomácia, vagy egy ügyesen megpingált 
végzetszerű „elkerülhetetlenség” maszkjában is próbálják elkövetni történel
mi orgyilkosságukat.

3. Miképen lehet biztosítani, hogy akár szociális, akár más álarc alatt a 
tömegeket a magyar Állam és Magyar Nemzet ellen, vagy a polgárokat 
egymás ellen, vagy a nemzetiségeket az állambirtokos magyarság nemzet- 
formáló munkája ellen izgassák és oly zavart idézzenek elő, mely a nemzeti 
életépítés békés menetét megzavarná, vagy ürügyet adna valamely idegen 
hatalomnak a „rendcsináló” bevonulásra?

E három probléma felállítása önmagában megadja a feleletet: milyen 
hatásoktól kell függetleníteni a sajtót:

1. Függetleníteni kell a mindenkori uralkodó kormánytól, vagy uralmi 
rendszertől.

2. Függetleníteni kell az uralkodó osztályoktól s az általuk meghatározott 
„jogrendétől.

3. Függetleníteni kell a pártok, érdekszövetségek, alakulatok, tömegin
dulatok hatalmi feltételeitől.

A függetlenítés alatt itt azt értem: egy sajtóorgánum léte vagy nem léte 
fölött ezek a tényezők ne dönthessenek. Tehát: ezt a döntést olyan fórum 
kezébe kell adni, mely e tényezők bármiféle befolyásától az emberi 
lehetőség legteljesebb mértékéig független.

Hogy e tényezők közé a mindenkori, bármilyen kormányt is beve
szem: ez nem jelenti azt, hogy én a kormányoktól általában féltem a 
magyar életösztön, a magyar életérdekek szabad megnyilatkozását. De 
egy kormány működését annyi bel- és külpolitikai viszony határozhatja 
meg, hogy sokszor a legjobb indulattal is nem teheti azt, amit akar és 
tennie kell azt, amit nem akar. Magának a mindenkori kormánynak 
lesz nagy megkönnyebbülés, ha az egyes sajtóorgánumok léte vagy nem 
léte hatáskörén kívül fog állani. Egyfelől: mert ha egyes belső hatalmi 
érdekek, külföldi hatalom, tömegerővel dolgozó pártok stb. önérdekből 
követelik valamely bizonyos magyar érdekeket elszántan védő lap 
betiltását: a törvény nimbuszával és erejével háríthatja el magáról az 
esetleges politikai szempontból nem kívánatos felelősséget. Viszont: így 
a kormány a magyar életösztön és életérdekek oly megnyilvánulásainak 
engedhet szabadságot, amelyeket a kormány a maga sokfelől megkötött
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helyzetében nem hangoztathat, de amelynek eljutását a magyar 
telkekhez feltétlenül szükségesnek tartja. így pld. egy lap megadhatja a 
nélkülözhetetlen tájékoztatást a magyar életösztönnek, a magyar 
öntudatnak: melyik külföldi hatalommal milyen reális viszonyban 
vagyunk, milyen előnyöket, vagy milyen veszélyeket kaphat tőlük a 
magyar sors. Figyelmeztetheti a magyar öntudatot valamely társadalmi 
réteg, uralkodó osztály, kisebbségi elem hatalmi vagy gazdasági 
túlkapásaira, veszélyes befolyására a nemzeti egyensúlyra stb., stb.

Melyik volna tehát az a minden befolyástól független fórum? Talán 
legmegfelelőbb volna egy legfelső, legalább huszonnégy tagból álló saj
tótanács. E tanács fele kúriai és közigazgatási bírákból, fele pedig a 
magyarság oly általánosan ismert legkiválóbb szellemeiből állana, 
melyek semmi párthoz, jobb- vagy baloldalhoz nem tartoznak és sem
miféle függő viszonyban nem volnának. Ezek határozhatnának titkos 
szavazattal bármikor egy sajtóorgánum léte vagy nem léte fölött s min
den egyéb eljárás nélkül beszüntethetnék azt a lapot, melyet a nemzeti 
életre veszélyesnek tartanak. E tanács tagjainak kora, szellemi hori
zontja, függetlensége biztosíték volna: hogy egy ilyen súlyos ítéletet nem 
hamarkodnának el s két-három egyéni vétségért nem ütnének agyon 
egy élő magyar orgánumot. A legelső vétségre csak olyan számszerint 
felsorolt esetekben lehetne könyörtelenül megsemmisíteni egy lapot: ha 
az államfő személyét támadja, ha külföldi érdekeknek, külföldi 
hódításnak csinál propagandát, ha külső hatalomnak denunciálja a 
magyar kormány, vagy a magyar társadalom intézkedéseit, szervez
kedéseit a magyar önvédelem érdekében, ha hangulatot igyekszik 
kelteni, hogy az ezeréves föld rögeit bármily címen is elidegenítsék, ha 
olyan tervek mellett izgat, melyek a magyar állam, a magyar nemzet 
politikai, gazdasági, kulturális önállását vagy függetlenségét a legcseké
lyebb mértékben is veszélyeztetik stb., stb.

így el lehetne érni, hogy a lapalapításhoz nem kellene előzetes en
gedély, sem előzetes cenzúra. Természetes, hogy az ügyészségnek és 
bíróságnak egy új, mindenféle előzetes cenzúrákat és mellékfelelőssége
ket megszüntető sajtótörvény keretei közt a vádemelés, bizonyos esetek
ben elkobzási, és ítélkező hatásköre megmaradna. De beszüntetni lapot: 
csakis a független tanács hatásköre volna. És ezt megtehetné olyan esetben is, 
ha az illető sajtóorgánum sohasem állott törvényes vád vagy ítélet alatt.

Mivel a dolog bizonyos lélektani kapcsolatban van a sajtó kérdésével: 
itt szólok egy pár szót a tekintély problémájáról. Az idegen kurzus első 
perce óta a hazafias aggodalom új riasztó készüléket szereltetett magára 
és ezt a mai napig rogyásig üzemben tartja. - Veszélyben van a tekintély 
korunkban! Meg kell építeni a tekintély védelmét Cson- 
kamagyarországon! - visítják a csengők únos-untalan. És én még a
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szomszédaim száját is kölcsön kérem, hogy egész csodálkozásom el
láthassam rajtuk.

Ha van tekintélytisztelő nép a világegyetem négyféle tágulásában: a 
magyar nép az. Kevés túlzás volna, ha azt mondanám, hogy a magyar 
csecsemő szalutálva és meldegehorsamstosan jön a világra. A két 
forradalom alatt, mikor ötévi állattá riasztás után, az összeomlás 
szörnyű káoszában s a pesti uszítások szó-bombái közt hazatért a 
magyar nép: szétjártam a falvakat. És mindenütt kalaplevévő, előre 
köszönő, alázatos-szépen beszélő csendes rög-embereket láttam, akik 
ép úgy megnagyságosurazták az embert Kún Béla alatt, mintha Tisza 
István fogná a kormányt. A kommün alatt egészen május huszonhar- 
madikáig együtt dolgoztam a nyomdászokkal az Elsodort Falun a 
Hungária-nyomdában, a Csáky ucca végén. Nagyszerű magyarszándé
kú emberi emberek voltak, akik központi parancsra oly verejtékésén, 
majdnem zokogva kommunizálták a nyomdát, mintha anyjukat kellett 
volna megölni. És engem minden egyike külön-külön titokban 
félrehívott és borzasztóan kérte a bocsánatot, hogy ezután nem 
nagyságos úrnak, hanem elvtársnak fog hívni. Én kacagva mentem bele 
ebbe a felhőkarcoló áldozatba. És mi lett az eredmény? Mindenik, min
den félelme dacára: állandóan nagyságos Elvtárs úrnak szólított. És 
ráadásul: mindennap az esti elválásnál bocsánatot kértek ezért a kény
szerű „tiszteletlenségért”.

De meg kell hallgatni ma, Magyarország minden terén és ferdébb 
vidékein, mind a három dimenzióban, sőt azt hiszem, erre a célra egy 
negyediket is kiutaltak: hogyan beszél egy magyar polgár, fiatal vagy 
öreg, úri vagy paraszt, hím vagy nő egy pld. méltóságos fokozatú 
Tekintéllyel. Ezer és ezer ilyenféle beszélgetést figyeltem meg:

- Jó reggelt kívánok, méltóságos uram. Ilyen jókor fel méltóztatott 
kelni a méltóságos úrnak? Hova méltóztatik menni a méltóságos úr? 
Kegyes engedelmével alázatosan jelentem a méltóságos úrnak, hogy 
megszereztem a méltóságos asszonynak azt a Herczeg-könyvet, melyet a 
méltóságos úr említett, mikor a méltóságos úrral a méltóságos főigazgató 
úrnál találkozni szerencsém volt. Elvihetem a méltóságos úrékhoz, 
amikor a méltóságos úr parancsolja. Alázatos tiszteletemet jelentem a 
méltóságos úrnak.

Ez nem mese, de nem is tekintélyrombolás. Ez valóságos hánytató. És 
efélét végigszenvedhetsz naponta ezret az élet minden terén! Ezelőtt egy 
pár évvel a kávéházban a szomszéd asztalnál egy fiatal mérnök adta elő 
egy miniszteri tanácsosnak egy építendő ház tervét. Tizennégy perc alatt 
száznyolcszor mondta el: méltóságos uram!

Valószínű, hogy Árpád apánk nem éppen ezért rendezte a vereckei 
sportnapot. Csodálatosan és mindennek dacára tekintélytisztelő ez az
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annyi emberséggel emberséges nép. És voltaképen kik rombolgatnak 
ma tekintélyt Szent István megcsonkított örökében?

Csak és csupán: az idegen érdekek banditái, a defetizmus, a dezertálás, 
a denunciálás vak dühű lázadói, a lemondás, földelidegenítés, önálló
ságról lemondás minden morális gáttól messze vadult becstelen ügynö
kei, gyilkos szándékú hálátlan idegenek és minden idegennél gazabb 
idegenérdekűvé rothadt magyarok. És azután ezek tudnak tekintélyt 
rombolni, a nemzetre legdöntőbb fontosságút is, a minden más fölé 
emelteket is. Tudnak olyan hazugságokkal, rágalmakkal, melyekről egy 
bordélyházból kiközösített szajha elundorodna. Tudnak sajtójukkal, 
kloáka-tömegeikkel, hülye és lázító tüntetéseikkel. És ők a nácionális- 
ták, a szélsőjobboldali „magyarok”! És ők követelnek diktatúrát és 
szabadság eltörlést azok ellen, akik elborzadnak az ő piszkaiktól. És az 
ő sajtójuk ellen nem védi senki a tekintélyt.

És van aztán egy másik tekintélyrombolás is. Fájdalom: ez régi 
keletű, mint a magyar nyomorúság. Ez mindig felülről jött s bizony: a 
mindenkori kormány s a társadalom „felső” rétegei voltak előidézői, 
terjesztői.

Mi a tekintély? A közösség érdekein át nézett tehetség, tudás, magyar 
szándék, morális tisztaság, erkölcsi bátorság tisztelő elismerése.

Tehát: Ha én egy Mauthner-féle óriási tököt ültetnék be egy egyetemi 
katédrába s ráírnám: - méltóságos Tökh úr, ötödik fizetésosztályú nyilv. 
rendes tanár, - és: a diákok kigúnyolnák, meghajigálnák ezt az új pro
fesszort: én volnék a tekitélyromboló: mert egy olyan állásba, mely a 
közösség érdekében tekintélyt követel meg: a tekintély megcsúfolóját 
tettem s a tekintély hiányzó tartalmát címmel, ranggal, magas fizetéssel 
akartam pótolni, ami valóságos belterjes fokozása a tekintélyrombolás
nak.

Viszont: a legnagyobb, legörökebb és legmagyarabb tekintélyek, a 
magyar lélek örök fejedelmei: a magyarság szellemi nagyjai sohasem 
kapták meg azt a megtiszteltetést és társadalmi felemeltetést, ami min
denek fölött álló tekintélyüknek kijárna. Hiszen még a címek, kitünteté
sek, érdemrendek stb. kiosztásánál is szerény famulusi másod- vagy 
harmadrendben következnek az egyházi, politikai, katonai méltóságok 
után, holott örök időkre tartó tekintélyükkel mindezek előtt kellene 
megtisztelniük. És ha valaki mégis nálunk is elsőrendű megtiszteltetés
hez jut tudományos, társadalmi, művészi, szóval: szellemi címen: majd
nem fogadni lehet rá: hogy nem igazi tekintély, hanem Mauthner 
diadala. Olyan diadal, mely kitűnően tudja magát adminisztrálni, hogy 
tovább is diadal legyen.

Visszatérve az előbbi példához: mikor azok a diákok gúnyosan 
meghajigálják a katédrába ültetett tököt, voltaképen a vérükbe, idegeik
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be, szívükbe és agyukba ágyazott, ősi, átörökölt tekintélytisztelet 
ösztönei dolgoznak bennük. Megcsúfolással tiltakoznak az ellen: hogy 
egy minden tekintély nélküli tárgy csúfolja meg azt a helyet: honnan egy 
igazi tekintélynek az egész ország kultúrájára, nemzedékek lelkére 
döntő fontosságú sugárzását várják.

Hogy e nehéz jelentőségű tekintélyrombolást megvilágosítsam, 
szívemnek egyszerűségében minden bántási szándék nélkül a követ
kező igen szelíd és alázatos kérdéseket teszem fel:

1. Ki jelent nagyobb, örökebb tekintélyt a magyarság számára: 
Szenczi Molnár Albert, a magyar kultúra európai nagy prófétája, 
Bolyai, a nagy tudós, Katona István, az akkori Európa egyik legnagyobb 
historikusa, Katona József, a magyar Szent-Péter dóm megépítője, 
Berzsenyi, az új magyarság mozdító gigásza, vagy id. Andrássy Gyula és 
Tisza István? Hol vannak az ő sugárútjaik és oroszlános, meg lovas 
szobraik?

2. Vájjon ki örökebb és tisztább tekintély - ó, hogy ilyen kérdést kell 
ide hoznom, melynek feltevése is szentségtörés - Kölcsey, vagy Rákosi 
Jenő. Melyiknek szobra ágál ott Budapest közepén? És Kölcsey kapott 
egy pár méternyi zugutcát, aminél arcátlanabb szemtelenséget nem 
lehetett elkövetni a Himnusz szerzője ellen.

3. Ki a magyar szellemi, alkotó tekintély halhatatlan érve: Ady Endre, 
vagy a Gyurkovits-lányok újidőkös, horkaynénis enyhe csiklandozójú 
Herczeg Ference? Melyiket milyen székbe ültette, hogyan jutalmazta a 
hivatalos Magyarország s az irányító társadalom?

4. Azt az ünnepeltetést, jövedelmet, hivatalos nimbuszt kapja a 
magyarság két roppant lelki úttörője: Bartók és Kodály, amit a 
különben igen kitűnően zongorázó Dohnányi?

5. És hogy sok szomorú kérdés után mókázzunk is, hogy polgártár
saink, az öt világrész s az űrben elsuhanó égitestek kigombolt hassal 
röhögjenek: Ki a magyar szellemi tekintély: Karafiáth Jenő vagy én? Kit 
ültetettek a magyar kultúra vezéri székébe, ahol én pár év alatt századok 
bűnét és mulasztását tudnám jóvátenni? Kit ültettek Budapest főpolgár
mesteri székébe, ahol én pár év alatt Budapestből magyar fővárost, 
országszívét tudnék csinálni? Igaz, hogy nekem is felajánlottak 
kilencvenegy, mondd: kilencven meg egy pengő havi kegydíjat. Igaz, 
hogy ehhez is olyan szellemóriás kellett, mint a boldogult Gömbös 
Gyula.

Sunt mauthneriana rerum ...
És még ezek után is van tekintélytisztelet Magyarországon! Nincs 

tekintélytisztelőbb nemzet, mint ez a mély emberségű nép. A magyar
ságnak legfennebb egy eldugott kívánsága van. Hogy: a tekintélyt
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ezután ne kínaiul ostoba címek jelöljék, hanem: tudás, a tehetség, a 
hozzáértés, az áldozatos, elszánt magyarság.

2. A DEMOKRÁCIA PROBLÉMÁJA

Annyi eszmei zavart, történelmi nemlátást, az emberi együttélés 
törvényeinek oly mély félreismerését, a ma lehetőségeinek olyan 
holnapot nem néző féktelen kizsákmányolási vágyát még a mai minden 
zavarok idején sem mutat egyetlen más probléma: mint a kor legszen
vedélyesebb, legsúlyosabb jelentőségű vitája: diktatúra és a demokrá
cia harca.

Az egész Európát két táborra szakító s még messzebbre is kiható harc 
egymással szemben álló tétele nyers rövidségben a következő:

Az egyik tétel: a demokrácia anarchikus népképviseletével, anarchi
kus szabadságaival, kaotikus individuálizmusával minden téren 
végleges csődbe jutott. A szabadságok politikai, gazdasági, szellemi 
részletzsamokságokra züllöttek, melyek az Állam hatalmát meggyengí
tették, a Nemzet erejét szétforgácsolták. A demokrácia nem jelenthet 
többé egészséges történelmi életet, erős fejlődésképes államot. A 
történelem továbbvivő ereje csak a mindenható (totális) Állam dik
tatúrája lehet. Az Állam minden: az egyetlen, örök, transcendens 
személy, minden egyed csak annyiban van, amennyiben jelent valamit 
az Államnak, amennyiben élő sejt az Állam szervezetében. Az anya
méhtől a ravatalig: az egyed teljesen benne van az Állam akaratában s 
csak annyiban van életjoga, értelme, amennyire benne van ebben az 
akaratban és ez az akarat határozza meg élete minden mozdulatát a 
maga céljai érdekében. Ezt az egyetlen akaratot, a hatalmat kezébe 
kerítő egyetlen fej, vagy hatalmi testület küldi szét az Államtest minden 
tagjába, melyek a tökéletesen szerelt gép pontos készségével engedel
meskednek.

A másik tétel: Az Államnak, a történelmi közösségnek életérdeke, 
hogy lehetőleg minden egyéni erő, érték, képesség megteremhesse a 
maga hozadékát. Az egyéni termés alapfeltétele a szabadság, ezért az 
Állam a közösség nyilvánvaló veszélyeztetésének határáig a törvényes 
szabadságokra építi a maga életrendszerét. És lehetővé teszi a szabadon 
termő egyéni erők szabadversenyét. így politikai, gazdasági, szellemi 
téren azok juthatnak túlsúlyhoz az Államban, akik egyéni erőikkel, 
értékeikkel győznek a versenyben, tehát: a szabadverseny a demokrati
kus Állam, a demokratikus Nemzet érdeke. Mindenkinek joga van 
ahhoz, hogy a saját élettörvényeinek, saját életérdekeinek megfelelő 
életformát keressen. Ezért mindenkinek joga van saját érdekei és
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meggyőződése szerint résztvenni a legegyetemesebb életforma: az 
Állam, a történelmi élet megépítésében. Ennek a jognak érvényesítése: a 
népképviselet A Nemzet egyeteme bizonyos időközben megújuló 
szavazással rábízza a képviseletét azokra, akikben saját életérdekei, 
politikai meggyőződései kifejezőit látja. Ez a politikai szabadverseny 
adja aztán egy bizonyos csoportosulás kezébe a kormányzó hatalmat 
melyet a megválasztott képviselők összessége ellenőriz. Mindenkinek 
joga van ezt a működést bírálni s a maga egyéni felfogását az 
államéletről, a politikai, gazdasági, szociális stb. problémákról szaba
don nyilvánítani. Ha a kormány, vagy az egész kormányt támogató 
csoport elveszti a népképviselet többségének bizalmát: új szavazás 
útján a Nemzet egyetemét kérdik meg, hogy kiknek, melyik pártnak 
adja bizalmával a kormányzó hatalmat. A demokratikus Állam tehát 
nem szívja fel, nem nyírja be, nem semmisíti be az egyént a maga 
egyetlen akaratába. Ellenkezőleg: maga az Állam az egyéni erőkből 
tevődik össze, azoknak természetes eredője. És történelmi feladatát a 
szabadon termő, a szabadon versenyző egyéni erők egységbehozá
sában, egyensúlyba rendezésében látja.

Ez a két ellenséges tétel lényege a legáltalánosabb vonalakban. A dik
tatúra híveinek a következő kérdést teszem fel:

1. Mi az első feltétele a diktatúrának? Hogy az abszolút hatalmat az 
Államban bármily eszközzel kezükbe kerítsék. Nem gondolják: hogy a 
mai hallatlanul kifejlett, vak technikájú, az egyént tömegemberré 
gépiesítő, minden morális szempontot félretevő szervezkedési módsze
rekkel bármily lelkiismeretlen, vagy idegen érdekektől fizetett kalandor 
vagy kalandorcsoport kezébe keríthet egy Államot, egy Nemzetet, 
aminek lehető következményeit felesleges ide rajzolnom?

2. Nem gondolják, hogy az ilyen bármily eszközökkel dolgozó, 
amorális és immorális szervezkedés olyan lelki alkatot ad a tömegek
nek, melyre aztán a legjobb szándékkal is lehetetlen egészséges Államot 
és Nemzetet építeni?

3. Képzeljük el a lehető legszerencsésebb diktatúrát Azt az esetet: 
mikora diktatúra tényleg a Nemzet egyeteme életérdekeinek, szükségei
nek a szerves kifejezője. Vajon még az ilyen legjobb diktatúrák sorozata 
is lehet állandó, legalább egy évszázadot betöltő uralkodó rendszer? 
Vajon a diktatúra lényege nem az, hogy átmeneti? Születik egy 
történelmi válságban, mikor a fennálló történelmi rendszer már 
megteremte minden lehető értékét s már csak gátja és betegsége a Nem
zet egyetemes fejlődésének. És csak addig van hivatása és értelme: míg 
az új szükségeknek, az új fejlődésnek alkalmas életrendszert a Nemzet 
egyetemének lelki mechanizmusává idegezte be és így biztosította a 
jövőjét. Vajon a legjobb, legtermékenyebb diktatúra is nemcsak átmenet

607



egy szűkebb, tökéletlenebb demokráciája történelmi formából egy 
szélesebb, tökéletesebb demokráciába?

4. Vajon az olyan Államban, az olyan Nemzetben: ahol a az állambir
tokos faj - bizonyos okokból és száma ellenére - kisebbséggé szorult 
saját országában, olyan kisebbséggé, melynek nincsenek kisebbségi 
jogai és az Állam, a Nemzet hatalmi helyeit idegenek foglalták el, nem 
jelenti-é a diktatúra az illető faj történelmi meggyilkolását s az általa 
épített nemzeti Állam szétbontását, egészében vagy részeiben idegen 
impérium alá jutását? Hiszen diktatúrát csak azok csinálhatnak, akik
nek kezében vannak az ország tényleges erő tényezői, a lelki irányítás, 
az anyagi építés reális eszközei. És ha egyszer a diktatúra acélgépezeté
be bekőműveskelemenezték a szerencsétlen népet: annak aztán semmi 
lehetősége, még reménye sem lehet egy megszabadító felmozdulásra?

5. Nem valószínű, hogy a diktatúra, amennyiben alkalmas rendszer 
lehet: csak az olyan Államban, az olyan Nemzetben eredményezhet 
egészségesebb kort: ahol a Nemzet túlnyomóan nagy aránya az állam
birtokos, nemzetalkotó fajhoz tartozik, mely a hatalmi túlsúlyt az élet 
minden terén, az állami és társadalmi élet minden viszonyában kezé
ben tartja.

6. Nem jelent az nagy lelki veszélyt s az emberi termés megszegényü- 
lését, a tömegek szellemi visszafejlődését: ha az Állam már a születő 
csecsemőt karmaiba ragadja, és csak abban engedi fejlődni, teremni 
egész élete alatt, ami az ő közvetlen céljainak megfelel? Nem jelenti ez a 
millió csírával, millió lehetőséggel született ember végzetes megnyirbá
lását? Lehet-é emberi, morális fejlődés ott, ahol már majdnem minden egyéni 
felelősség megszűnik: mert az egyén minden testi-lelki mozdalata az Állam 
akarata? És a felelősségnek inkább csak technikai értelme van, mint egy 
géprésznél.

7. Lehet-é egy Nemzet életét, egy Állam biztonságát, jövőjét egy olyan 
minden bizonytalanságnál bizonytalanabb tényezőre építeni: mint az 
egyetlen emberi élet? Hiszen: ha csoportdiktatúráról is van szó, az úgy
szólván mindig egyetlen nagy egyéniség erejére épül. Ha az az egyetlen 
hatalmas központi parancs egyik percről a másik percre megszűnik: 
még a teljesen homogén, politikailag öntudatosított és iskolázott Nem
zet is a felszabadult egyéni erők káoszává hullhat szét. Hát egy olyan 
nép, mely mindig ki volt zárva a tényleges politikai szabadságból, sorsa 
intézéséből, életérdekei, szerves céljai megismeréséből, öntudata meg
épülésének lehetőségeiből? És amelyiknek őrhelyei, hatalmi, anyagi, 
irányító lehetőségei túlnyomó részben idegenek kezében vannak.

8. Egyáltalában lehet-é diktatúráról mint egy állandó életrendszert 
jelentő történelmi formáról beszélni? Amint beszélünk királyságról, 
köztársaságról, demokráciáról? Nem! Nem! Nem! A diktatúra mindig
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csak adhoc-valami, ideiglenesen sikerült véletlen, történelmi kaland. A 
diktatúra holdkórosainak az alaptévedése a következő: Valamelyik 
Nemzet válságos pillanatában egy roppant egyéniség diktatúrát teremt, 
amely, mondjuk, kitűnően működik az egész Nemzet javára. Akkor 
természetesen: elméletet is csinál a diktatúrájához. De a diktatúrát nem 
az elmélete csinálta, hanem az ő sajátos egyénisége, különös összetételű ereje 
és az a diktatórikus rendszer éppúgy az ő egyéni lírája, mint a Petőfi lírája a 
Petőfié. Azzal az elmélettel más éppoly kevéssé csinálhat termékeny, jövőt 
termő diktatúrát, amint a poétikával nem lehet Petőfi-lírát csinálni. És nem 
lehet semmilyen elmélettel diktatúrát csinálni. Mert a diktatúra egy sajátos 
roppant egyéniség történelmi megvalósulása, sajátos szuggesztiója, egyéni 
lírája. A diktátori lelkialkatot, egyéni adottságait éppúgy nem lehet 
megtanulni, szorgalommal elsajátítani: mint a mátemátikai vagy művészi 
zsenit. Az oroszlánnak megvan a maga szaga s ez talán nem is mindig 
kellemes. De bármily buzgósággal, bármily lelkiismeretlen törtetéssel, 
valóságalaposan és talajképesen büdös valaki: azért még nem orosz
lán.

9. De vajon csak a diktátor egyéni adottságai határozzák meg a dik
tatúra lehetőségét, sikerét? Nincs egy második tényező is, mely 
legalábbis olyan, de valószínűleg sokkal döntőbb befolyással fontos? 
Hiába küldik ki Michelangelo! Ethiopia pusztáira: kecskeszarral 
sohasem fog katédrálist építeni. Ezer és ezer tényező teheti egy Nemzet
ben a diktatúrát lehetetlenné, vagy halálos veszéllyé. Tegyük fel pl., hogy 
egy kisebb Nemzet földrajzi helyzeténél s a múlt beteg viszonyainál 
fogva egy nagyobb impérium állandó nyomása alatt él. Valószínű, hogy 
e kisebb Nemzet keretében csak úgy juthat hatalomra egy diktatúra, ha 
ez az idegen impérium nyíltan vagy titkosan támogatja. Természetes, 
hogy az az impérium ezt a támogatást csakis saját céljainak érdekében 
teszi. így a diktatúrának, saját hatalma fenntartásáért, állandó en
gedményeket kell tennie. így bekövetkezik aztán az a bármely Nemzet
re halálos veszélyű állapot: hogy a nemzeti diktatúra maszkja alatt egy 
idegen hódító impérium akarata irányítja az elnyelendő Nemzet 
sorsát.

De egyéb adottságok is az élet és halál megválasztásával tehetik 
történelmi katasztrófává a diktatúrát. Ahol a „felső" osztályok és 
különösen: ahol a modem kor történelmet hordozó osztálya: a 
középosztály nem egységes, a legkülönbözőbb faji elemekből áll, ahol a 
nemzeti munka milliós tömegei: a parasztság, a munkásság, a szellemi 
munkásság még sohasem voltak politikailag öntudatosítva, iskolázva: a 
diktatúra végzetesen a nemzeti Állam és az állambirtokos faj nemzet
formáló erejének halálát jelentheti.

10. Végül: nem tévednek-é azok a diktatúrahitvallók: akik a demokrácia
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mai válságában a demokrácia végleges csődjét látják? Itt térhetek át, mint 
egy logikai kényszerből a másik tételre: a demokrácia problémájá
nak vizsgálatára.

Tévednek. Tévednek. Tételem, és nem félek, hogy a jövő szégyent fog 
érte hozni a nevemre: A demokrácia az embertörténet belső grávitációja, az 
ember emberré maradásának alapfeltétele, a történelmi közösségek szabad 
egyéni fejlődésének, a nemzetközi béke megtalálásának egyetlen egészséget 
jelentő útja.

A demokrácia híveinek tévedése tehát nem a demokrácia hitvallásában 
van. Hanem: hogy nem ismerik fel a válság lényegét, okait, jövő mutatá
sait.

Kétségtelen: a francia forradalomtól uralkodó demokrácia a csaló
dás, a csőd keserű érzését vitte be ezrek és ezrek leikébe, és sokszor: a 
legkiválóbb szellemekbe. Csalódást, csőd érzését egyéni, individuális 
szempontból. Csalódást, csőd érzését: közösségi, nemzeti, kollektív 
szempontból.

Az egyéni csalódások mély panaszai a következők:
1. A demokrácia az egyéni erők szabad versenyének biztosításával: a 

tehetség, a több tudás, a nagyobb szakértelem, a teljesebb morális 
tisztaság, az erkölcsibb erő érvényesülésének nagy ígéretét vitte a lelkek- 
be. De ez a biztosítás csak elméleti volt. A gyakorlati valóságban min
denki azzal törtetett az élet meghódítására, amire adottságai szerint 
képes volt. Ravaszsággal, csalással, beteg hajlamaival, hazug reklám
mal, immorális összefogással. Ráadásul: a megélhetés és boldogulás 
kényszerével másokkal, önmagánál minden szempontból értékesebb 
egyénekkel szolgáltatta a maga immorális céljait, mások jobb erejét 
tette a maga egyéni versenye lendületévé. így aztán a szabadverseny egy 
fordított kiválasztást eredményezett a merészen törtető tehetségtelen- 
ség, a ravasz eszközökkel dolgozó tudatlanság, a nagy hangú és szervez
kedni tudó hozzánemértés, a másokat szolgálatába kényszerítő im- 
morálitás javára. A tudás, a tehetség, a morális tisztaság legtöbbször 
lemarad ebben a versenyben, vagy kényszerül önmaga megtagadását 
jelentő versenyek erejévé szegődni.

2. így az egyént a demokrácia termő csíráiban, alkotó lehetőségeiben, 
megnyilatkozási szabadságában még jobban megnyirbálja, megszegé- 
nyíti, elnyomja, mint a zsarnoki jelzővel megtisztelt múlt? Hol van 
lehetősége, szabadsága az egyénnek: megélni egész énjét, hangot adni 
élete minden húrjának, kifejezni teljes önmagát? A hivatalban? A gyár
ban? A műhelyben? Az üzletben? A tanítói székben? A szerkesztőség
ben? Vagy valamely szabadnak csúfolt pályán? Mindenütt nagy győztes 
érdekeltségek megkötöttségében dolgozik s nem ő a szabad versenyző, 
hanem csak eszköz korlátlan versenyzési lehetőségekkel bíró étvágyak
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hatalmában. Minél többet fejez ki magából, minél inkább egyénnek 
látják: annál gyanúsabb, annál nehezebb az érvényesülése. Dolgoztató! 
csak azt az egy képességét engedélyezik, amelyet üzembe vesznek 
irgalmatlan életversenyük céljaira. Ebbe az egyetlen képességbe akar
ják befojtani egész énjét, egész emberi voltát s könyörtelenül eltapossák 
minden más termő csíráját, elutasítják minden mély szerves szükségeit, 
lényegszerinti vágyait. Es a kenyér, a családalapítás irtózatos kény
szerei minden börtönnél és poroszlónál kegyetlenebből odakötik ehhez 
az életfogytiglani rabsághoz, míg minden életcsírájában meghervadva, 
énjétől megvakulva, elsüketedve, emberségétől megszegényedve tel
jesen belegépiesül üzembe tartott csonka-énjébe s elfásul az élet millió 
hívása élői.

3. Mit ad a demokrácia ezért a végtelen, az élet lényegét elrabló 
veszteségért? Egy csomó gyönyörű szabadságot karikába fűzve, nemzeti 
szalagokkal felcifrázva. Földszerző szabadságom számára elég sok ezer 
hold eladó birtok áll készen. Helyváltoztatási szabadságomnak öt 
világrész van rendelkezésére bocsátva, művészi szükségeim operahá
zak, színházak, koncertek, szobrok, képek ezrei készek kielégíteni. Tel
jes, sőt dicsért szabadságomban áll két tucat gyermeket nemzeni és 
jogom van őket az ország és Európa legkitűnőbb intézeteiben neveltetni 
stb. stb. Az egyetlen bibi, hogy mindezt éppúgy nem tehetem, mintha 
földnélküli, röghöz kötött jogtalan jobbágy lennék. Mert sem az Állam, 
sem az életosztozás roppant részeit kezükben tartó munkaadóim nem 
adják meg egész életem munkájáért azt az eszközt, melynek segítségével 
e gyönyörű szabadságokkal élni lehetne. Miért hát az egész demokrá- 
ciás móka?

Mármost: ha a kollektív, a nemzeti szempontból: a történelmi 
közösség szempontjából vizsgáljuk a francia forradalomtól máig tartó 
demokráciát: nem kevésbé keserű, nem kevésbé mély jelentőségű 
kritikára találunk.

1. A demokrácia szabadversenye révén: a leglelkiismeretlenebb, 
legkegyetlenebb mohóságú, a köz hasznát legkevésbé számbavevő ele
mek lettek olyan hatalmi rétegekké, hogy befolyást tudhassanak 
gyakorolni az Államra, a kormányzó hatalomra, a népképvisélet 
megalakulására, a sajtóra, a törvényhozásra stb. Ha az országban sok 
az idegen elem: ezek könyörtelenebből, a múlt és vér szerinti összetar
tozás minden gátja nélkül, minden morális tekintet eldobásával vívhat
ják a maguk életharcát.

így a nemzeti Állam döntően meghatározó tényezői közé olyan 
kápitálista elemek kerülnek, melyek - esetleges összefogásban az agrár 
kápitálizmus elemeivel - a tőke, az üzlet nemzetközi érdekei szerint 
gyakorolnak nyomást az Állam-élet, a nemzeti élet megalakulására.
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Sajtójuk, képviselőik, hatalmi helyzetük révén ők határozhatják meg a 
nemzeti munka tömegeinek minden viszonyát, élet- és jövő lehetősé
geit. így a nemzeti Államban a nemzet egyeteme: vérében idegen vagy 
érdekeivel elidegenült, nemzetközi meghatározású aránylag csekély
számú elemek függvénye lesz. És így: maga a nemzeti érzés, a hazafiság 
múltban, temetőkben, közös szenvedésben, századok közös munká
jában, hitében gyökerező érzése: a Nemzet munkás egyetemének 
kizsákmányolási eszköze lesz.

2. A népképviselet: a nép érdekeinek rábízása egy bizonyos számú 
egyénre: véres humorú gúny* lett. A kitermelő, gyakran idegen osztá
lyok: tőkéjükkel, sajtójukkal, hatalmi eszközeikkel s a nagy tömegek 
politikai tájékozatlanságával meg tudják csinálni: hogy a nép olyanok
ra bízza képe viseletét, akik e kép alatt a kitermelő osztályok érdekeit 
szolgálják. A politikai szabadverseny kiválasztása talán még szeren
csétlenebb, mint a többi téren dúló szabadversenyé. Azt a piszkot, 
hazugságot, nép fertőzést, melyet egy választás jelent: mély lelkiis
meretű, igazi értékű, tiszta ember ritkán vállalja. így nagyrészben olya
nok jutnak a törvényhozás végzetes jelentőségű lehetőségéhez: akik 
tudás, tehetség, morál és nemzeti kötelességtudás terén stílusegységben 
vannak ezekkel a választásokkal. így a Nemzet sorsa általában olyanok 
kezébe kerül, akiknek lelkében az elhatározásoknál legkevésbé tényező a 
Nemzet érdeke. A régi monarchikus-rendi Állam és a népképviseleti 
Állam közt minden különbség ez: A régi Államban a kitermelő osztá
lyok hatalmi erőszakukkal megfejték és megnyírták a népbirkát. A 
népképviseleti Államban bizonyos adag frázis, alkohol beadásával és 
némi pénz segítségével: rákloroformozzák e népbirkát: hogy maga fejje 
meg magát, maga nyírja meg magát és örömujjongások, nemzeti 
lobogók s hazafias nóták mellet tejét és gyapját azzal a hazafias 
könyörgéssel ajánlja fel kitermelőinek, hogy kegyeskedjenek a Haza 
érdekében elfogadni azt.

3. Az irgalmatlan politikai versenyben aztán, hogy a legerősebbek 
csak egymás közös kárára tudtak egymás ellen küzdeni és hogy 
meglátták a szervezkedés technikájának mindenható politikai értékét: 
összeálltak pártokba, világnézetekbe s így jöttek létre a teljhatalmú 
pártok, így jöttek létre a diktatúrák. Tehát: a politikai verseny 
szabadsága a legnagyob zsarnokksággá fejlődött. A nyugati demokrá
ciák, melyek oly telt tüdővel ellenségei a totális Államnak és a dik
tatúráknak, nem látják: hogy totális Állam és diktatúra éppen a szabadver

* A demokrácia e kritikája egyetemes jellegű s megírásakor a szerző illedelmesen távol 
tartja magát attól, hogy szeretett Honára gondoljon.
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seny demokráciának minden idegenszerinti, vérszerinti, logikus gyerme
kei.

4. A gazdasági szabadverseny teljesen azon alapon, azokból az 
okokból és hasonló eszközökkel fejlődött gazdasági diktatúrákká: 
kártelekké, trösztökké. íme egy másik demokratikus szabadság, mely a 
legteljesebb elnyomássá fejlődött.

5. De ugyanez történt a szellemi téren is. A monarchikus-rendi 
világban a géniusz, a tehetség: ha megfizette a maga dicséret és 
halhatatlanítási adóját a Mecénás uralkodónak, pápának, főárnak: 
szabadon és védett körülmények közt valósíthatta meg sajátos alkotó 
álmait. És mi a helyzete a géniusznak, a tehetségnek a lelkiismereti 
szabadságos, gondolatszabadságos, szabadsajtós demokráciában? A 
nagy érdekszövetségek kezében levő sajtó irgalmatlanabbal tapos el 
minden sajtószabadságot, mint bármely állami hatalom. A kenyérgon
doktól megkötött szellemi munkás egyéntelen, személytelen eszköz a 
kezében hatalmi érdekei megépítésére. A kötelékeibe került szellemi 
munkásnak legtöbbször azt kell írnia, hirdetnie, amitől egész tisztának 
született énje undorodik, s meg kell ölnie mindent ebből az énjéből, 
hogy irtózatos napszámát teljesíthesse. Az üzleti cikké lett képzőművé
szetek, irodalom alkotóinak hasonló a demokráciás végzetük. A nagy 
üzleti érdekeltségek nem engedik: hogy ők alkotó egyéniségük paran
csából diktáljanak ízlést, lelki tartalmat, életirányt a közösségnek. 
Hanem: üzleti szimatukkal szagoltatják a közönséget, mint illetlen 
kutyák a nőstényeiket: mi csiklandja bugyellárisnyitásra az erotiká
jukat, milyen szentimentálizmus sajtol könnyet és gubát belőlük, 
milyen kotyvasztású hazafiság löki őket a kasszához: és az ők üzleti, 
piszkos, embertelen és aljas felfogásukat, ízlésüket kényszerítik az 
alkotó művészre, az íróra. A kenyér könyörtelen hajszájában a géniusz, 
tehetség azt fizeti rá, azt veszti el önmagából: ami leglényege, amiért 
értelme volna az életben.

Összegezés: A demokrácia minden szabadsága zsarnoksággá, irgal
matlan elnyomássá lett. A szabadversenyt megölte a szabadverseny. A 
demokratikus verseny olyan rétegeket tett a nemzeti élet döntő 
tényezőivé, melyeket emberi értékeik talán még szolgákká sem képesí
tettek volna és amelyek érdekeikkel a legridegebb távolságban állnak a 
Nemzet céljaitól, sokszor pedig titkon, vagy nyíltan: határozottan el
lenségesen állnak azokkal szemben. Ezek a rétegek a demokrácia min
den szabadságából majdnem áttörhetetlen elnyomást, zsarnokságot 
csináltak, melynek békóiban a Nemzet teste, a nemzeti munka 
egyetemes tömege: az egészség, a nyugodt családalapítás, a felfelé fejlő
dés feltételei nélkül állandó kizsákmányolásban sínylődik. És még a 
külpolitikát is és azt, hogy a Nemzet munkás tömegeinek legszentebb,
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legdrágább áldozatát: vérét mire használják fel: a demokrátikus 
életharcban felkerült rétegek nemzetközi érdekei s nem a Nemzet 
egyetemének szerves céljai határozzák meg.

Azt hiszem: hogy még az erkölcsi gátlásoktól teljesen független 
merészség sem tagadhatja a demokráciák ellen emelt e vádak jogosult
ságát. És mégis: fennebb kitűzött tételemet teljes egészében állom. 
Mert:

A gyökértévedés abban áll: hogy mindezek a súlyos hibák és betegségek: 
nem magának a demokráciának, a végtelen jövőbe fejlődő örök történelmi 
rendszernek, közösségi életformának lényegszerinti, szervi hibái és betegségei. 
Hanem: a demokrácia első, kezdetleges, még a múlt ezer beteg örökségétől 
átfertőzött korszakának. Tehát: a demokráciák nem azért és any- 
nyiban bűnösök, amiért és amennyiben demokráciák: hanem azért és an
nyiban: amennyire nem demokráciák, amennyiben a demokrátikus 
folyamatokra az emberi kizsákmánylás régi vagy új elemei ráfertőződtek.

Miért volt végzetesen kikerülhetetlen a demokráciának ez a megfertő
zése, ez az önmaga ellenkezőjévé torzítása?

Mert: ennek a nagy francia forradalommal kezdődő új történelmi 
rendszernek annyira szüksége volt minden egyéni erő felszabadítására, 
hogy megharcolhassa a maga harcát s új nemzeti életét megépíthesse: 
hogy nem gondolhatott arra, hogy a demokrátikus életrendszerbe 
behelyezze a demokrácia szükséges biztosítékait is. Erre különben e 
kezdő kísérletnél még nem volt elég történelmi tapasztalat. így a 
liberálizmus beállított folyamataiból kimaradt a liberálizmus in
tézményes védelme, biztosítása. A szabadversenyből a verseny sza
badságának védelme és biztosítása. A politikai, gazdasági és szellemi 
szabadságokból: e szabadságoknak biztosítása, védelme az egész 
történelmi rendszerrel.

Megdönthetetlen hitem: hogy ma nem a demokrácia halálánál, végső 
csődjénél állunk. Hanem: a demokrácia első, kezdetleges, intézményesen 
nem biztosított korszakának nagy történelmi válságánál. Ez a válság nem a 
halál jele, hanem az átalakulás forrongó erőinek keresése. Átalakulás a min
den szabadságában, egész lényegében intézményesen biztosított új demokrá
cia felé. A diktatúrák a demokráciák első, kezdetleges, elbetegült korszaká
nak végső képletű termékei és éppen ezek adják meg a döntő történelmi látást 
a demokrácia megújhodására.

A kezdő demokrácia elbetegülésének, zsarnokságokra torzulásának 
legmélyebb oka: a politikai szabadversenynek népképviseleti formája 
volt. Ezért először ezt kell részletesebben tárgyalnunk.
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3. A NEMZET EGYETEMÉNEK RÉSZVÉTELE A 
DEMOKRATIKUS ÁLLAMÉLET ÉPÍTÉSÉBEN*

Mi már talán hajlandók volnánk viharosan csodálkozni a népképvise
let illúzióján: a Nemzet szavazás útján egy bizonyos számú egyénre 
bízza érdekei, akarata képviseletét. És azután hagyja, hogy azok 
bizonyos számú éven át azt csináljanak vele, amit akarnak. Hagyja, 
mert nincs módjában nem hagyni. Pedig: a múltban már azért is fel 
lehetett volna menteni a népet szavazása következményei alól: mert 
rendesen ittas állapotban követte el.

A népképviseletnek ez a választásos módja évezredesen régi törzsi, 
községi stb. primitív alkotmány-gyakorlásokban feltalálható. És való
színű, hogy a régi csekélyebb számú, lényegesen kevésbé bonyolult 
életű közösségekben meg is felelt.

De jelenti, jelentheti-é egy több milliós lakosságú modern Államban 
a népképviseleti rendszer egymagában a nép, a nemzet egyetemének 
részvételét sorsa irányításában? Ebben a kérdésben benne van az eddigi 
demokrátikus kísérletek minden tragikumának gyökere.

Nem jelenti. Amint azt már régen és többen meglátták: nem 
jelentheti.

1. Nem jelentheti először is a hozzáértés hiányából: a választók 
hozzánemértéséből. Egy modern Államélet folyamatai oly bonyolul
tak, ügyei oly sokágúak, mindenik folyamat annyira hathat minden 
más folyamatra, a törvények, az intézmények hatása annyiféle lehet: 
hogy még azok is, akik életük egy részét az Államélet, a politika vala
mely ága tanulmányozásának szentelték: néha, különösen válságos 
időkben, habozva és nem látva állanak meg egy-egy probléma előtt. 
Hogyan tudná meglátni a nép, a parasztság, a munkásság s még a 
szellemi munkások is az Államélet minden egyes kérdésében a maga 
igazi érdekeit? A nemzeti képviselet választása tehát nem a helyes 
logikai megismerésen, hanem: a választottak ügyes hangulatkeltésén 
alapszik. Egy pár napi, vagy pár heti lírán, melyet sokszor igen ártalmas 
eszközökkel idéznek elő.

2. Nem jelentheti a választottak hozzáértésének hiányából. A 
képviselőség nincs semmiféle minősítéshez kötve. Viszont: a modem 
élet dzsungelében a mandátum az a széles vadászterületre jogosító iga
zolvány, mellyel igen hízott és bőszőrméjű zsákmányokat lehet ejteni. 
Ezért azokban, akikben erős a zsákmányszimat, akikben az új 
körülmények közt is él a régi gyarmatalapító szerencsevadászok

* Hangsúlyozom, hogy itt a népképviseletet mint egyetemes világtörténelmi és nem mint 
sajátosan magyar jelenséget vizsgáljuk.
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vagyonszerző ösztöne, az életkaland nyugtalan étvágyú kockáztatói, a 
modem politika-Bakony semmit sem veszthető szegénylegényei: facér 
újságírók, ügytelen ügyvédek, határozatlan helyzetű kétes alakok, a 
komolyabb és nehezebb munkától irtózó fiatal törtetők: minden esz
közzel hajlandók arra az áldozatra: hogy a hon atyái, a Nemzet 
képviselői legyenek. És hozzáértés szempontjából jelentékeny részének 
a szellemi szintje talán még a választókéval sem ér fel. így egy csomó 
éhes, vak megválaszt látójának egy csomó féktelen étvágyú világtalant, 
akiknek ugyan van igen éberen nyitott szeme: de nem a választók 
érdekeire.

3. Amint a mandátum egyik széle megérinti az új képviselő tenyerét: 
jogában áll eddigi politikai nézeteit „revideálni”, vagyis: azoknak a 
politikai frázisoknak helyébe, melyekért megválasztották: más politikai 
frázisokat tenni. így egy egész országgyűlési tartam alatt olyan képnek lehet 
a viselője, melyet nem adott neki senki.

4. A modem választások mind több költséggel járnak. Hiszen még a 
titkos szavazású választásoknak is igen jelentékeny számlái vannak. A 
legtöbb vadász tehát nem indulhat a maga emberségéből. Leköti tehát 
magát egy olyan tényezőnek politikai érdekeihez (ez lehet egyén, párt, 
érdekcsoport), mely fizetni tudja választási költségeit. Itt van a 
demokráciát elnyomásokká birtokló kitermelő osztályok hatalmának 
egyik titka. És itt ad lehetőséget a demokrácia a diktatúra kia
lakulására.

5. így a lehetőség megvan arra, hogy valamelyik kitermelő érdekszö
vetség vagy hatalmi csoport, vagy ami még halálosabb veszélyű: 
valamelyik külföldi hatalom a képviselőket, vagy a képviselők jelenté
keny számát, akár a választáskor, akár azután, megvásárolja a saját 
érdekei szolgálatára. így a Nemzet, demokrátikus úton, nép fenségesen: 
maga feni meg a tőrt, maga adja saját orgyilkosai kezébe.

6. A demokrácia minden intézményének arra kell szolgálnia: hogy a 
Nemzet egyetemének demokrátikus öntudatát: életösztönei éberen- 
tartását, érdekei, problémái, szerves céljai megismerését, a hozzáértés 
önsorsa irányításához napról-napra teljesebbé fejlessze. Jelent-é a 
népképviseleti rendszer ilyen történelmi nevelést? Jelent-é folyton 
fejlődő több demokráciát? Hiszen azok jó része, akiket nevelőinek 
választ: neveletlenebbek ezekben a kérdésekben, mint ő. Nem éppen 
mindig kevesebb demokráciát jelent? Mind több érdek, párturalmat. És 
a végén, mint kérlelhetetlen logikájú következményt: zuhanást a 
forradalomba vagy a diktatúrába.

7. Mert a népképviselet állandó történelmi kaland. A választás kocká
zatából kikerült kockáztatók politikai kockáztatásainak sorozata. Ez a 
folytonos kaland kalandortípussá teszi a modem politikust. És tényleg: kik
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vállalják a választások, a politikai küzdelmek szemetét? Kiknek kezébe 
kerül az ország, a Nemzet sorsa? A politikai életharc darwini törvénye 
nem az oroszlánt teszi az állatok királyává, hanem a görényt és a 
hiénát.

8. Mert ez a népképviselet nem orgánikus, nem szerves, amint nem 
orgánikus, nem szerves demokrácia az egész első korszak demokráciá
ja. Emberek képviselnek egy tájat, melyben semmi gyökerük nincs, 
melynek talaj, éghajlati, gazdasági, ethnológiai stb. viszonyait nem is
merik, melynek társadalmi összetételében, pszihéjében, szükségeiben 
és hajlandóságaiban, millió folyamatból összetevődő mindennapi 
életében sohasem éltek, melyhez semmi szerves kötelék, életérdek, 
közös lelki tartalom nem köti őket, csakcsupán az az űző étvágy, hogy 
megkapja onnan a politikai Kaliforniába belépő mandátumot. Ha 
aztán az egyszer a markában van: űzheti a szerencséjét a maga 
zsákmányszimatai után s kerülete úgy élhet vagy dögölhet tőle, amint 
neki tetszik.

Szervessé, orgánikussá tenni a népképviseletet: ez az új demokrácia első 
alapfeladata. Amit másképp úgy fejezhetnék ki: állandó fokozatossággal 
átalakítani a népképviseletet a nép tényleges részvételévé a történelmi, az 
államéletben.

Melyek azok a követelmények, melyek teljesítésével kikerülhetjük az 
eddigi politikai szabadverseny, a népképviseleti rendszer betegségeit 
és veszélyeit?

1. A törvényhozó testületben csúcsosodó politikai rendszer olyan 
legyen: hogy az élet minden terén a nemzeti munka egyetemes 
tömegeinek mindennapi szervezését, történelmi nevelését jelentse: 
életérdekei megismerésére, a saját és a Nemzet érdekeinek kapcso
lataira, az Állam, a Nemzet belső viszonyainak, szükségeinek, pro
blémáinak, céljainak és külső helyzetének meglátására, saját élet
érdekeinek helyes szervezésére és lehető legtermékenyebb bekapcso
lására a Nemzet életébe.

2. Az egész politikai rendszernek alulról kell felfelé épülnie, alsó, 
népi szervezetekből kell törvényhozó testületbe összegeződnie, nem 
mint a régi pártrendszernél.

3. Az államélet, a történelmi, a nemzeti élet szervezésének munkája, 
mely a legfelső fokán törvényekbe fejeződik ki, a nemzeti munka 
egyetemének, az ország összes adottságainak kifejezője legyen. Ezért, 
legszélesebb értelemben: parlament legyen az egész Nemzet, az ország 
egész teste.

4. Ennek az egyetemes Nemzet-parlamentnek legfelsőbb fokozatába 
a kerületek saját embereiket, kipróbált szerves kifejezőiket küldjék. De 
biztosítva legyen, hogy a Nemzet bármily termésű legkiválóbb szelle-
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mei is résztvegyenek a törvényhozásban.
5. A törvényhozási fokozat választottjai attól a politikai tartalomtól, 

programtól, iránytól, melyet küldőiktől kaptak, el ne térhessenek.
6. A politikai rendszer úgy biztosítsa, hogy minden munkakör, min

den társadalmi réteg érdeke szóhoz jusson: hogy a maga egészében még 
se legyen érdekképviselet. Az érdekképviselet nálunk belátható időn 
belül idegen túlsúlyt jelentene. Különben is: a közösség érdeke, hogy a 
legfelső politikai fokozat tagjai minden problémát a Nemzet érde
keinek egyetemes vonatkozásaiban tárgyaljanak.

7. A politikai rendszer úgy biztosítsa a közösség akaratának érvénye
sülését, hogy az egyéni kezdeményezést ne zárja ki.

8. Az egész politikai rendszer minden tényében biztosíték legyen 
arra: hogy szerves képviseletet nem jelenthető egyének: politikai 
lézengők, kalandorok, szerencsevadászok kezébe ne kerülhessen a 
politikai élet. Az új, szervesen demokrátikus politikai rendszer minden 
politikai kaland, minden politikai szabadzsákmány teljes lehetetlensé
gét kell, hogy jelentse.

9. A politikai szervezet legmagasabb: törvényalkotó fokozata a 
lehetőségig nagyszámú képviselőből, de legalább is háromszázból 
álljon. A képviselők kevés száma rendkívüli belső és külső veszélyt 
jelent. A mai napok tanúsága mellett felesleges ezt bővebben magyaráz
ni.

Ezekhez a feltételekhez képest: itt megint megadom nagyvonalakban 
az ország politikai megszervezésének, történelmi nevelésének, érdekei 
államéletbe szervezésének s - ha tetszik - képviseleti rendszerének azt a 
tervét, melyet már három előző tanulmányomban ismertettem. Az ilyen 
ismétlések elkerülhetetlenek, mikor az ember a nemzeti élet minden 
terére, a magyarság minden problémájára kiterjedő egységes gondolat
rendszert akar átvinni az emberek szemébe, tudatába, akaratába.

1. Az országot felosztják egy bizonyos számú, az eddigi választókerü
leteknél lényegesen nagyobb politikai kerületekre. Viszont: minden 
ilyen kerület több képviselőt küld a törvényhozásba. A kerületek 
megállapításánál a földrajzi, gazdasági adottságok, érdekközösségek 
etc. bizonyos egysége legyen az irányadó. És döntő fontossággal 
számbaveendő az: hogy az állambirtokos magyarság minden kerület
ben kezében tarthassa a számának és történelmi jogainak megfelelő 
irányítást.

2. A kerületekben a politikai alapszervezetet, a népképviseleti 
rendszer első formáját az egyes munkakörök alkotják. Minden mun
kakörnek minden községben van szerve, melynek tagja minden, e mun
kakörhöz tartozó huszonnégyévet betöltött férfi vagy nő. Ezek állan
dósított összejövetelekben tanácskoznak helyzetükről, szükségeikről,
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érdekeikről, tájékozódnak az ország helyzetéről, a politika aktuális pro
blémáiról, szorgalmazzák egészségi, kulturális stb. helyzetüket 
s fenntartják az érintkezést a kerület többi hasonló munkakörű 
szerveivel.

És ezek küldenek számuknak megfelelően egy vagy több képviselőt a 
politikai rendszer másodfokú szervébe: a kerületi parlamentbe.

2. A kerület legnagyobb városában székelő vidéki parlamentek tehát 
a kerület összes munkaköreinek képviselőiből állanak. Ez a másodfokú 
szerv tehát alkalmas arra, hogy minden munkakör megismerkedjék 
minden más munkakör érdekeivel, problémáival, céljaival és kereshes
se a módot: hogyan lehet ezeket az érdekeket és célokat a Nemzet 
egyetemes érdekeinek egységébe rendezni. A vidéki parlamentek 
szorgalmazzák, meghatározott kapcsolatokban a szakminisz
tériumokkal a kerület összes egészségügyi, esztétikai, gazdasági, 
kulturális, szociális érdekeit. Munkálataikról, eljárásaikról állandóan 
értesítik a kerület összes munkakör-szerveit. Ha valamelyik munkakör
szerv nincs megelégedve képviselőjével: visszahívhatja és mást állíthat 
helyébe. A kerületi parlamentek küldenek bizonyos számú képviselőt 
a politikai rendszer felső tagozatába: a törvényhozó testületbe. 
A megválasztott képviselők egész képviselőségük tartamán a vidéki 
parlament utasításai szerint, meghatározott politikai tartalommal 
működnek. A vidéki parlament meg nem felelő képviselőit bármikor 
visszahívhatja és másokat állíthat helyükbe. Minden vidéki parlament 
állandó érintkezést tart fenn az ország összes vidéki parlamentjével.

3. Az ország fővárosában székelő törvényhozó testület tehát az ország 
összes vidéki parlamentjeinek képviselőiből áll. Ezenkívül az ország 
bármily terén munkáló közismerten legkiválóbb szellemeiből országos 
listával választanak a vidéki parlamentek bizonyos számú képvise
lőt.

4. A törvényhozás tagjainak kezdeményező joguk is van. De kez
deményezésük tartalmát előbb az őket kiküldő kerületi parlamentnek 
jóvá kell hagynia.

5. A törvényhozási és kormányellenőrző munka morális, pszihikai 
folytonosságának kialakulására ajánlatos: hogy új választáskor csak a 
parlament bizonyos része (kétharmada?) újíttassék meg.

Valószínű, hogy ez a rendszer, a maga szervesen demokrátikus 
egyetemességével: teljesen feleslegessé teszi egy felsőbb ház felállítását, 
hiszen e felső házak igen sok államban úgyis a múlt beteg csökevé- 
nyeinek hatása alatt állanak.

Ez a rendszer kikerülhetetlen demokrátikus logikájával megterem
tené a kormány tagjainak vagyoni és büntetőjogi felelősségét. És 
megteremtené az összeférhetetlenségek lehető teljes sorozatának
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törvényét, mely emberileg lehetetlenné tenné: hogy olyan emberek 
kerüljenek a törvényhozó testületbe: kiket bel- vagy külföldi, vagy nem
zetközi érdekcsoportok, vagy hatalmi tényezők kötelékei határoznak 
meg tetteikben.

Hivatalos bölcsességek az itt röviden vázolt népképviseleti rendszert 
ezzel az igen tömör semmitmondással intézték el: ez nemzeti bolseviz- 
mus. De mikor azt kérdezem tőlük: mi az ebben a politikai rendszerben, 
ami bolsevizmust jelent: szánalmas ténfergéssel nyekeregtek. Termé
szetes, hogy nem törekedtem arra: hogy egy csak az én ujjamból szopott, 
minden politikai kísérlettől teljesen elütő, egészen új képletet hozzak 
létre. A millió emberi folytonosságból összetevődő és millió közös 
érdekű emberi együttélés megszervezésénél az ilyen lírai eredetiségre 
törekvés komikus ostobaság volna. Megállapítva a beteg demokrácia 
diagnózisát, az összes adottságok intése nyomán: ezt a rendszert tartom 
a legtöbb egészséget ígérőnek az új demokrácia számára. Ez a rendszer 
önmagában biztosítja az államélet, a nemzeti életépítés demokratikus 
menetét. Természetesen: e rendszer minden ágazatában minden 
kérdést titkos szavazással döntenek el. Ez a rendszer megszünteti a 
modem politika kalandjellegét s a kalandort és a szabadzsákmányt az 
emberi lehetőség legszélesebb határáig kizárja a politikai életből. Az 
államélet, a Nemzet összes viszonyai: mind hívebb és teljesebb kifejezői 
lesznek az ország összes fizikai és pszihikai adottságainak, a nemzeti 
munka egyetemes tömege mind nagyobb súllyal vesz részt a történelmi 
élet megalakulásában. Mert az, ami elvitázhatatlan döntő értékét adja 
ennek a politikai rendszernek: hogy a nemzeti munka egyetemét az élet 
minden terén az intézmények, viszonyok s a mindennapi élet minden 
tényével történelmi, politikai nevelésben részesíti a saját és az ország 
sorsának intézésére. Es így ez a politikai rendszer mindennap teljesebb, 
igazabb, egyetemesebb demokráciát jelent.

4. A GAZDASÁGI ÉLET NEMZETI SZEMPONTJAI

Már említettem, hogy egy idő óta sajátságos gazdasági zsargon lett úrrá 
a politikai életben. Ä magyar életösztön legjogosabb ráadásait, a min
den jelenségtől megokolt aggodalmakat történelmi műhelyünk önálló
ságáért, függetlenségéért, a magyar életakarat megnyilvánulásait belső, 
állambirtokos jogainkért és kívülről ért keserű csalódásait: a magyar 
lélek minden mozdulását ezzel a bölcsességgel pisszegik le: - Ez 
lehetetlen, erről most nem szabad beszélnünk, súlyos gazdasági 
érdekek tiltják, mezőgazdasági terményeink elhelyezése a legfontosabb 
stb. stb.
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így aztán egy új mitológia keletkezett egy új apokaliptikus szörnyeteg 
köré, melyet a vallásos és babonás mítosz minden homályosan csillogó 
pókhálójával körülaggattak. Az új háromszázfejű sárkány: a gazdasági 
élet. Valami vízözöntől ittmaradt mocsárból kitántorgó alaktalan, 
homályos körvonalú behemót, mely ott is van, ahol nincs és ott sincs, 
ahol van. A világegyetem titkos szándékai indítják kiszámíthatatlan 
mozdulásait, emberi akarat nem irányíthat rajta s csak sajátos 
szemüvegű vátesek sillabizálhatják ki tántorgásaiból akaratát. És 
egyéneknek és nemzeteknek nincs más kötelességük: mint vakon en
gedelmeskedni vak mozdulásai parancsának. Ő a mindenek fölött álló, 
sorsokat és lelkeket meghatározó egyetlen túlélő szent Káosz és jaj 
annak, aki útjába mer állani.

Sajátságos, hogy néha a legszirénásabban jobboldaliak, a legözönö- 
sebben szélső nacionálisták, akik a legtöbb fogú dühvei tagadják Marxot: 
domborítják mint a legfőbb érvet ezt a különös gazdasági mítoszt a 
szegény hunnusok ijedelmébe. És mindig olyankor: mikor szélső- 
jobbságuk, vagy szélsőnácionálizmusuk idegen náció hatalmába akar
ja átjátszani a magyarságot és le akarja maszlagolni a magyar 
életösztön aggódásait.

Egész bizonyos: hogy a gazdasági tényezők hatóerejét az országok 
megalakulására, egész külső és belső történelmi életükre, telkekre és in
tézményekre: épp olyan jól ismerem, mint akik nagyon jól ismerik. Az is 
tagadhatatlan, hogy a fertelmes ideális locsogások, és az: ékezettek a 
hazáért-os bitang, kerítő hazafiság helyébe: én hoztam a magyar 
irodalomba és a magyar gondolkodásba az egészséges magyar életösz
tön mozdító erejét: a termékeny önzés, a föld, a szerzés, az élethódítás 
hívásait. És az egyik döntő ok, amiért én a parasztságot tartom a 
magyarság biztosítékának, éppen az: hogy ez a mindig éber, a reálitá- 
sokat kezeiből pillanatra ki nem engedő szerves önzés megvan 
benne.

De éppen ezért tartom becstelennek, hülyének és halálosan maszla
godnak ezt a gazdasági tolvajnyelvet: mert a gazdasági értékeknél 
magasabbrendű, mélyebb gyökerű, örökebb reálitásoktól akaija el
hódítani az életösztön védő és megtartó erőit. Reálitásoktól, melyek 
nélkül nincs emberi élet, melyek az emberi termés legősibb, legsa
játosabb erőit adják. Vannak az életnek olyan alapdogmái, melyeket 
semmilyen kor, semmilyen eszmeáramlat nem érinthet a halál veszélye 
nélkül. Ezek az alapdogmák a rokontalan magyarságra még végzete
sebb erővel kötelezők. Ezek a dogmák:

1. Történelmi műhelyünk, nemzeti életünk teljes, abszolút független
sége. Részletezve:

a) Teljes külső és belső politikai függetlenség. A belső politikai
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függetlenség azt jelenti: hogy egyes rétegek, osztályok, érdekszövetségek 
ne juthassanak olyan hatalmi súlyhoz, hogy érdekeik az államélet, a 
nemzeti élet építésében a nemzeti munka egyetemének érdekeivel 
szemben érvényesülhessenek. Ahol ez megtörténhetik: ott az Állam e 
hatalmi rétegek részvénytársaságává, eszközévé csonkul s e csonka 
Államból véletlenül, odadobva minden kizsákmánylási lehetőségnek, 
árvulnak ki a nemzeti munka nagy tömegei. A külső politikai 
függetlenség jelenti: hogy semmilyen idegen impérium akarata, legyen 
az barátságos vagy ellenséges szándékú: ne lehessen semmi befolyással 
sem az Állam külpolitikai szervezésére, se a belső nemzeti élet 
megépítésére. Nincs az a gazdasági érték és nincs olyan elképzelhető 
érték: amiért ennek a függetlenségnek csak egy parányát is fel lehetne 
áldozni. Már csak azért sem, mert az életfolyamatok millió természetű 
egymásrahatásáért: itt a parány mindig az egészet jelenti. Igen: ha egy 
ország csak egyetlen egy viszonylatban is: idegen imperiálista érdek, idegen 
nemzeti életakarat kötelékeibe kerül pláne, ha az idegen Állam jóval 
nagyobb és erősebb: fokozott gyorsasággal elveszti egész független államisá
gát, egész nemzeti önállóságát. Hiszen világos, hogy az az idegen im- 
periálizmus, az az idegen életakarat, az életfolyamatok összefüggésének 
erejével mindinkább a maga érdekei szerint szabja meg a vazallussá tett 
Állam minden folyamatát. így pld. a halál vak öngyilkosságé elfogadá
sa az egy kisebb Állam részéről, ha egy nálánál nagyobb, katonailag és 
gazdaságilag jóval erősebb Állammal közös vámterületi viszonyba lép. 
Természetes: hogy eleinte nagy farsangi kimutatások történnek, hogy ez 
a viszony milyen lakodalmas szőlő, lágy kenyér és sárga lé az el
nyelendő Állam részére. Sőt: még némi területi engedmények mézes
madzaga is elhúzatható az eszköznéppé teendő Nemzet szája előtt. 
Esetleg oly területek engedménye, melyek igen kis részét teszik azoknak 
a területeknek, melyeket a kisebb Állam az ígérgető idegen hatalom 
érdekeiért elvesztett. És aztán: a becsábítás vállvetettséges és egymásra- 
utaltságos görögtüzei után: a megközösvámterületezett áldozat csakha
mar teljesen elveszti önsorsa intézésének lehetőségét, vak eszköz lesz az 
idegen érdek akaratában a végső elnyeletésig. Ennek a végzetes gravitá
ciónak meghullását nemcsak az idegen erő teszi elkerülhetetlenné, sőt: 
talán elsősorban nem is az. Hanem: az áldozatul kiszemelt ország 
politikai kalandorai, közéleti gengszterei: amint észreveszik, hogy egy 
idegen hatalom mind erősebb parancsot jelent „Hazájukban”: bandita 
étvágyuk szemérmetlen mohóságával mind szemérmetlenebb, korlátla
nabb felajánlkozással igyekszenek megszerezni ez idegen hatalom 
támogatását minden zsiványságnál becstelenebb politikai törtetésük 
mellé. Mintbordélyossá züllött szörnyű apa leánya testét a pénzes urak
nak: baromi arcátlansággal ajánlgatják fel a hazai föld egyes pontjait, a
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gazdasági függetlenséget, az állami függetlenség, a nemzeti élet minden 
biztosítékát. Az apokáliptikus versenyben az remél győzni, aki 
korlátlanabbal becstelen és sárosabb pofával tud végiggázolni mez
telenre vetkezett anyja testén. Idegen judáspénzből előgaztényezett lap
jaikban nemcsak az idegen hatalom dicsőítését, hódító ideológiáját 
táncolják meztelenre vetkezett ringyósággal, hanem: denunciálják 
nemzetük, fajtájuk minden védő mozdulatát, életösztönének minden 
jelenségét és vad hajrában uszítanak mindenki ellen, akiben a nemzeti 
védelem lehetőségét sejtik. A gengszter-olimpiásszá züllött modern 
politikai élet e szörnyű gazemberei, e fertelmes anyáktól elvetélt hiéna
arcú emberbestiák dögletes versenyében nincs belső gátlás, nincs külső 
szentség, ami megállíthatná gerjedt iramukat. Van-e olyan gazdasági 
érdek, lehet olyan csábító ígéret: melyekért érdemes volna az em- 
berkloákák e rettentő ocsmányságait rászabadítani a magyar vetések, a 
magyar bölcsők sorsára.?

b) Teljes külső és belső gazdasági függetlenség. Belső függetlenség: az 
ország gazdasági rendszere ne juttasson egyes osztályoknak, érdekcso
portoknak, társadalmi rétegeknek olyan előnyöket: hogy ezek magukat 
külön nemzetfenntartó elemnek s érdekeik védelmét jogrendnek 
hatalmasíthassák a nemzeti munka egyetemének életérdekeivel szem
ben. Vagyis: gazdasági túlsúlyukkal nyomást gyakorolhassanak a 
kormányzó hatalomra, az államélet kialakulására, a kiválasztásra: az 
egyetemes nemzeti érdekek ellen. Külső függetlenség: ha az Állam 
áruinak elhelyezési, szükségeinek beszerzési szabadságát megőrzi s a 
belső termés nemzeti érdekeit érintetlenül biztosítani tudja. Az önálló 
vámhatár nemcsak gazdasági tény: hanem: a nemzet egyetemes 
érdekeinek, termő erőinek, önálló egyéni életének morális kifejezője. 
Végzetesen halálos bűn volna pld., ha iparunkat s így kereskedelmün
ket is bármily kívánatra az antijudaizmus romboló őrületté fokozásával 
leépíteni, összeesni engednők. Ellenkezőleg: minden erőnkkel, minden 
intézménnyel mindennap hatalmasabbá, egyetemesebbé kell fejleszte
nünk iparunkat és kereskedelmünket. Itt nemcsak arról a gazdasági 
érdekről és fölényről van szó, amit akkor nyerünk, ha lehetőleg összes 
gazdasági és egyéb nyers terményeinket mi dolgozzuk fel iparilag. De a 
virágzó ipar és kereskedelem állandó szociális és kulturális felemelteté
se a nemzeti munka tömegeinek: mind nagyobbszámú öntudatosított, 
ellenállóbb erejű magyarság. A föld végtelenségig nem osztható s így a 
parasztság arravaló gyermekeinek tízezrei az iparban és a keres
kedelemben kapják meg nemcsak kenyerüket: de a középosztállyá fej
lődés legszélesebb útját is. Őrült gazság volt a magyarságba belemérgez
ni annyi más öntudatoldó maszlag közt azt a gyilkos hazugságot is: 
hogy a magyar nem hajlamos és nem alkalmas az iparra és a keres
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kedelemre. Magyarországon és Erdélyben is, a legmagyarabb városok
ban: volt egy sajátos arcú, mélygyökerű, nemzedékekről nemzedékekre 
fejlődő erős, egészséges magyar ipar és kereskedelem. A két Tisza 
pusztító korának bűne az, hogy ahelyett: hogy ezt az ipart és keres
kedelmet szervezte volna át egyetemesebb modem iparrá és keres
kedelemmé: idegenek belső gátnélküli versenyének engedte át a nem
zeti élet e döntően fontos terét, csak azért, hogy azok a kormányhatal
mat támogassák. Tehát most: mikor az állambirtokos faj, a magyarság 
egyenlősítésének nagy történelmi igazságtételéhez kezdünk a magyar élet 
minden terén: éppen az a feladatunk: hogy a magyarság friss erőinek beszer
vezésével, hatalmasabbá, magyarabbá, a nemzet szerves érdekeinek kifejező
jévé tegyük a magyar ipart és magyar kereskedelmet.

Öngyilkos bűn az is, ha egy Nemzet a maga természeti erőforrásait - 
bármily árért - idegen kizsákmányolásba engedi. Semmi érv nem teszi 
megbocsáthatóvá az ilyen várfeladást. Súlyos hatással lehetnek az ilyen 
részlet-honfoglalások az ország egész gazdasági életére. És egyébként is 
végzetes következményei lehetnek.

c) A szellemi, a kulturális függetlenség. - Mindenekelőtt: mikor mi itt 
háromféle függetlenségről, illetve: a függőség háromféle lehetőségéről 
és veszélyéről beszélünk: voltaképen egyetlen veszélyre mutatunk rá. 
Mert bármelyik veszély mind a három veszélyt jelenti. Hiszen: a 
politikai és gazdasági függetlenség egyazon viszonynak, állapotnak két 
arca az élet két különböző terén s az egyik veszélye a másik veszélyét, az 
egyik megszűnte a másik megszűnését jelenti. Az a komikus dilemma, 
melyet az iskolás könyvek Széchenyi és Kossuth ellentétében érzékeltet
nek meg: az ostobaság és nem a valóság dilemmája. Széchenyi és 
Kossuth az egyetlen, egyazon magyar életakarat mozdulásai voltak. 
Nem ellentétek, hanem: ugyanaz az életkövetelés az élet két egymástól 
szétválaszthatatlan feltételében. A politikai függés gazdasági kizsákmá
nyolást, a gazdasági függés politikai rabságot jelent. A szellemi és 
kulturális függetlenség pedig a lelki alapfeltétele minden független
ségnek. A szellemi függetlenség azt jelenti, hogy az állambirtokos faj a 
nemzeti kultúra építését és a nemzetformálás történelmi munkáját: 
saját nyelve egységével, saját egyénisége ősi adottságai szerint: saját 
arcának megteljesítésére végezhesse. Ezt a függetlenséget többféle ve
szély fenyegetheti. Veszély fenyegetheti a kultúra építésének bármily 
okból történő egyoldalúságából. így pld. ha a közoktatás minden fokán, 
a tudományos élet minden terén: az intézmények formában, tartalom
ban, módszerben túlnyomólag egy és ugyanazon idegen kultúrából 
kölcsönöztetnek át, ha annak a kultúrának nyelve már a nemzeti 
nyelvet veszélyeztető arányú ápolásban részesül az iskolákban és a 
társadalomban, ha bármily jellegű mintát, ideált, követendő példát
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ebből az idegen kultúrából állítanak a nevelés elé, ha a gyermekeket és 
az ifjakat - a világ-beszívás e páratlanul mohó éveiben - aránytalan 
egyoldalúsággal csak ebbe az idegen országba küldik, ha az irodalmi és 
tudományos fordítások túlnyomóan ennek az idegen kultúrának 
irodalmi és tudományos terméséből történnek stb., stb. Ugyanez a ve
szély áll be, ha valamely nemzetiség titkos szolidáritásával kihasználva 
az állambirtokos faj eltompult életösztönét, szétoldott öntudatát: el
foglalja a lélekformálás, a szellemi építés és a kulturális kiválasztás 
irányító helyeit. És most már azzal a határozott szándékkal propagálja 
mindenek fölé a saját vérével azonos vérű idegen nemzet kultúráját, 
szellemi életét, nyelvét: hogy utat veijen a lelkekben ez idegen nemzet 
eljövendő hódításának. Az ilyen kulturális elgyarmatosítás aztán köny- 
nyen rárabszolgásíthatja a lelkeket a politikai elgyarmatosodás halálos 
veszélyére. A kulturális arzénadagokkal átmérgezett lelkek átvehetnek 
az egyetlen piedesztálra feketeművészezett nemzettől olyan politikai 
ideológiát, olyan uralmi rendszert, kisebbségi, sőt népközösségi 
politikát, olyan fajgyűlöleteket stb.: melyek igen alkalmassá teszik azt 
az idegen nemzetet a kisebb nemzetek elnyelésére, de amelyek ez átvevő 
lelkek nemzetére a legirtózatosabb, a legvakabb dühű öngyilkosságot 
jelentik. így lehet történelmi valósággá ez az őrült elképzelésű 
természetrajzi móka: a jószívű malac, hogy megkímélje gazdáját min
den fáradságtól: addig dörzsölődik az ólhoz, míg lehull minden szőre. 
Akkor belefut a tűzhelybe szúrt nyársba s szépen forog rajta, hogy a 
parázs minden oldalról megpirítsa. Akkor aztán rárepül a felszolgáló 
ezüst tálra és bekiált gazdájának: - Kegyelmes gazdám, mi mindig 
barátságos viszonyban, vállvetve és egymásrautaltságban éltünk. Most 
is rád vagyok utalva: könyörgöm, kegyeskedj megrágni és lenyelni, hogy 
aztán én is vállvetve segítsek rágó izmaid további ereje lenni. Hájl 
gazdám foga! Hájl gazdám torka! Hájl gazdám bele!

Összegezés: A gazdasági kérdés, bármily végzetesen súlyos jelentőségű 
lehet is: az állami önállóság, az egyéni történelmi élet függetlensége, a Nemzet 
egyetemének ősi adottságai szerint való szabad fejlődése, az állambirtokos 
magyarság nemzetformáló hatalma és nyelve uralma viszonylatában másod
rendű eszközprobléma. Ezeknek az élet alapértékeit jelentő tényezőknek a 
szempontjai szabják meg a gazdasági politika mozdulatait s a gazdasági 
szempontok semmiképen sem érinthetik ezeknek biztonságát. Nincs olyan el
képzelhető gazdasági előny, amelyért ezekről az értékekről - bár csak 
átmeneti színezettel is, hiszen itt az átmenet a halál felé menést jelenti - csak 
egy hajszálnyit is lemondhatnánk. Ismétlem és ezerszer fogom 
ismételni, mint a magyar lét, a magyar megmaradás alapaksziomáját: 
ha tragikus pillanatok törnek ránk: inkább szenvedjük el a túlerő nyílt, 
korlátlan erőszakát és uralmát: mintsem olyan követeléseknek enged
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jünk, amelyek következményeivel mintegy saját jószántunkból mon
dunk le önálló államiságunk, független nemzeti életünk és nemzet
formáló munkánk biztosítékairól. A nyílt erőszak uralma sok szen
vedést jelent: de jelenti annak a szerves, védő gyűlöletnek a megépülé
sét, mely a helyes látást, az életösztön felébredését, a szolidaritás 
szervező szükségét eredményezi a magyarságban, tehát azt a lelki 
egységet: mellyel a történelem egy kedvező - és talán nem is távoli for
dulatában - végleg biztosíthatjuk önálló történelmi életünket és ősi 
földünk birtokát.

Az előzmények minden határvonalában élesen határozottá világítják 
a magyar élet, a magyar megmaradás, a magyar politikai, kulturális, 
gazdasági, szociális építés egyetemesen döntő hatású kérdését:

a földkérdést.
Mi az a nemzeti szempont, az a végzeterejű szükség, mely az élet és halál 
megválasztásával követeli e kérdés megoldását? Amely szempont és szükség 
mellett elenyészően lényegtelen minden más szempont, minden más 
érdek? Ez:

A magyarság egyetemének, legősibben kifejező rétegének, megtartó nagy 
történelmi osztályának: a magyar parasztságnak lábai alá gyökeríteni a 
magyar földet.

Két olyan eredménye van ennek a megvalósításnak, melyek a magyar 
élet, a magyar megmaradás alapfeltételei:

1. Magyarrá biztosítjuk az ország földjét a jövő számára.
2. A magyarság megtartó egyetemének, a sub specie aetemitatis magyar

ságnak: megadjuk az emberi élet, az egészséges fejlődés lehetőségeit.
Van-e olyan teremtmény, aki ma: az elvett országrészek irtózatos 

vádjai és döntő tanuságtétele után emberi anyától kapott arccal érveket 
mer felhozni a magyar lét e sine qua nonja ellen?

Hogy átmenetileg zavar áll be a termelésben, mely veszélyezteti az 
államüzem érdekeit? Tegyük fel, hogy így lesz. Milyen komikusán vacak 
érvecske ez az élet és halál roppant kérdése előtt. Az, hogy a 
magyarságot minden életérdeke ellen behurcolták egy idegen im- 
periálizmus háborújába, nemcsak zavart jelentett a termelésben: 
hanem a végén az ország mindenféle termelése élettelenül vágódott el a 
megdöglött háború hullája mellé. És mégis belevitték egy pár százezer 
paraszti hulla erejéig a magyarságot a háborúba. És mégsem haltunk 
bele a termelések egyetemes ájulásába. Ha bementünk ebbe a kockázatba 
a magyarság halálára: nem mehetünk-e be ennek a véres vállalkozásnak 
tizezrednyi veszélyét sem jelenthető kockázatba a magyarság megmaradásá
ért, a magyar föld magyarrá biztosításáért?

A kérdés élethalálos jelentősége mellett tehát teljesen érdektelen és 
szóba sem jöhető epizód az, hogy a magyar parasztság biztosítására
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mozgósítandó nagybirtok kinek kezében van. Hogy az illető katakom
ba illatú keresztény, vagy konok buddhista, vagy megátalkodott mor
mon. Hogy egyetlen példányban létező csoda-mintagazda, vagy föld
jein konkoly-kurzust könnyelműsködő lelkiismeretlen fráter. Hogy 
még mindig az Emese ősanyánk köldökzsinórján csüngő hetumoger, 
vagy egy örmény Kajetán, egy zsidó Rebeka és egy bakszász Wolfgang 
háromszögéből előátlósodott zagyvalék. Mert az egyetlen érv, az élet 

i egyetlen nem alkuvó parancsa:
Kell a föld a magyar parasztnak!

: Kell a föld a magyar parasztnak!
, Ebből következik az is: hogy ennek a beláthatatlan jövőre új élet-

folyamatokat indító kérdésnek megoldása nem lehet átmeneti vagy 
egyéni körülményektől feltételezett. A szerencsétlen Gömbösnek volt 

l meg az a néptanítói otthonból hozott naív, népmeséi felfogása, hogy a
y nemzeti élet legfontosabb intézményeit a: - szerencséd, hogy apádnak
s szólítottál-szerű jófiúkat kegyesen jutalmazó rendszerre akarta alapí

tani. Természetes: hogy ez a „kegy” a politikai túlsúly és az egyes 
v kormányok szerint folyton változott volna. Egészen laikus dolog és
j minden államférfiúi meggondolástól távol áll ilyeneket mondani: -

Csak az arra érdemes parasztnak kell juttatni földet. - A föld nem 
r egyénre szól, nem egyénért van, nem egyéni szempontok határozzák

meg a nagybirtok paraszti birtokká mozgósítását. A család az örök 
magyarság számbajövő eleme, a továbbfolytatódó, egyéneiben bármi
kor megújodható örök képlet. Irtózatos volna, ha jegyzői, szolgabírói, 
tisztelendő vagy tiszteletes úri ajánlások döntenék el a földhözjutást, 

s vagy pláne: választási érdekek. Minden magyar paraszti család egyenlő
:t jogú várományosa a magyarföldnek. Arról aztán lehet intézményesen

gondoskodni, hogy: ha a családfő nyilvánvalóan káros a családi földre: 
z a család egy másik tagja, vagy más tényező gondozza ideiglenesen a
k család számára.
a Ugyanily okból nem lehet bérletrendszerrel megoldani vagy nikotek-
í- szezni a magyar megmaradás, magyar fejlődés ez egyetlenül döntő
1: feladatát. Tegyük fel: hogy a törvény most a legbölcsebben állapítaná
a meg a bérlet árát, a bérlő és bérbeadó minden viszonyait és: a bérlet
ár felmondás feltételeit a magyar parasztság érdekei szerint szabná meg.
k És tegyük fel: hogy most az összes tényezők a legtökéletesebben
a valósítanák meg ezt a reformot. A politikai viszonyok, az eszmeáramla-
k tok, az erőviszonyok stb. változásával, a mai kiszámíthatatlan rohanású
í- idők egy meglepő fordulatával: olyan külső vagy belső hatalmi túlsúly,

vagy ezeknek szövetkezése gyakorolhat döntő befolyást az esemé- 
ís nyekre: hogy a csak saját érdekeiket vadászó tényezők megsem-
*a misíthetik az egész bérletkártyavárat. A parasztság így, sok meghozott

627



áldozat után, még árvábbá zuhanna ki a magyar föld jóságából, mint 
amilyen valaha volt. Megint ismétlem: e kérdésnél minden érdek, az élet 
minden parancsa, az egyetlen végzet! diktátum.

A magyar parasztság lábai alá kell biztosítani a magyar földet.
Ez a hazává mozgósítása a nagybirtoknak nem jogfosztás. Ellenkezőleg: 

történelmi igazságtétel egy egyetemesebb jogparancs értelmében.
Az ősi elv: hogy minden föld, az ország egész teste a magyar Koronáé 

és minden földbirtok csak hűbérlet: most a magyar élet, a magyar 
megtartás, a magyar megújhodás egyetemes, vezérlő elvévé újul. Az 
ország egész testét: minden magyar rög életét az egész magyar Nemzet 
munkájával, gondolatával, szenvedésével védte, szervezte, építette ezer 
éven át a magyar Állam. Tehát: az ország minden röge, minden föld az 
egész oszthatatlan magyar Nemzet elidegeníthetetlen örök tulajdona. 
Minden földbirtok: állandó bérlet a Nemzettől: az Állam- és Nem
zethűség és az egyetemes nemzeti érdekek feltétele alatt. A mostani 
nagybirtokok jórésze már keletkezésében, a mostani kézbentartó ele
mek őseinek jutásában megsértette ez általános jogelv feltételeit. Bár 
ezt ma felesleges kutatni, hiszen ez a mellékkérdés komikusán 
jelentéktelen: mikor a nemzeti lét, a magyarság fejlődésének végzet! 
parancsa a nagybirtok egyetemét követeli magának.

Ezért - bármily dús választékban kínálkoznak is - felesleges 
mellékokokat keresni a magyar nagybirtok történelmi bérletének 
egyetemes felmondására. A nagybirtokos osztálynak bő vigasztalása 
lesz: hogy ezáltal az elalkudhatatlan áldozat (?) által most végre tényleg 
nemzetfenntartó elemmé magasztosul sokszázezer Hazára talált 
magyar paraszti család vidám munkájában. Azonkívül: az egész Nem
zetnek s a nagybirtokos osztály egyedeinek egyaránt emberi értéktöbb
letet fog jelenteni ez a történelmi igazságtétel. Kényszerülni fognak 
dolgozni s a munka nagy tisztító egészségében idővel hasznos, dolgos 
polgári középosztállyá értékesülhetnek, új erő forrásaivá az új utakon 
haladó magyarságnak.

Ezt a reformot egyszerre kell megcsinálni a maga egyetemességében: 
mint egy életet visszaadó elkerülhetetlen operációt. Nem lehet egy szív, 
vakbél, az élet bármely feltételét visszaadó operációt hosszú lejáratú 
amortizációs műtétté végteleníteni. Nem lehet ezt a magyarság egész fej
lődését új pályákra indító igazságtételt kitenni a jövő ellenséges kocká
zatainak. Nincs a magyar életnek olyan szüksége, betegsége, remé
nysége: melynek megelégítése, gyógyítása, elérése az első feltételéül ne 
ezt a megvalósítást követelné. Természetes: hogy lesznek kisebb- 
nagyobb bajok, zavarok a nyomában, mint az élet és fejlődés minden 
megújhodó mozdulatánál. De ezek a bajok és zavarok tízezredrészét
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sem jelentik annak a veszélynek és szenvedésnek, melyet a mai 
állapotok jelentenek.

Döntő feltétele a nagybirtok paraszti birtokokká mozgósításának: 
hogy ezt a feladatot a magyar parasztság egyetemes problémájaként in
tézzük el, vagyis: szerves kapcsolatban minden egyéb problémával. 
Tehát:

1. Nem elég odadobni egy bizonyos mennyiségű földet a parasztnak, 
hanem gondoskodni kell, hogy ezzel együtt megfelelő gazdasági 
beruházáshoz, lakóházhoz, bútorhoz stb. juthasson egészséges, fejlődé
sét nem gátló hitelfeltételek mellett.

2. Ugyanekkor minden falunak intézményesen kell lehetővé tenni a 
magasabb gazdasági kultúra elnyerését.

3. Meg kell szervezni a falu adottságai szerint a házi ipar, kézi ipar, 
téli munka lehetőségeit.

4. Új alapokra kell szervezni a falu egészségügyi és közlekedési 
viszonyait.

5. Intézményesen kell biztosítani: hogy a magyar földmívelő nép 
arravaló gyermekei középosztállyá fejlődhessenek.

Mint minden felbukkanó földreformkísérletnél: most is csodamel- 
lék-énekek próbálják eldalolni a magyar rögöket a magyar paraszt
ságtól. Újabban igen sok hangnemben szavalják: mennyire érdeke az 
országnak, hogy egy erős, művelt, intelligens, magyar érzésű középbir
tokosságunk legyen.

Ez igaz. De van középbirtokosságunk már is és volt mindig. És csak 
rajtuk áll, hogy erősek, műveltek, intelligensek és magyar érzésűek 
legyenek. Aztán nagyszámú középbirtok lesz a szétmozgósított nagy
birtok meghagyott részéből. Most a magyar megmaradás döntő paran
csa az: hogy minél több parasztcsalád jusson földhöz. És ha mégis 
állíttatnak fel új középbirtokok: egy részét nem volna jó azoknak az 
erős, intelligens feltörő magyar paraszti családoknak juttatni, amelyek 
még a múlt nehéz viszonyai közt jelentős eredményeket tudtak felmu
tatni a földszerzés és a termelés terén? Egy pillanatra sem szabad 
elfelejteni: a magyar megmaradás elengedhetetlen feltétele: a magyar 
középosztály megújhodása a magyar paraszt által.

A legutóbbi napokban a sokfelé megcsapolt magyarság nagy 
bővülésben részesült. Kisült: hogy Budapesten minden verébpötty alatt 
három-négy törzsökös magyar vakarja a törzsökösségét, még pedig 
máról holnapra igen hangosan. Negyedszázad óta töltök be minden 
magyar völgyet és pusztát jajgatásaimmal az idegen hódítás, a kiszo
ruló, az elhontalanodó magyarság miatt. Előre mutattam a végzetes 
lejtőket s az eljövendő napok minden irtózatos hozadékát. Könyö
rögtem, dühöngtem, öklöztem és zokogtam, hogy felmozdítsam az
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akaratokat a megcsalt, szétlopott, öntudatlanná maszlagolt faj védel
mére, új honfoglalására. És ezeknek a törzsökösöknek meg sem 
nyikkant a törzsökük és egyedül kellett tábor és fegyver lennem. S íme: a 
néma, a mindent tűrő, a politika minden főzelékén alkalmatos feltét- 
törzsökök most felviszketnek a történelembe: vakarjatok meg minket 
már egy kis középbirtokkal. Az imádott drága Hazának elengedhetetlen 
érdeke, hogy mi: a törzsökösök tartsuk kezünkben ezt az édes 
anyaföldet.

Törzsökösék e hirtelen felsajgó magyarsága tényleg megható. De elő
ször: Minden csoportosulás, mely ma a magyarság egyetemében külön 
pártikularizmust akar kanyarítani: kóros és a magyarság megújhodása 
ellen tör. Másodszor: az utolsó negyedszázad megmutatásai után a vak 
is láthatja: hogy egyetlen magyar nemesség, egyetlen történelmi osztály, 
egyetlen törzsökösség van: a magyar nép egyetemének megtartó, védő, 
Államot, Nemzetet, Hazát, magyar kultúrát termő ősi magyarsága. 
Akinek nagyon kezd törzsökössé lenni a grávitációja: merüljön el 
ebben az új életre fürdető tengerben, legyen termékeny, dolgozó, védő és 
fejlesztő eleme: ez az egyetlen lehető törzsökösség egy becsületes 
magyar lélek számára. Harmadszor: ezeknek a politikában, újságírás
ban és máshol lézengő törzsököknek vannak más kenyérlehetőségeik 
is, nem kell elkapamiok a magyar rögöket a parasztbölcsők jövője elől. 
Különben is: ezeknek a törzsököknek, amennyiben igazán törzsökök: 
mindnek volt részük a múltban a magyar föld testéből. Hova gurultak 
ezek a szép, drága magyar rögök? Idegennek: idegen fajfentartás, idegen 
boldogulás, idegen lélek védelmére. Elgurította őket a bor, a kártya, a 
léha, üres politizálás. Nem volt elég törzsökös szeretetük: hogy a magyar 
élet, a magyar megtartás, a magyar Nemzet és a magyar kultúra több 
erejévé fejlesszék a kezeikben levő szent földet. Őrült bűn volna: ha a 
múlt csökevényeinek kedvéért csak egy rögöt is félretennőnk a magyar 
parasztság történelmi felemeltetese céljaiból.

A régi Korona-elvnek a Nemzet egyetemes birtoklási jogéi vévé valori
zált tételének természetes, elmaradhatatlan következménye: hogy a föld 
nem lehet szabad forgalom tárgya, hanem: hanem: egy állami szerv irá
nyítja a birtok-, helyesebben hűbércserét a magyarság egyetemes 
érdekei szerint. Feltétlenül szükséges, hogy a paraszti kis- és középbir
tokok - egy népes család fentartása és fejlődési lehetősége határáig el
adhatatlan kötött birtokok legyenek s még adóba se foglaltathassanak 
le. Komikus volna ezt a tételt érvekkel támogatni. Szükséges továbbá, 
hogy az Államnak legyen mindig egy bizonyos földbirtoktartaléka, 
mellyel a magyarság egyetemes érdekei szerint segítségére jöhessen a 
magyar népszaporodásnak. De ezt a tartalékot semmiképen sem 
szabad a földmívelő magyarság rovására gyűjteni. A földcserének irá-
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nyitott korlátozása szükségszerűen ki fog terjedni minden ingatlanra, 
ti El kell jönnie az időnek, mikor a Főváros és egyéb városok ingatlanai
a olyan arányban lesznek a magyarság kezén: amilyen arányt száma és

történelmi munkája megkíván.
;t A telepítés a föld-igazságtétel gyönyörű munkájának valósággal
n eposszá lendülő része, mely a Nemzet minden alkotó erejét munkába
s hívja. Ez a nagy történelmi elégtétele a minden erejében kizsákmányolt 

magyarságnak, az új magyar honfoglalás örök biztosítása. Jelentőségé- 
>- nek térben és időben roppant erejét mutatja: hogy szerelmetes idegene-
n ink fogai e kérdés körül csattognak a legféktelenebb dühvei össze. Csak
a emlékeztetek arra a képtelen arcátlanságú cikkre, melyben egy gyilkos
k harapásra dühült idegen görény egész bűzzacskóját szétbüdösítette a
y, magyar feltámadás e nagyszerű ténye ellen. Jellemző némely „hazafias”
3, „szélsőnácionálista” és „szélsőjobboldali” alakulataink nácionálizmusá-
a. nak geográfiai irányára: hogy ez a beteg cikk, a hazaárulás mátemátikai
;1 képlete: egy minden szélsőnácionálizmus és szélsőjobboldaliság
*s központi alakulatának a szörnyű orgánumában jelenhetett meg. Úgy
;s látszik: nacionalizmusuk annyira szélső, hogy annak a nácionalizmusnak
s- nagyobbik fele már nem is az ország határain belül van. 
ik A telepítés nemzeti szempontjai világosak az észkényszer egyetlen
11. lehető látásával, a kétszerkettő vitathatatlan parancsával. Még azt is, aki
k: önvédelemből, élete elkerülhetetlen óvásáért embert ölt: bármely
k bíróság habozás nélkül felmenti. Mert semmilyen jogi érv, semmilyen
:n humánisztikus elmélet, semmilyen wilsoni bölcsesség nem tarthatja
a vissza az életet az önmaga elkerülhetetlen védelmétől. A nemzeti szem-
ir pontú telepítés ilyen nyilvánvaló önvédelme, életmegtartó refleksze a
>b magyarságnak. Hiszen még ellenségeink, még Trianon is: ezt a földet a
a magyar történelmi építés céljaira hagyták meg nekünk. De legnagyobb

ar igazolásunk a jeles Németország, mely a faji imperiálizmus teljes
hiányáról nem panaszkodhatik. Németország nemcsak keletporoszor- 

ri- szági s más telepítésével adott szép példát a Nemzet földuralmi biz-
ld tosítására. Hanem egy nem régi kimagyarázkodás révén Brazíliával ki-
á- jelentette lovagiasan: hogy a brazíliai németeknek nem lehetnek ott
es nemzeti követelései, mert önként költöztek Brazília kötelékébe. A
ír- történelem sohasem fogja kimutathatni: hogy a magyarság akár német,
sl- akár másvérű lakosainkat erőszakkal hurcolta be Hazánk területére,
ik Nem: azok idejöttek kenyeret, otthont, védelmet keresni s megkapták
>á, tőlünk azzal a kimondást nem feltételező természetes áron: hogy
:a, beilleszkednek nemzeti érdekeink, történelmi céljaink életrend-
a szerébe.

m A magyar főváros környékének, csonka Magyarország Erdélyének:
á- az ősi Dunántúlnak, a határoknak s más fenyegetett pontoknak ma-
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gyárrá telepítése az élet elemi joga és nem hántás a Nemzet semmilyen 
vérű más tagjai ellen. Hiszen nincs olyan rög Magyarországon, melynek 
életépítését ne a magyarság vére védte volna, ne a magyar gondolat, a 
magyar kultúra szervezte volna fejlődésbe. Míg a beköltözött idegenek 
a nemzeti háztartásban nekik jelölt helyen sokszor kiváltságokkal men
tesültek a véráldozattól: a magyar virrasztóit, vérzett és védett. És 
végtelen szorgossággal kell ügyelni: hogy az új magyar településeken a 
magyar paraszt el legyen látva a kezdő életépítés minden szükségével, 
hogy munkája eredményét látva: minden egyes paraszt hatalmas 
motorja legyen a nemzeti termésnek.

Ennek a Haza fogalmát termő reálitássá teremtő új rendszernek el- 
alkudhatatlan követelése egy hatalmas új közlekedési politika, mely a 
községeket gyorsan és olcsón elérhető szomszédjává teszi a vidéki met
ropolisoknak és ezek mindenikét, elsősorban a határmentieket: a lehető 
leggyorsabb, legolcsóbb közelségbe hozza a fővárossal. Az a közlekedé
si politika, melyet eddig pld. a nyugati végekkel: Sopronnal, Kőszeg
gel stb. folytatunk: annyira öngyilkos jellegű, hogy már majdnem 
gyanús.

A földjében és parasztságában új élethez jutott ország egyetemes gaz
dasági rendszere a dolgok egymásra hatásának elkerülhetetlen logiká
jával párhuzamosan fogja követni a politikai berendezkedés demokrá- 
tikus rendszerét. Az ország gazdasági életét orgánikussá, szervessé: a 
magyar nemzeti munka egyetemének szerves érdekeiből összeszövődő 
rendszerré fogja fejleszteni. És célja is ugyanaz lesz: kizárni az emberi 
lehetőségig a nemzeti gazdasági életből a kaland, a szabadzsákmány 
lehetőségeit. A politikai szervezetek egyszersmind gazdasági szervek is 
lesznek. Minden munkakör gazdasági szövetkezet is lesz, melyek aztán 
a kerület többi szövetkezeteivel együtt egy magasabb szervezetet fognak 
alkotni a kerületi parlamentek ellenőrzése mellett. A kerületi szövet
kezetek egy egyetemes, egységes gondolati országos szövetkezeti 
rendszerben fogják legmagasabb szervezésüket megtalálni. E szövet
kezeti rendszer ellátja a nemzeti munka egyetemének minden gazdasá
gi és biztosítási szükségeit. Motorja az ország egyetlen bankja: a min
den más bankot magába olvasztott Nemzeti Bank lesz.

Ez az egyetemes szövetkezeti rendszer a mai nagy szövetkezetekkel 
teljesen ellentétes képlet lesz. Nem felülről fog alányúlni, hanem: szer
vesen épül alulról felfelé és a nemzeti munka egyeteme reális 
érdekeinek beépítése lesz. Munkásai bebizonyított képességük erejével 
a legalsó fokozatról a legfelsőig eljuthatnak s az egész rendszer a Nem
zet nagy tömegeinek gazdasági autonómiáját fogja jelenteni. Lehetet
lenné lesz téve: hogy még a legmagasabb fokozatokat elért egyesek is 
vagyont jelentő jövedelmet arassanak a közösség kárára, vagy hogy
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megbukott politikusoknak, hatalmi állást elfoglalók reményteljes 
csemetéinek kárpótló nagy renyheségi Eldorádót nyújtson. A magyar 
parasztság arravaló gyermekeinek és a magyar középosztálynak tíz
ezrei fognak kenyeret és termő munkát találni az egyetemes életű 
hatalmas gazdasági szervezetben. Az állambirtokos magyarság egyen
lősítésének, az új honfoglalás történelmi igazságtételének roppant szer
ve lesz ez a rendszer.

Tudom: hogy a magánérdekek ügynökei s a megszokások vaksi rabjai 
felveszik a szakértő maszkot és lehetetlennek mosolyogják vagy dühön
gik az élet, a fejlődés, a felszabadulás e kikerülhetetlen formáját. Erre 
ezt felelem: az élet, a fejlődés, a szabadság feltétele az emberi akaratban 
van. És ha ott megvan: az már a teljesülés biztonsága.

5. A KISEBBSÉGI KÉRDÉS

A magyarság állandó kirekesztése a politikai szabadságból, egy szerves 
magyar ideológia hiánya a magyar tragikum legvégzetesebb arcát a 
kisebbségi kérdés terén mutatta meg. Hogy egy idegen érdekű háborúért 
ránk szakadt minden büntetésnek nevezett bosszú, hogy ősi földünket 
szétmarcangolták, hogy a Magyar Nemzet millióit idegen impériumok 
alá gyömöszölték: a következő minden természeti törvényt megcsúfoló 
öngyilkos folyamatot lehetett beállítani a magyarság életébe: Az idegen 
érdekek egységes tervű ügynökei az irredenta szenvedélyek ügyes 
felhasználásával bemákonyoztak a magyarságba egy olyan irredentát 
és egy olyan kisebbségi elméletet, amelyek.

1. Az ellenségeskedés állandó heveny állapotát jelentették a szom
széd népek és a magyarság között: az idegen impérium alá került 
magyarság súlyos kárára. És megakadályozták, hogy valamilyen treuga 
Dei létrehozásával a gazdasági és kulturális vérkeringés meginduljon 
Magyarország és az elszakadt részek közt s az ottani magyarok 
helyzete enyhüljön.

2. Az irredentát, a lehetőleg rögtöni eredményt annyira egyetlen 
megszállottságává tették külpolitikánknak, hogy elvette a magyar 
külpolitikától azt a rugékonyságot: hogy a háború utáni lehetőségeket 
bekapcsolva működésébe, új biztonságot teremtsen a magyarságnak 
Keleteurópában.

3. Ezzel az idegen érdekűvé ügyesen átdolgozott irredentával ürügyet 
és szuggesztiót teremtettek a belpolikában arra: hogy lehetetlenségnek 
tűnjék fel minden törekvés: a magyarságot örök, mintegy szerves 
történelmi veszélyei ellen öntudatosítani s gazdasági, szociális és
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kulturális téren a nemzeti munka egyetemét felerősíteni az új magyar 
honfoglalás nagy feladataira.

4. A magyar élet irányító és lélekformáló helyeit olyan arányban jut
tatták idegen kézbe, hogy a magyar életösztön, a magyar életérdek nem 
juthattak szóhoz a magyar politikai közvélemény megalakulásában.

5. így átvettünk egy olyan idegen kisebbségi elméletet: mely igen 
alkalmas arra, hogy egy idegen nagyhatalomnak hódító tankje legyen, 
de a magyarságra a legirtózatosabb, a legesztelenebb halált jelenti: 
Halált jelent a magyarságnak, mert:

a) A magyar irredenta szenvedély felhasználásával megöli éppen 
magát az irredentát: a történelmi Magyarország ősi földjének vissza- 
szerző akaratát. A csupán faji közösségre hamisított jogigény a rokon
talan magyarságot egy minden étvágynak szabad zsákmányul eshető 
területre zsugorítaná.

b) Nemzeti és irredenta álarccal megöli a magyar nemzeti Államot, a 
magyarság nemzetformáló történelmi munkáját s a Magyar Nem
zet idegen ajkú tömegeit kiszakítja idegen impériumok történelmi szer
veivé.

c) Az irredenta: az ősi Magyarországot visszaszerző akarat kihaszná
lásával: 1. még a meglevő, ellenségeinktől is csupán a magyarságnak 
hagyott földből rabol el egyes részeket. 2. Vagy pedig: a visszaszerző 
akarat látszólagos megelégítésével olyan feltételek mellett juttat vissza 
egyes elvett részeket: melyek Magyarország s a magyarság teljes el- 
merülését jelentik egy idegen impérium hódításába.

Húsz év óta jajgatom ezeket az igazságokat s mennyi veszteséget, 
megaláztatást és veszélyt megelőzhettünk volna, ha a magyarságnak 
meglett volna a maga érdekei szerinti politikai neveltetése. Mennyi biz
tonságát, mennyi életjogát és önmagához való bizalmát pazarolta el a 
magyarságnak ez a minden eddiginél bűnösebb húsz év. Nekünk az 
összeomlás percében és a kommün bukása után nem lett volna szabad 
tragédiánk gyökérszálait csak a novemberi forradalom félszeg intellek- 
tueljeiig kutatnunk. Ők is csak okozat voltak a bűnök és mulasztások 
láncolatában s történelmünk nagy tanítását csak akkor kaptuk volna 
meg, ha mélyebbre menve, feltettük volna a következő kérdéseket: 
Kinek az érdekében vitték be a világháború egyetemes pusztulásába a 
magyarságot? Megvilágosító választ a következő kiegészítő kérdés 
segítségével kaptunk volna: Míg a magyarság százezrei hűséges oda
adással, földjük iránti halálos szerelemből százezreivel véreztek a nagy 
kaszálón: kik kinek az érdekében ajánlották fel vállvetve küzdő magyar 
bajtársaik honi földjének egyes részeit, Erdélyt, a Bánátot stb. a minket 
pusztító ellenségnek? Az összeomlás percében és a kommün után kik
nek a hibájából tántorgott fejetlenül, tájékozatlanul, tehetetlenül és
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szervezetlenül a magyarság s engedte két idegen faj kezére sorsát? Kikés 
miért nem engedték szervezkedni a békében a magyar parasztságot és a 
magyar középosztályt és kiknek a hibájából szervezkedett a magyar 
munkásság idegen lelkű, idegen érdekű vezetők kezében? Kiknek a 
hibája, hogy a kommün bukását követő percekben úgy tett a szeren
csétlen magyarság, mint a megrögzött részeges: - Ezer éven át minden 
apám, nagyapám bortól döglött meg, hát miért ne igyam én is?

Nekünk a történelmi Magyarország minden rögére egyenlő jogunk 
van, bármily nyelvtani törvények uralkodnak az egyes rögök lakói 
beszédében. Mienk minden rög a legszentebb elévülhetetlen emberi 
jogok alapján: az elvégzett munka, a meghozott véráldozat, az építő 
gondolat jogán. Ez a munka, ez a véráldozat és építő gondolat nem egy 
történelmi perc sikerült kalandja, nem a görény vad ráugrása áldozatá
ra egy cinkos pillanatban. Bejöttünk Európának egy szervezetlen, 
szanaszét népségű s jórészt lakatlan területére, mely nem jelentett 
egységes történelmi műhelyt, sajátos kulturális arcot, szervezett életépí
tést és védelmet Európának. Magunkévá tettük s ezer év türelmes 
munkájával, rengeteg véráldozatával, egységet jelentő gondolatrend
szerrel minden egyes rögét beépítettük, bevédtük az európai kultúra 
egységébe és ez védelmet jelentett Európának is. Ezer év munkája, 
véráldozata, építő gondolata után nincs visszaütő joga semmi akkor itt tengő, 
történelmileg jelentéktelen népi képletnek. Különben is, a földünkön élő 
idegenek jórésze, éppen a leghangosabbak: más országok mostohasá- 
gából a mi honfoglalásunk után éheztek ide s kértek irgalmas otthont a 
magyar tűzhelynél. Mi tudunk várni, tudunk kezet fogni tegnapi el
lenségeinkkel Keleteurópa egy egészségesebb és védőbb szervezkedése érdeké
ben, de lemondani nem tudunk soha.

Ez az egyetlen szerves magyar hitvallás a történelmi Magyarország 
földjéről, melyet a természet is, a védelem és gazdasági feltételek min
den erejével: egységes történelmi műhellyé tett számunkra. És ez az 
egyetlenül lehetséges felfogás adja meg az egyetlenül lehetséges, min
den életérdekünk szerint szerves kisebbségi elméletet.

Mindenekelőtt: kétféle kisebbség van, melyeket a leggyalázatosabb 
szellemi csalás nélkül nem lehet egy kalap alá hozni. Az egyik: a történelmi 
kisebbség. A másik: a modern hódítás kisebbsége. Az első: olyan nép
csoport, mely hosszú századokon át él a honfoglaló nemzet keretében, 
vagy azért, mert a honfoglaláskor ott találtatott, vagy mert különböző 
okokból a történelem folyamán bekérezkedett oda. Hosszú századokon 
át szerves része volt a honfoglaló Nemzetnek s attól megkapta mindazt 
az életépítést és védelmet, mint maga az állambirtokos faj. Ebben az 
esetben csak a túlerő ürügyet kereső erőszaka, vagy a szétrobbanó erők 
felidézésében számításukat megtaláló orgyilkosok követelhetnek olyan
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jogokat e kisebbségek számára: melyek az Állam szuverenitását haj
szálnyira is érintik, a Nemzetet mozaikokra törik, az állambirtokos faj 
nemzetformáló munkáját lehetetlenné teszik, vagy pláne: az ország 
földjének egyes részeit, vagy az egészet: idegen étvágy immorális és 
gyilkos étvágyának játszódják át.

A második kisebbség: azok a népelemek: melyeket ma az erőszak 
ténye, a fegyveres hódítás, a háborús nyereség tép ki földdel együtt egy 
történelmi Nemzet testéből, melynek századokon át szerves részei 
voltak. Ezeknek a helyzete egészen más és teljesen más eljárást 
követelhetnek. Ezt később látni fogjuk.

Az első: a történelmi kisebbségre vonatkozó tételem igazsága benne 
van Európa történelmi megvalósulásában s Anglia, Franciaország, 
Spanyolország, Németország, Olaszország stb. nemzeti egysége csakis e 
tétel alapján épült meg. Meg szabad-e csúfolni azt a történelmi igazsá
got, mely ilyen derék nemzetek létének az alapja?

De különben is: Lehet-e faji egységekre tördelni a hosszú történelmi 
életen át megalakult Államokat? Nem az élet és az elvégzett munka 
mély parancsai jelentik az Államok legfőbb jogforrását? Erre a kérdésre 
két igen jeles állam adja meg a leghangosabb feleletet: Olaszország és 
Németország. Vájjon Olaszország faji jogcímen tette az új római biro
dalom részévé Ethiopiát? És Németország: a faji egység alapján özönlik 
Ukrániára? Hiszen Európa több államában vannak városok, melyek
nek egyik utcáját ilyen másik utcáját olyan fajtájú lakók lakják. Ezeket 
egyenként mind külön Államhoz fogják szavaztatni? London, Páris, 
Róma hány utcájának kellene más-más államhoz tartoznia? És milyen 
könnyű volna így szétsikkasztani az államokat! Egyszerűen: egy bizo
nyos népi csoport bekoldulná magát az áldozatul kiszemelt országba, 
kenyeret, otthont, védelmet könyörögve. S ha irgalmas meghallgatásra 
találna: népközösségi elven követelné az alamizsnául kapott terület 
átcsatolását a kibocsátó államhoz. Lehet-é a modern államok létét a 
hálátlanságra, a becstelenségre, az árulásra és az orgyilkosságra 
alapítani?

Lehetetlen: hogy az elvégzett történelmi munka jogát éppen mi; a 
rokontalan, nem árja magyarság, adjuk fel. Természetes, bennünk még 
mindig van annyi a keleti népek emberi nagylelkűségéből, hogy azokat 
a tömegeket, melyek rosszul érzik magukat a Magyar Nemzet egységé
ben: vissza engedjük települni a valaha kibocsátó hazába, anélkül, hogy 
az itt élvezett védelmet és életépítést megfizettetnek velük.

Mármost az eddigiek után a történelmi kisebbségek és a magyar 
Nemzet közti viszony: világos, természetes és magától értetődő.

E viszonyt a közösségi, nemzeti és az egyéni elv határozza meg.
A közösségi, nemzeti elv szerint nem lehet a történelmi kisebbségek-
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nek semmi olyan joguk: mely az Állam szuverénitását, a Nemzet egysé
gét, az állambirtokos faj nemzetformáló munkáját, a közélet, a magyar 
kultúra, a magyar politikai és gazdasági élet egységét, a magyar föld 
oszthatatlan nemzeti birtoklását, az Állam és Nemzet függetlenségét a 
legtávolabbról is érintené.

Az egyéni elv alapján minden történelmi kisebbségnek megvan az a 
joga: hogy az Államtól megkapja azt a lehetőséget, hogy saját nyelvé
ben, kultúrájában és lelkiségében is élhessen. És: hogy a polgári 
egyenlőség minden jogában részesüljön.

Ennek a tételnek jelentőségét részletesebben a magyar kultúra prob
lémájánál fogjuk látni. Itt csupán egy végzetesen döntő kérdésre 
térek ki.

Van-e joga a történelmi kisebbségeknek teljes autonómiát követelni? 
Vagyis: hogy politikai, gazdasági, kulturális és szociális életüket teljesen 
saját tetszésük szerint intézzék, teljesen függetlenül az Államtól és a 
Nemzettől? És hogy saját életük minden állomásán csakis saját fajtá- 
jabeliek intézzék ezt az életet?

Nincs. Nincs. Nincs.

Ez az elv az örök viszály, az örök háborús veszély, az állandó 
anarchia elve, melynek eredményét végső sorban valamelyik túlétvágyú 
nagyhatalom aratná le. Ez az elv a kisebb nemzetek, a kisebb történelmi 
államok könyörtelen feláldozása volna a nagyhatalmi étvágyaknak. 
Hiszen ez az elv éppen a közösségi elv, az Állam szuverenitásának, a 
Nemzet egységének, a nemzetté formálás lehetőségének teljes tagadása. 
Természetes: hogy az így elkülönült kisebbség azzal az idegen hatalom
mal trafikálhatna saját Állama, saját Nemzete kárára, amelyikkel akar. 
Lehet-é árulásra alapítani az Államok biztonságát? Lehet-é az Államok 
és Nemzetek békés történelmi munkáját, létét arra alapítani, hogy nincs 
joguk létezni?

Tegyük fel: egy gigántikus téboly szörnyű fantásztikuma képen, hogy 
pld. Magyarországra valamely nem emberarcú hatalom ráparancsolná 
ezt az állapotot. Nem azt jelentené ez: hogy a köröttünk súlyosodó 
idegen államtömegek magukhoz szippantanák az eloldott részeket? 
Nem a magyarság rabsága és végső elpusztulása volna ez? Nem részle
tesebb és szörnyűbb megismétlődése volna ez a trianoni őrületnek, 
melyet ma már elkövetői is bűnnek és betegségnek ismernek el? De min
dettől eltekintve: tegyük fel, hogy ilyen alapon kezdenénk élni egymás 
közt. Tehát:

1. A történelmi kisebbségek élete minden téren csak a saját fajtá- 
jabelinek adna kenyeret, irányító hatalmat stb. Mit tehetne erre az
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állambirtokos magyarság? Kétféle felelet volna erre lehetséges.
A magyar a magyar élet minden terén, az állam egész hatalmában 

csak magyar fajú egyénnek adna kenyeret, irányító hatalmat, életlehető
séget. A más fajból jöttékét minden helyről, életlehetőségből, irá
nyításból kimozdítaná az élet minden terén és többé más fajúnak 
semmi levegőt nem engedne a saját élete viszonylatában. Ez volna a 
logikus, természetes, paritásosán igazságos elv. Mármost: mi lenne 
azzal a mindig növekedő emberfelesleggel, melyeket a kisebbségek a 
maguk életében nem tudnának elhelyezni? Haszon volna-e rájuk nézve 
ez a nagy lehetőségekről lemondó, a polgári egyetemes egyenlőség 
lehetőségeit visszataszító elkülönülés?

2. De tegyük fel, hogy a magyarság, a régi történelmi terheltség hatása 
alatt nagylelkűen tovább folytatná azt az asszimilálónak képzelt 
politikát: hogy bármely vérű polgárait szívesen engedné elhelyezkedni 
a magyar élet bármily jelentőségű helyén. Milyen helyzet volna ennek a 
következménye? Ez:

a) A történelmi kisebbségnek joga volna, még bakternak sem tűrni 
meg az állambirtokos faj valamely egyedét a maga életében.

b) De: a történelmi kisebbség egyedei elfoglalhatnák az állambir
tokos magyar faj életében akár az összes miniszteri, püspöki, tábornoki, 
hivatalfőnöki, egyetemi tanári, gazdasági irányítói stb., stb. helyeket.

c) Az állambirtokos faj egyedei nem juthatnának földhöz a történel
mi kisebbség területein sem településsel, sem egyéni vásárlással.

d) A történelmi kisebbség egyedei tetszés szerint juthatnának 
földhöz az állambirtokos faj területein akár telepítéssel, akár egyéni 
vásárlással.

e) Tehát: a történelmi kisebbség tagjának négy életjoga volna az 
állambirtokos magyar faj nulla, mondd: semmi életjogával szemben, 
mert:

I. A saját életében és területén csak neki volna életjoga.
II. De életjoga volna az állambirtokos magyar faj életében és terüle

tén is.
III. Előnye volna a magyarral szemben a magyar életben, mert az 

államhatalom így vélné átasszimilálni.
IV. Előnye volna a magyarral a magyar életben, mert visszautasításá

val az Állam félne megbántani azt a feltétlenül barátságos hatalmat, 
melynek népe rokon az illető kisebbségi egyed vérével.

Eredmény: a kollektív öngyilkosságra ennél hülyébb és bűnösebb 
példát tud: azt a példát nem e földi világ furcsaságai közt gyomlálta 
fel magának.

De ha valaki ellenveti a jó öreg rozsdás érvet:
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De gondold meg: hogy a magyar életben így helyet kapott kisebbségi 
egyedek asszimilálódnak és így a magyarság erejét és számát emelik: én 
erre ezt felelem:

Őrült az, aki azt hiszi: hogy egyszerre lehet mindkét politikát folytatni: 
asszimilációs nemzeti és autonómiás kisebbségi politikát.

Miért?

Ezzel a fájdalmas kérdéssel szembe kell néznünk nyíltan, becsületes 
őszinteséggel. Ezerszer kell ismételnem, mint a gyógyulás, a megújho
dás, a megmaradás alapfeltételét: elérkezett az idő: hogy minden prob
lémával nyíltan, meg nem vesztegetett szemmel szembe álljunk. Ma 
minden elkenés, kikapcsolás, meghamisítás, elhallgatás: szándékos 
megteljesítése a magyar tragédiának. Ez a bűnös, nem vállaló, megszö
kő és hazug politika vitte a magyarságot az örvény szélére, ez fegyverez
te le lelkileg teljesen a rátörő rabló idegen érdekekkel szemben. Tudom, 
hogy ennek a kérdésnek tárgyalása fájdalmas ama idegen fajból jöttek 
számára, akik lelkűkben őszintén asszimilálódtak, vagy legalább is becsüle
tes szándékkal, emberségük ösztönös mozdításából állanak a magyar 
életigazság mellett. Sok kitűnő ember van köztük, akik nagy értékei a magyar 
munkának, sok bátor elszántságéi hitvallója a Magyar Nemzet egységének. 
Tudom, milyen fájdalmasan sebezhetik meg őket az e kérdés körül 
szétviharzó szónyilak. De könyörgöm nekik: tűrjenek és várjanak. Gondolják 
meg: a magyarság ezer évig szenvedett, tűrt és várt. Az ilyen végtelen 
bonyolultságú kérdésnél lehetetlen, hogy ne történjék igazságtalan hántás. De 
a megbántott ezrek megfogják érteni: hogy itt az élet lehetőségeiből kibántott, 
kitúrt, sír szélére maszlagolt magyarság millióinak életéről, biztonságáról, 
történelmifüggetlenségéről van szó és a múló kisebb fájdalomnak hallgatnia 
kell az ezeréves végtelen arányú szenvedés előtt. Éppen a kérdés teljes, nyílt és 
őszinte kezelése fogja meghozni azt az egészséges kort, mely megszünteti a 
hántásokat. És a magyarság nem fogja soha elfelejteni azokat és azoknak 
gyermekeit: akik őszintén mellette állottak a minden árulások nehéz nap
jaiban. Amint örökre megjegyzi magának azokat: akik az elbukott magyar 
testre mérgezett tőrt rántottak.

Ismétlem a kérdést: miért nem lehet egyszerre mindkét politikát: 
asszimilációs nemzeti és autonómiás kisebbségi politikát folytatni?

Tegyük fel: egy kisebbségi családban van nyolc gyermek. A kisebbségi 
életben csak négy kap elhelyezést. Ezek természetesen torzonborzan és 
terebélyesen csak fajtájuk katonájának vallják magukat és ellenségesen 
szemben állnak minden magyar nemzeti egységgel. A másik négy is ke
nyeret akar: tanári, bírói, katonatiszti állást, képviselői mandátumot 
stb. Mit csinálnak? Átjönnek a magyar életbe és lesznek mohóbb, han-
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gosabb, intranszigensebb, fánátikusabb és karakánabb magyarok, mint a 
nagy türelmű fajmagyarok: szóval: jobb magyarok. És új magyarságuk 
vastag indáin csakhamar kövér gyümölcsök teremnek. Az Állam az ál
lások osztogatásánál nekik ad előnyt a magyarok előtt is, hogy nyíltan 
megmutassa: hogyan jutalmazza az asszimilációs folyamatokat. Az 
Egyház őket emeli plébánosokká, prépostokká, apátokká, kanonokok
ká, püspökökké stb., hogy megmutassa: az isteni igazság előtt nincs 
válogatás és amennyiben van, az nem magyar jellegű. Irodalomban, 
közéleti téren ők jutnak kvintemókhoz, mert olyan divatos eszmeáram
latok mellett is tudnak túlhangosan magyarkodni, melyektől a magyar 
életösztön eltiltja a magyarság kiválóbb szellemeit. Egyszóval: egy 
nagyszerű mátemátikai viszonyt tudnak maguk körül teremteni: Ha öt 
kilóval látszóbb és hangosabb magyarok, mint az igazi magyarok: hu
szonöt mázsával többet részesülnek a magyar élet javaiból. Ha kilenc 
kilóval: negyvenkilenc mázsával aratnak többet maguknak. És az
tán?

És aztán?

És aztán!
Mikor a magyarságot az idegen érdekű háború letaglózta. Mikor nem 

volt többé adakozó hatalom és büntető erő. Mikor új megindulásának 
minden lépte az élet vagy halál döntő fontosságával bírt: Kik maszla- 
golták tele a magyarság minden fülét egy idegen érdekű ideológia 
mérgével? Kik igyekeztek megölni önbizalmát, öntudata, életösztöne 
minden mozdulását egy idegen hatalmi érdek hódítása elől? Kik dalla- 
mozták minden hangnemben, hogy egyetlen magyar mentség van: nem 
állani ellent, megadni mindent, még mielőtt kérnének, udvarias 
öngyilkosságot követni el, ha halálunk akarják? És mikor Európa egy 
meglepetésében közelebb lépett hozzánk az idegen veszély: kik üdvö
zölték kilobogó örömmel? Kik dicsekedtek halálosan bántó megmuta
tással: hogy ők is abból a vízpárából valók, mint a magyar horizontra 
súlyosodó ború? Kik hívogatták mindenpercnyi fenyegetéssel az idegen 
hatalmat, hogy jöjjön be „rendet csinálni” a magyar rögökre? Kik ter- 
jesztgetik a halálos mérget, hogy a magyar halálra ítélt nép, képtelen az 
államalkotásra s legokosabban teszi, ha maga ugrik bele a feltátott 
szájba? Kik készítették titkos cinkosságokban a hazaárulás világnézeté
nek összeesküvését, mely nácionálista maszkkal akarja végleg leorgyil- 
kolni a magyar Nemzetet, a magyar Államot? Kik mozgatnak annak a 
mozgalomnak a mélyén, mely meg akarja semmisíteni a Magyar Nem
zetet, szétszavaztatni idegen hatalomnak a magyar föld rögeit s irreden
ta uszítással: másnak juttatni a történelmi Magyarország elvett részeit?
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Kik? Kik? Kik!
Ne feleljünk rá.
Összegezés: A magyarság léte a teljesen önálló és független nemzeti 

Államhoz van kötve. A magyarság csak nemzeti politikát folytathat, melyet a 
magyarság szerves céljai irányítanak a magyar nyelv, magyar kultúra, 
magyar történelmi érdekek egységében. És amely egyenlő elbánást biztosít a 
magyar Állam minden polgárának. Ez az egyetemes polgári egyenlőség elve 
megköveteli: hogy a magyar élet minden teréről s magyar földből kitúrt 
állambirtokosfaj visszaegyenlősítése a Magyar Nemzet megújhodását jelentő 
új politikai rendszernek tengelye legyen. így föld, irányítás, hatalom, 
vagyon, életlehetőség, lelki formálás, s a kiválasztás meghatározása 
olyan arányban kerül megint a magyarság kezébe, amilyen arány az 
állambirtokos fajt minden jogcímen megilleti. Ez fogja meghozni a 
magyar nemzeti életnek azt a békés, hármonikus egyensúlyát, mely a 
Nemzet bármily vérű polgárának egyenlően biztosítja az ereje, 
tehetsége, munkája szerinti érvényesülést. Mindezért a történelmi 
védelemért és életlehetőségekért a magyarság nem kíván egyebet polgáraitól: 
mint hűséges részvételt a nyelve, kultúrája, céljai egységében megnyilvánuló 
nemzeti munkában. A rokontalan magyarság fogja kezében tartani az 
állambiztonság, a nemzeti irányítás, az ellenőrzés minden szálát és így egyik 
kisebbség sem félhet, hogy a történelem egy meglepetésében kiszolgáltatik 
valamely idegen hatalomnak. A szolidárisán, békésen folytatódó emberi 
termés nagy történelmi egységébe hozza a magyarság országa minden népét. 
És gondoskodik a Magyar Nemzet, hogy saját intézményei keretében minden 
polgár élhesse, ápolhassa a maga faji egyéniségét.

Lehet-é ennél emberileg méltányosabb, történelmileg építőbb, össze
fogásban termékenyebb politikai elv?
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AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS FELADATAI

A történetírás az a sajátos lírai műfaj, mely, ha becsületes akar maradni 
s tényleg elő akarja búvárlani a múlt mély emberi tanulságait: a 
tudományos módszer és morál bizonyos törvényeit kényszerül elfogad
ni. Tehát nem korlátlan, hanem bizonyos külső adatoktól feltételezett és 
elhatárolt líra. Mert ma már nyilvánvaló: hogy maga a történetírás nem 
tudomány. A források és emlékek összegyűjtése, hitelességük, koruk stb. 
megállapítása: mind szigorú tudományos alapelvek szerint történik. De 
ez még nem történetírás. Mihelyt a lehetőleg összességükre gyűjtött 
adatok alapján történelmet kezdünk írni: megírni a kort, az idő 
bizonyos pontján történt lehetőleg teljes humánumot: Urát csinálunk.

Nagy tévedés volna ugyanis azt hinni, hogy gondolkodásunknak, 
logikánknak nincs lírája. Ellenkezőleg: ez egyetemesebb, mint az 
érzelmek lírája: mert gyökerénél, előfakadásának tudattalan mélységé
ben azért ott van érzelmeink, ösztöneink titkosan ható ereje is. Hiszen 
az, amit mi érzésnek, gondolatnak és akaratnak nevezünk, nem külön 
létező mióságok. Hanem csak elvontságok, különböző látszatai az 
egységesen és oszthatatlanul történő egyetlen embernek, ki voltaképpen: 
akarat. Akarat, mely élni akar minél intenzívebben és minél exin- 
tenzívebben. Akarat az érzés is, az ösztön is, a gondolat is. De akarat az 
is: hogy szőkék vagy barnák vagyunk, hogy fogunk van, vagy hajla
munk van valamire, hogy jók vagy rosszak vagyunk. Mert minden 
ember minden valóságában és megnyilatkozásában: egyetlen életakarat. 
A történetírás az életakarat legegyetemesebb lírája: mert a közösségben 
történő embert, az egyéni életakaratok sajátos eredőjét: a történelmi 
egységet igyekszik egy új életakarat igazolásává és eszközévé tenni.

Igen: itt rejlik a történetírásaira legmélyebb, hogy úgy mondjam: élet
tani jelentősége. A történelem csak kisebb arányban, csak másodren
dűig és legtöbbször nem nagyon megbízhatóan: magistra vitae. Elsősor
ban, keletkezésének és kifejtésének legmélyebb okában ez a jelentősége: Mi 
ösztöneinkkel, eszünkkel, öklünkkel és fogainkkal küzdünk. De ezek nem 
elegek arra, hogy élétakaratunk teljesre kibonthassuk a roppant életver
senyben. Tehát: igyekszünk a múlt minden ösztönét, eszét, öklét és fogát a mi 
életérdekeink eszközévé tenni, hogy győzhessünk. Hasonlítsa össze bárki a 
XIV. Lajos korának történetírását az enciklopédisták, azután a res
tauráció, a negyvennyolcas forradalom, a harmadik császárság és a 
szociálisták történetírásával: és meg fogja érteni ezt az igazságot. A 
történetírás is, mint minden egyéb: csak egyik agyara a törtető embernek.

Ezt a líraiságot, valahogy a lelkűk hátsó udvarában: mindig érezték a
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történetírók. És mindent elkövettek, hogy valamiképpen elmenekül
jenek ettől a lírától, hogy a történetírást átvonszolják a pozitív tudomá
nyok birodalmába. Ennek aztán a legkomi-tragikusabb módja: az 
úgynevezett pragmatikus történetírás volt.

Ez az irány annak az örömére, hogy az úgynevezett tudományok az 
anyagi jelenségek okozati összefüggésének kutatásában fejlődtek oda, 
ahová fejlődtek, kimondta: hogy a történetírás ezentúl úgy lesz tudomá
nyos, hogy a történelmi tények és jelenségek okozati összefüggését 
keresi.

Természetszerűen: ez az irány éppen a pszihológiai kutatások nagy 
fellendülésének idején keletkezett. Nosza: állapított is meg a történet- 
írás okozati összefüggéseket, mint a kefekötő. A történettudósok pontos 
másolatban adták a nagy történelmi szereplők lelki óraszerkezetét, ahol 
láttuk minden keréknek minden hatását minden kerékre minden 
pillanatban. A történelmi elhatározások, tettek és jelenségek okait job
ban láttuk, mint az orrunk hegyét. A történet-Wás igen sokszor nem 
tudja, hogy negyven év óta vele élő felesége miért volt ma haragos, vagy 
miért távozott hazulról: de Kleopátra vagy Mátyás minden tettének 
minden lelki okát élesen meg tudta mutatni.

Mert a nagy tévedés ott volt - tévedés, mely folyton megismétlődik -, 
hogy a lelkijelenségek világát nem lehet egyszerűen a fizikai jelenségek kap
tafájára húzni. A fizikai világban izolálni tudjuk az egyes jelenségeket, 
az összetetteket taxatíve felsorolható elemeire tudjuk bontani s így az 
okozati megállapításokat ellenőrizhetjük. A lelki jelenségek pedig, 
mikor már kifejezésben vagy tettekben nyilatkoznak: oly összetettek s 
annyiféle okból származhatok, hogy legtöbb esetben csak valószínű 
találgatásokkal tipeghetjük körül őket. Egy példát mondok. Mondjuk: 
XIV. Lajos halálra ítélte kora egy nevezetes emberét. Erre a történetíró a 
rendelkezésére álló adatokból a legzseniálisabb pragmatikus láncolatát 
adja ez elhatározás okainak. Pedig, lehet, hogy egyszerűen: XIV. Lajos 
azelőtt való éjjel rosszul aludt. Eléje tettek egy halálos ítéletet: hát 
aláírta. Ha jól alszik, talán nem írja alá.

Adott is aztán ez az irány rengeteg pszihológiai költeményt. A Taine 
híres Napóleonja, vagy a Renan Jézusa pl. nem kevésbé lírai darabok, 
mint Petőfi Apostola, vagy a Musset Namounája. Csak egy kissé 
terjedelmesebbek.

Rátérve most már sajátos hazai viszonyainkra: a történetírásnak ez a 
líraisága a végzetes évtől: 1867-től kezdve mind betegebb gyümölcsöket 
termett. A kormányzó hatalom s az új viszonyokat leszüretelő uralkodó 
osztályok - régiek és most keletkezettek - érdeklírája az volt: hogy a 
magyarság hetöressék a germán életakaratú monárchikus gondolatba és 
hogy ugyanez a magyarság az új viszonyok és demokrátikus látszatok közt is
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megmaradjon a régi érdekszövetségek beütemezett bányájának s legfennebb 
az új kápitálizmus és a sajtó nélkülözhetetlen hatalmasaival kelljen 
osztozkodni.

Ha csak pragmatikus tudmányos történetírás kellett e célok elérésére: 
hát az akadt esőstől. Deák Ferenc magyar csizmás Jézus Krisztussá 
ódáztatott s a kiegyezés és a dinasztia a magyar megváltás egyetlen el
képzelhető útjává. A magyar történelem sokaktól megiratott különböző 
formátumban és terjedelemben, a monográfiák is nőttek, mint a gomba. 
Mindezek a művek hű kerítői ez áldemokrátikus és álliberális kor 
uralkodó kizsákmányolóinak. Az iskolában tanított történelemben 
csak elvétve s leginkább a kultúrtörténeti sorokban kap a gyermek 
grófnál lennebb álló embert az ajakára. És míg mindazok, akiket a 
dolgos nemzet érdemtelenül kitart, mint nemzetfenntartó elemek 
exáltáltatnak a gyermeki lélekben: a nemzet nagy tömegeiről, történeti 
teljesítményükről, életértékeikről, nemzeti jelentőségükről semmit nem 
hall a leendő magyar élet kis katonája.

Egyet azonban igen fontos dolog megérteni: Az, hogy a történetírás 
ennyire az uralkodó osztályok életérdekeinek lírája lett: csak aránylag 
ritkán és kis mértékben ez uralkodó elemek egyenes utasítása, vagy 
megrendelése folytán történt. Csak kivételes eset lehetett az, hogy 
valamelyik Tisza, vagy egy gróf, vagy más hatalom mértékre, gon
dolatokra és történelmi tanulságokra megszabott történelmi munkát 
rendelt valamelyik tudós szállítónál. A dolgok menete egészen más és 
mert ez nem csak az akkori napokban, hanem a mi korunkban is így 
történik: megértése nélkülözhetetlen.

A fiatalember az egyetemen történelmi munkásságra szánja el magát. 
Természetesen, felfogása a történelmi eseményekről eleinte azonos lesz 
tanárai felfogásával. Nem csak azért, mert fejlődésének ezen a fokán 
általában még csak egyszerű átvételre képes, hanem: mert legmélyebb 
életérdekei is arra bírják, hogy olyan történelmi felfogást mutasson, 
mely tanárai szemében, a vizsgákon, az esetleges pályadíjaknál, vagy 
külföldi ösztöndíjaknál javára lehet. Ez a felfogás lassanként lelki 
mechanizmusának része lesz s már mint egyénisége egyik alkotó elemét 
a természetes önzés minden lelki elemével átszövi. Később, kikerülve az 
egyetemről és már önálló történelmi munkákat teremtve: az életnek ez a 
vak ösztöne - néha tudatlanul is - megint csak odalöki, hogy mun
káinak felfogása, a belőlük kiáradó tanulság olyan legyen, hogy az 
állások odaítélésénél, a múzeumba, vagy más könyvtámoki állásba, 
vagy éppen egyetemi katédrára jutáshoz, az esetleges pályadíjak el
nyeréséhez, az akadémiai vagy más tudományos társasági tagsághoz, 
előkelő miniszteri álláshoz: szóval pénzhez, ranghoz, hírnévhez, 
irányító hatalomhoz juttassa. így végzetszerűen: történetírása, mely a
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saját életérdekeinek lírája, egyszersmind az uralkodó osztályok élet
érdekeinek lírája lesz. Hiszen ezeknek az uralkodó osztályoknak a 
kegye osztja el az élet általa kívánt javait.

Beláthatatlanul végzetes következményei voltak ránk ennek, a 
különben természetes jelenségnek. Mivel a dinasztia és az uralkodó 
osztályok nem csak kizsákmánylást, hanem idegen fajok hódítását is 
jelentették nálunk: a magyar történetírás az emberi kizsákmányolás és az 
idegen hódító fajok irtózatos lírája lett. Ahelyett, hogy jobb jövőt termő 
megmutatás lett volna s egyetemes lelki megszervezés a magyarság 
számára - az összes lelki tényezők megszervezése egy hatalmas öncélú 
fejlődésre - olyan ideológiát nevelt a középosztályba s az alsófokú is
kolák révén a nagy tömegekbe: mely a magyar faj teljes kizsákmányolását, 
kitúrását saját hazájából lehetővé tette. Hogy ez a történelemlíra mennyire 
egyoldalú líra volt, s mennyire áthágta saját műfaja törvényeit is: egy-két 
példában mutatom meg.

Alaptétele ennek a történetírásnak: hogy az Európába letelepülő 
magyarság egyetlen fennmaradása, boldogulásának egyetlen útja: a 
kereszténység volt. A tétel komoly alapokon nyugszik és súlyos érveket 
lehet felhozni támogatására. És eddig nem is lehet vádoló szót emelni 
ellene. De most jön az, ami bűnös és gyanús. Mikor egy ilyen roppant 
horderejű reform történik egy nép kebelében: becsületes és jóhiszemű 
tudós megvizsgálja az összes következményeit. Tehát nemcsak azt, hogy 
mit adott az a reform, hanem: azt is, hogy mit vesztett ezzel a reformmal ez 
a nép s későbbifejlődésefolyamán milyen beteg vagy torz jelenségeket idézett 
elő. Melyik magyar történész tette ezt? Pedig életbevágóan szükséges lett 
volna, hogy történetírásunk kimutassa: mit vesztett a magyar pszihé a 
kereszténység ránk spanyolcsizmázásával és milyen idegen hódítást 
jelentett az Egyház az egész ezer év folyamán. Nem azért lett volna erre 
szükség, hogy egy elvont igazságot kapjunk. Egy elvont igazság, mely 
semmire sem használható: értéktelenebb egy döglött szamárnál. 
Hanem azért, hogy az új nemzedékekben felébressze a magyar faj 
életösztönét a hiányok pótlására s e beteg fejlődés kiküszöbölésére.

A második alaptétele ennek a történet-lírának egy korlátlan óda, az 
úgynevezett szentistváni politika dicsérete, mely Magyarországon 
idegenekkel csinált záport és szép időt, történelmet és mindent. A pillére 
ennek a szép tannak a szent király egy állítólagos mondása, hogy jó 
minél több nyelvet beszélő néptöredékek fölött uralkodni. Ebben van is 
valami igaz: legalább nem értjük meg, ha szidnak bennünket. De 
komolyabb igaz is volt benne a Szent István idejében: mikor a nem
zetről, a fajról, a nagy történelmi közösségekről fogalma nem volt sen
kinek s csupán arról volt szó, milyen zagyvaság fölött szilárdíthatja meg 
legkényelmesebben egy uralkodó a maga autokrata hatalmát. Ebből a
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szempontból természetesen jó volt, ha a nyakas magyar nép mellett 
minél több mindenünnen idetelepített mindenre kapható gyülevésztö- 
megek voltak. Már csak azért is, hogy adott esetben a nyakas 
magyarokat segítségükkel nyaktalanítani lehessen. De átvive modern 
időkbe ez a tan: sült őrület. Melyik történetíró vizsgálta e politika 
öngyilkosságig menő irtózatos kinövéseit és szörnyű történelmi ered
ményeit?

A legtragikusabb az, hogy mivel a világháború és a két álforradalom 
óta visszasurrant régi bűnös és felelős érdekszövetségek megint 
uralkodó hatalommá lettek: ugyanaz a történet-líra folyik a könyvek
ben, az emberek és az új nemezedékek leikébe, mint a háború előtt. A 
világháború és a két álforradalom a mátemátikai képlet éles, el nem 
vitatható határozottságával mutatta meg a Habsburg-dinasztia egyete
mes pusztító hatását a magyarság életének minden mozzanatára. 
Megmutatta a kiegyezés halálosan borzalmas következményeit. Meg
mutatta a két Tisza áldemokratikus, ál-liberális politikájának irtóza
tos, gyilkos bűneit. Megmutatta, hogy nincs magyar sír, magyar seb, 
magyar veszteség, melynek felelőssége ne vezetne el e két legvégzete
sebb magyar történelmi névhez. Megmutatta, hogy a németség sorsához 
kötni sorsunkat, tovább is teret adni bármiféle német befolyásnak: a 
magyar öngyilkosság legostobábbb módja. És mégis: történet-líránk 
propagálja tovább a régi dinasztikus kiegyezést és Tiszákat himnuszo- 
zó germán életakaratú felfogást. Miért? Hogy a régi kassza magának 
harácsolja az új obulusokat is, hogy a régi kizsákmányolok történelmi 
rabszolgáivá csalhassák az új magyar nemzedékek gyermekeit is.

Kétségtelen: a magyar történelem új megírása, a magyar múlt új 
feldolgozása: a magyar jövő egyik feltétele s valóságos történelmi 
szükség. Igen: történelmi szükség: hogy a történetírás-lírát az idegen 
kizsákmányoló osztályok érdek-lírájából a magyarság nagy tömegei 
legmélyebb életérdekeinek lírájává tegyük. Természetes: ez alatt nem 
holmi bozontos Attila-apánkos, hej-Rákóczi-Bercsényis hazafias
kodást, nem is a szociális selyemfiúk érzelmes népbarátosdiját és nem 
népgyűlési elvtárskodó vagy testvérkedó olcsó szónoklatokat értek. Az 
ifjú történetbúvár a tudományos alaposság és jóhiszeműség minden 
törvényének betartásával szálljon le a magyar múlt mélységeibe. De 
legyen egy nagy vezető alapelve, mely megadja a múlt minden 
jelenségének és szereplőjének magyarázatát és értékét és amely egységet 
ad minden munkásságnak. És ez nagy alapelv nem lehet más: mint 
vizsgálni, hogy a magyar múlt bármely jelensége, intézménye vagy szereplője 
mennyiben volt a magyar faj élettani szüksége, mennyit ártott vagy használt a 
magyarság nagy termő tömegeinek, fizikai és lelki fejlődésének, miéri 
használt, miért ártott. mik voltak a következményei a magyarság életére. És
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tekintettel arra, hogy a magyar faj az ország nagy dolgozó tömegeiben s 
mindenekelőtt a magyar parasztságban van: ez a történetírás szociális 
szempontból is a fejlődés, a jövő történetírása.

Különösen nagy szükség van a nemrég múlt magyar történelem 
megírására: az 1848-as forradalmat előkészítő eseményektől a világhábo
rúig történtek egységes megmutatására. Egy egészségesebb magyar jövő 
gondolati előkészítése el sem képzelhető anélkül, hogy minden történel
mi felelősséget meg ne idézzünk a magyarság nagy tragédiája köré. Csak 
egy ilyen egyetemes és átfogó történelmi megmutatásra lehet felépíteni a 
magyarság lelkében egy új egészséges magyar ideológiát. Azt pedig a 
szégyentelen elszaladásból visszasompolygott uralkodó érdekszövetsé
gek minden sajtója, áltudósa és kosztos bérence hiába rikácsolja, hogy 
Magyarország feldarabolásáért, a magyarság széttépéséért és végtelen 
nyomoráért a két álforradalom vigécei, dummer-augusztjai és miniatűr 
Marat-i felelősek. Ezek már csak szomorú okozatok voltak a nagy 
oksági láncolatban. Minden felelősség a két Tisza nagy történelmi 
sírásásában lelhető fel.

Tudom, hogy ez az új történetírás hősöket követel. De mély hitem: 
hogy fennmaradásunk, fejlődésünk, nemsokára elkövetkezendő nagy 
megmozdulásunk az élet és megváltás felé: a magyar élet minden 
szüksége megköveteli: hogy az élet minden terén hősöket adjon a 
magyar faj. Elérkezett az idő, mikor olyanokra van szükség, akik a maguk 
ösztönös önzését többé nem a saját tovamúló szűk énjükben és énjükért: 
hanem a közösség, a faj halhatatlan egyéniségében, ennek az életéért élik 
meg. Ebben az új hitű életben az egyes is csak nyer: végtelenné nő és 
múlhatatlan termést ad. A magyarságot pedig csak ilyen emberekből 
álló kor mentheti meg. Van-é szebb élet a világon: mint egy nagy 
termékeny gondolat, egy millióknak új életformát adó végtelen szeretet 
örökkévalóságában teremni meg életünk teljességét? És e nagy feladat 
roppant ölelésében nyugodt derültséggel tűrni el a veszélyeztetett érdek 
minden dühét, a lelki vakság minden vádját s az irigység minden 
piszkát.

650



A KIVÁLASZTÁS

Egy idő óta az emberek bizonyos csoportjai aggasztó mértékben 
kívánják javítani az emberiséget. Ez a törekvésük talán visszavezethető 
annak a pillanatnak mély undorodására, amikor először látták meg tel
jes önmagukat a lelkűk tükrében. De az emberi jelenségek veszé
lyességét nem csökkenti az, hogy lélektanilag érthetők.

Bizonyos, hogy igen régi, talán örök az az emberi törekvés, hogy az új 
nemzedékeket a közösség és az egyén szempontjából minél értékeseb
bekké, minél erősebbeké tegyék. Testi egészségben, erőben és ügyes
ségekben az életbiztonság és élethódítás minél szilárdabb öntudatát 
adókká, szellemi képességekben a már megszerzett tapasztalatok minél 
ösztönösebb, gazdagabb képességű megszerzőivé, az új lehetőségek 
minél gyorsabb, minél nagyobb horizontú meglátóivá. Ez a törekvés 
maga az emberiség életösztöne, fejlődésének, élethódításának első 
feltétele. Minden azon múlik: hogyan nyilatkozik meg. Mert emberi 
dolgokban az élet és a halál útjai oly szorosan tőszomszédok, hogy néha 
a legkisebb indítási hiba is átlendíti az élet szomjas keresőjét az 
árnyékosabb útra.

1.

Mindenekelőtt: az anyaméhnél akarják felállítani a vámot, hogy korcs, 
beteghajlamú, tehetségtelen, előre elítélt emberdugárú ne kerüljön az 
élet piacára. Meddősíteni kell az anyát, ha a szülők valamelyikében a 
halálnak, az emberromlásnak biztos jelét fedezzük föl! - kiáltják a 
tökéletes, mátemátikailag és mértanilag szabályosra tervrajzok emberi
ség elő- és él-prófétái. A csata ennél a kérdésnél igen lármás és a jó öreg 
Tájgetoszt pro és contra alaposan egymás képébe idézik. Az új gondo
lat prófétáinak irama igen elszánt és lelkes. Hiszen legtöbbjük egy ilyen 
meddősítés elmaradásának panaszos és bosszúvágyó eredménye.

A gondolat szép és egyszerű, mint a kétszerkettőnégy. Az emberiségre 
vonatkozó elvont gondolatok általában igen szépek szoktak lenni. Egy 
orvos, vagy kettő, vagy egy hivatalos orvosi bizottság megvizsgálja a 
szülőket és ha valamelyikénél valami, a gyermek életét károsan 
befolyásolható veszély fenyeget: hivatalból, kötelességszerűen örökre 
kitekerik a gólya nyakát. Vagy méginkább és elintézőbben: a nemi 
érettség beálltával hivatalosan megvizsgálnak minden lányt és ifjút. A 
terhelteknél elvégzik a meddősítést, kimondják az örök gólyatilalmat.
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És házasságot csak egészséges és egészséges vagy csak elítélt és elítélt 
közt engedélyeznek.

Az eredmény világos, mint egy egyszerű összeadás. A terheltek mind 
kevesebben lesznek, kihalnak. Az egészségesebbek mind egészségeseb
beket fognak nemzeni. íme, már az abszolút egészséges pirospozsgás 
Emberiség karonfogva sétál az Örök Békével, az Egy Akollal és az Egy 
Pásztorral és más jeles fényű kollegával. A feleslegessé lett orvosok el
mennek metszőnek, elülimádkozónak, hogy ellássák a megszaporult 
egészségesek teendőit. A kórházakat átalakítják imaházakká, hogy 
legyen hol elég hálát adni a Nagy Építőmesternek ezért a pompás 
écáért.

De egy igen meghökkentő megfigyelést tettem. A mindent elintéző 
meddősítés hívei rendesen azok sorából valók, akik Lombroso hűséges 
híveiként a lángészt és az őrületet első unokatestvéreknek tartják. Mit 
jelent ez? A következőt:

Az élet végtelen sok folyamatból áll. Mi, az ember sajátos álláspont
jából: némely folyamatokat halálnak, halálosnak, betegnek, veszélyes
nek mondunk, másokat életnek, egészségnek, egészséget adóknak. 
Magára az egyetemes egyegész Mindenre az élet és a halál, a betegség és 
egészséges szavaknak semmi értelmük nincs: végtelen örök folyamatok 
egymásba omlása az egész.

Mármost: az általunk így két ellentétes csoportra különböztetett 
folyamatok sem a természetben, sem az emberben nincsenek külön. 
Végtelen sokaságban egymásba folynak, egymásra hatnak, egymást 
meghatározzák. Mit jelent a lángész és az őrület lomborosoi rokonsága, 
sokszor majdnem azonsága? (Mi ezt az elvet tagadjuk és piszkosan 
betegítő tévedésnek tartjuk. De a jelen probléma szempontjából ez 
közömbös.) Ezt: hogy bizonyos pusztító, betegítő. halálos folyamatok sa
játos összehatásban úgy határozhatják meg bizonyos egészséges folyamatok 
összjátékát: hogy ezzel az egyéni termés erejét és értékét az emberiségre nézve 
óriási mértékben növelik. Vagyis: hogy a Danték, Michelangelók, Cervan- 
tesek, Napóleonok, Shakespeareok, Balzacok, Bólyayak, Kantok, 
Schopenhauerek. Nietzscheit. Csokonaiak, Vörösmartyk, Adyk stb. 
kitermelésében ép úgy tényezők az általunk betegnek, veszélyeseknek, 
halálosaknak: terheltségnek különböztetett folyamatok, mint az álta
lunk egészségeseknek ismert folyamatok.

Kétségtelen: hogy ezek a nagy világító emberek jelentik az emberiség 
jogcímét az életre, az örök alibit az ember saját képmását megvalósító 
Isten számára. De különben is: ezek az emberek az anyagi jólét és 
szellemi fejlődés, az örök szépségek és vígasztalások: az emberiség 
összes legmélyebb életszükségei megelégítésének örök forrásai. Kérdés:
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megengedhetné az emberiség magának azt az őrült öngyilkosságot jelentő 
pazarlást hogy: kiselejtezve, kizárva a nemzést meghatározó elemek közül 
egy csomó folyamatot, melyek eddig, összehatva bizonyos egészséges 
folyamatokkal, ezeket a nagy termőket kitermelték: egyszesrsmindenkorra 
meddővé teszi az embertalajt a zseni megtermésére?

De jól van: legyünk szocialisták, kommunisták, nácisták és mondjuk: 
az emberiségnek ép úgy nem lehet célja az ész-, a tehetség-, az 
agyvelőkapitálisták kitermése, mint a gazdasági kapitálizmus. Az egyén 
semmi, a közösség, a kollektivitás minden. Ezeket a roppant egyéni 
különbségeket a régi világrend életfeltételeinek roppant különbözései 
teremték meg. Ha a közösség minden egyede egyenlő életfeltételek közt 
fog élni, egy pár nemzedéken át körülbelül egyenlő szellemi képességű- 
ekké fognak fejlődni. E szellemi egyenlőség megvalósításához éppen 
azzal teszünk egy hatalmas lépést: ha bizonyos folyamatok érvényesü
lését melyek eddig ott voltak a nemzés eredményének meghatározói 
közt, mindenkinél egyenlően lehetetlenné tesszük. Igaz: hogy így nem 
fognak mérhetlen arányú kirakategyének létrejönni, akikben az emberi 
értékek rengeteg tőkéje van felhalmozva. De hiszen ezek a gólem- 
emberek úgyis - akár egyéni imperiálizmusuk elnyomó erejéért, akár 
betörhetetlenségükért a közrendbe - mindig zavaró képletek voltak a 
közösség életében. Azt a hozadékot pedig, melyet némelyikük az em
beriség fejlődésének jelentett, bőven fogja kárpótolni az a tény, hogy az 
új társadalmi rend, mely gondos orvosi kiválasztásával és igazságosan 
egyenlő életfeltételeivel körülbelül egyenlő szellemi képességű egyede- 
ket fog kitermelni: az összesség minden tagjától fog olyan fizikai és 
szellemi teljesítményeket kapni, melyeket most csak bizonyos osztályok 
aránylag kisszámú egyedei adnak. A rendkívüli egyének bizonytalan 
lutrija helyett az egész közösség lesz önmagának matemátikailag biz
tos, szabályosan termelő erőforrása.

Erre az egészen göröngytelen, szabályos gondolatmenetre a követ
kező aggodalmak ébredhetnek fel:

1. Vájjon itt csak a zsenikről, az emberiség egészen rendkívüli arányú 
csodáiról van szó? Vájjon az átlagember a maga átlag tehetségét nem 
éppen olyan a meghatározottságok közt kapja, mint a zseni a maga 
lángeszét? Vájjon az, ami a mi szemünkben kivételes arányainál fogva 
mintegy kivételes módszerekkel előállított terméknek látszik: a folya
matoknak nem azonos törvényű összehatásából áll elő, mint az átlag 
jelenség? Az ősöknek abban a végtelen sorában, mely minden ember 
testelelke mögött ott áll az évezredek végtelenbe vesző folyosóin, 
mindnyájunknak vannak szádisztikus vagy mazochisztikus hajlamú, 
alkoholra, önéletpusztító mérgekre, beteg szerelemre, gyilkos és rabló 
vágyakra, rögzött gondolatokra stb., stb. esendő apáink és anyáink.
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Ezért nincs és nem lehet abszolút egészséges és abszolút beteg ember. 
Az egészséges és beteg, a beszámítható és őrült, a normális és terhelt 
jelzőkkel: nem különálló, külön-külön élettörvényű embercsoportokat 
jelölünk meg. Hanem az életfolyamatok azonos törvényű egyetlenegy, 
megszakíthatatlan embersorozatának egyedeit, aszerint, hogy az 
egészséges vagy beteg, az élet vagy a halál folyamatait látjuk bennük 
túlnyomóknak. Ezért ezeknek a jelzőknek alkalmazása igen sok eset
ben, még a legtudományosabban képzett embernél is, meglehetősen 
lírai. Hiszen egy bizonyos horizontban rákényszerül az ember erre az 
ítéletre: embernek lenni terheltség és őrület.

Mármost: kérdés: ha mindnyájunknak vannak beteg, terhelt, őrült, 
halál-vonzású ősei, ha mindenki élete bizonyos számú „egészséges”, 
bizonyos számú „beteg” folyamat folytonos egybehatása: nem valószí
nű-e, hogy a testünk műhelyében millió és millió folyamatból átöröklött 
törvények szerint előteremlő lelkűnkben bizonyos betegnek, terheltség
nek nevezett folyamatok: ösztönzően, kialakítóan, fokozóan stb. hat
nak bizonyos szellemi képességeinkre? Olyanformán, amint bizonyos 
halálos mérgek állandó kis adagolásban a szellemi élet megelevenítésé- 
re, a szellemi erők növelésére, vagy bizonyos beteg folyamatok 
megszüntetésére alkalmasok. Szinte ilyen formában kérdezhetném: 
vájjon egészségünk nem lesz több egészség, életerőnk több élet és erő, 
fizikai vagy szellemi termésünk gazdagabb az által: ha bizonyos 
örökölt „betegségek” és „terheltségek” folyamatai is bizonyos mértékben 
bejátszanak egészségünk, erőink folyamatába? Vájjon az embererdőt 
kitermő humuszban nem éppen úgy ott kell lennie az élet és a halál er
jesztő folyamatainak, amint az erdőben az őszi rothadás az életet 
meggazdagító folyamatokká lesz az erdő tavaszi zsendülésében?

Azt hiszem: ezekre a kérdésekre csak egy felelet lehet. Azok, akik elis
merik, hogy a zseninél a pusztulás, a halál folyamatai: a terheltségek az 
alkotó erőkre ösztönzőleg vagy elmélyítőn, előhívón vagy nagyobb 
horizontot adón stb. hatottak: nem tagadhatják, hogy az átlagemberben 
bizonyos egészséges és beteg folyamatok egybehatása - sokkal cseké
lyebb arányban és értékben - hasonló eredményt ad. Hiszen a modern 
tudomány teljesen lehetetlenné teszi azt a komikus babonát, hogy 
bizonyos egyéneket külön módszerrel, extratörvények szerint gyárt 
az élet.

A probléma tehát most ez: vájjon a tudomány mesterséges beavat
kozása az embertermés időtlen áramába nem fogja lassanként éppen 
azt kiölni az emberből, ami által halhatatlanul és egy minden okot, 
igazságot, gondolatot és szépséget jelentő istenarcra emlékeztetőn 
ember? Nem fogja a nyáj únottan vegetáló, a közösség pontosan 
robotoló, csak gép részévé lebitangítani az újból és újból lehulló
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szárnyaiban örök Ikaruszt? Vájjon egészségdömpinget vagy az emberi 
szellem, az emberi alkotó erők fokozatos elcsenevészesedését fogjuk 
elérni ezzel a beavatkozással?

2. A válasz erre az aggodalomra előre várható: Az orvos csak a 
legnyilvánvalóbb, minden kétséget kizáró esetekben hozza meg a 
meddősítési ítéletet. Ezeknek az eseteknek a száma a közösség 
számához arányítva igen csekély. így tehát a születések nagy áramának 
mesterséges irányításáról szó sem lehet. A reform csak a matemátikai 
bizonyossággal várható legszörnyűbb születéseket, a tébolydák, börtö
nök és kórházak már a fogantatás percében előre elítélt jelöltjeit akarja 
kiküszöbölni az életből.

Ez: így elvontan talán igaz, de az élet és emberek valóságaiban semmi 
aggodalmat nem szüntet meg. Először is: Az ember testét-lelkét 
összeadó millió és millió folyamat folytonos összehatása oly bonyolult: 
hogy az emberi átöröklés esélyeire sohasem lesz tudományos képlet. 
Testileg-lelkileg nagyon egészséges szülőknek vannak végzetesen 
terhelt gyermekeik, testileg vagy lelkileg igen terhelt szülőknek vannak 
igen értékes gyermekeik, kiknek utód-sorozata még igen sok hasznos 
egyént adhat a közösségnek. Vájjon a Michelangelok, a Rousseauk, a 
Byronok anyját meddősítenék a sterilizáció e mohó prófétái? Tudok 
esetet, hogy a nagyapa és az apa megőrültek életük delén s a fiú hatvan
három éves koráig igen józan, értékes szellemi munkás volt. Anyai és 
apai ágon nagyapáim, dédapáim és így tovább életük minden rezdületét 
meghatározóan teljesen rabjai voltak a bornak és apámra ebből a szem
pontból nyugodtan kimondhatták volna a nemzéstilalmat. Legnagyobb 
bátyámat negyvenkilenc évig űzte, torzította, piszkolta az alkohol és 
akkor megölte. Egyik bátyám és egy beteg néném szintén viselték a 
terheltség következményeit. Egyik húgom kétszer volt dühöngő őrült s 
egész élete beszámításon kívül esik. De egyik néném, aki most hat
vanhét éves, igen okos, rendkívüli munkás, szerző életet élt s szellemi 
világa ma is érintetlenül erős. Én pedig úgyszólván sohasem voltam 
beteg, nem volt és nincs semmi romboló szenvedélyem s ötvennyolc 
évvel az élet minden tornyos bibije dacára: derülten, egészségesen, min
dig több életkedvvel, készségesebb munkaerőkkel nézek még láthatóan 
igen messzenyúló szántóvetésem elé. Bizonyisten: kár lett volna kisteri
lizálni engem a magvető magyarok sorából.

Ha csak az az eshetőség volna is meg: hogy az idők folyamán csupán 
egyetlengegy Piától, Arisztotelészt, Daniét, Shakespeare!, Pasteurt, Dar
wint stb. akadályozunk meg világra jönni: már nem tehetjük törvényes 
lehetőséggé a meddősítést és magzatelhajtást.

3. Hozzájárul ehhez, hogy a mcddősítés és magzatelhajtás szüksé
gességének kimondásából sohasem lehet kizárni a lírai elemet. Vegyük
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a legjobb esetet: az orvos abszolúte lelkiismeretes s minden tudatos 
akaratával objektivitásra törekszik. Ebben az esetben is: tudásának és 
tehetségének foka, pesszimizmusra vagy optimizmusra hajló természe
te, bizonyos esetekben, pld. vita esetén: nemtudatos hiúsága vagy 
csökönyössége, szóval: lelkének igen sok nem tudott eleme befolyásol
hatja ítéletét. Aztán: nemcsak a politikában, irodalomban, művészet
ben és gazdasági életben, hanem: a tudományban is vannak babonák, a 
kor pszihéjében és ezer meg ezer egyéni érdekben gyökerező kor
divatok, aktuális gravitációk. Az én gyermekkoromban az orvosok 
legfőbb élettanácsa ez volt: - Minél több húsételt. - A következő élet
mentés szövege így hangzott: - Kevés húst, minél több hüvelyest. - A követ
kező: - Minél kevesebb húst és minél kevesebb hüvelyest, minél több 
zöldséget. - Ma pedig minden orvosi kürtön a vitamin indulója harsog. 
Ilyen bomlott sodró gravitáció a nevelés terén ma a testnevelés. Régeb
ben, tényleg, túlságosan háttérbe szorult, bár ennek nagy kárpótlásai 
voltak. Ma állam, iskola, egyház, világnézet és minden egyéb legfőbb 
feladatának tekinti, hogy az anyacsók minden egyes következményét, 
legyen lány vagy fiú, elsőrangú cirkuszi sztárrá vagy olympikonná 
macerálja.

Nagyon felületes elme az, mely a kornak e lelki gravitációit lekicsiny- 
li. Meglökő motívumai közt vannak bizonyos korszükségletek, anyagi 
érdekek, egyéni hiúságok, feltűnési vágyak, konjunktúra-próbálkozá
sok, melyek aztán valóságos lelki járvánnyá, a kor egyik őrült ámok
futásává teszi az ilyen divatot. Ma tagadnék e jelenségek hatóerejét, 
amikor a legveszettebb politikai és társadalmi hóbortok vad tűzként 
harapnak szét a legjózanabb, legtanultabb rétegekben? Nem ilyen vad 
zuhanásé gravitáció ma a diktatúra pro diktatúra imádata? Ezrek és 
ezrek a napi kenyérnél és ivóvíznél jobban éhezik és szomjuhozzák a 
diktatúrát, anélkül, hogy tudnák, ki volna a megszemélyesítője, mik 
volnának tartalma, eszközei, céljai és eredménye a közösségre. Nekik 
diktatúra kell, amint a csecsemőnek kell az új hold sarlója. A kor 
járványa egyéni sajgássá teszi idegeiken ezt a vad megkívánást. Mi 
lenne, ha az emberiség „megjavításánakmegszűrésének ilyen vad 
szenvedélye lobbanna végig a koron, a társadalmon s a korban és 
társadalomban gyökerező orvosokon? Meddősítenék az emberiség 
kétharmadát s az emberfát termése rengeteg értékétől, színétől, ízétől, 
őserejétől rabolnák meg.

4. De aztán: lehet-é valamely foglalkozási ágat, mégha olyan nemes 
is, mint az orvosé: mentesnek képzelegni az általános emberi esendősé- 
gektől? Azt hiszem: ez minden eddigi tapasztalatunk ellen volna. Az or
vostársadalom jobbjai tényleg az egész társadalom legjobbjai közé tar
toznak. De esendő tagjai, éppen szakismeretük és társadalmi helyeztük
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hatalmas fegyvereinél fogva: a legirtózatosabb emberveszélyei az egész 
társadalomnak. A törvényesen szabadalmazott meddősítés és magzat
elhajtás minden bűnügyi lehetőséget rászabadítana a közösségre. 
Olyan egyetemes angyalcsinálás ütne be a legkülönbözőbb céllal, hogy 
a társadalomban minden bűn tropikus bujasággal virágoznék ki. És 
lehet ezen a téren az ellenőrzéseket és büntető szankciókat komoly 
gátnak nézni? Hiszen ma a törvények tiltják a magzatelhajtást. És váj
jon: ha minden orvos, aki űzi ezt a szomorú és gyáva gyilkosságot, egy 
csillaggá válnék: nem telnék-e belőlük egy új tejút az elfeketült 
égboltra?

5. És vájjon: teljesen megokolatlan az a politikai meggondolás, hogy 
nálunk, Magyarországon, ahol az orvosok hatalmas aránya idegen fajú: 
a mai faji imperiálizmusok és ádáz politikai szenvedélyek vértódulásá- 
ban: nem meddősíthetnék ki - nagyon tudományos megokolással és 
igen hivatalos formákban - az egész magyarságot a nehéz végzetű 
Európából?

2.

Ma: a kannibálokká éhesedet! akaratok és világnézetekké dudvásodott 
vak fanatizmusok korában mind kevesebben vannak, akik a történelmi 
közösségeket mint élő orgánizmusokból összetevődő sajátos orgániz- 
must fogják fel, melyet akkor lehet a legtermékenyebben s a legtöbb 
egyéni élet érvényesülésével a jövőbe fejleszteni: ha sajátos élettörvé
nyei, sajátos legmélyebb erői szerint szervezzük meg a közösség életfor
máit. Ha úgy igyekezünk egységesen működő történelmi műhellyé szer
vezni: hogy közösség és egyén lehetőleg semmit se veszítsen erőiből, 
arca sajátos vonásaiból, sőt: az erők folytonos alkotásban gyarapod
janak s ez az arc mind teljesebbé fejeződjék ki a történelmi alkotásban. 
Hogy a múlt lehetőleg minden értékét hatóelemévé tegyük a jövőépítés
nek. Hogy a közösség hiányai, hibái, betegségei ez életrendszer 
folyamataiban a szervezet természetes alkalmazkodásával mind keve
sebbek legyenek, eltűnjenek.

Ehelyett, jobboldalon és baloldalon, bizonyos jobboldali frázis
látszatok dacára: mindinkább sajátos talaj, orgánikus élettörvények 
nélküli, öröklésektől meg nem határozott egyéntelen ábráknak nézik az 
anyagból és emberi társadalomból millió és millió folyamatból elő
térendő embereket, melyeknek bizonyos száma összeteszi az élet és em
beriség szerintük egyetlen értelmét: a „kollektivitást”, a közösséget. És 
úgy csinálnak történelmi képletet, élet-tervet a közösség számára, 
mintha tervrajzot készítenének egy új épület számára, ahol az élet szer
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vés folyamataitól meg nem határozott egyéntelen téglákkal, vas- 
rudakkal, betonnal dolgoznak, melyeket úgy faraghatnak, szabdalhat
nak, formálhatnak, amint elvont gondolatuk céljai megkövetelik. Jobb
oldali és baloldali világnézetnek ma egyaránt mintegy nehézkedése a 
törekvés: homunkuluszt állítani a homo helyébe.

A meddősítési hadjárat is egy ilyen elvont világmegváltásnak a moz
dulata. Haszna az emberiség számához képest jelentéktelenül csekély 
volna. Viszont: végtelen számú beteg fejlődéseket és irtózatos lehetősé
geket szabadítana az emberiségre. Azok, akik olyan kirakatos nemes 
emberséggel ellenségei a halálbüntetésnek: ne csak akkor ítéljék el az 
emberölést, amikor az elítélendő már gaztettet követett el, hanem akkor 
is, mikor az élet lehetőségének megölése tömeggyilkosságot jelent.

A helyes s egyénre, közösségre termékeny eljárás itt is csak az lehet, 
mint a szerves élet bármely jelenségénél. Nem kiölni az élet folyamatait, 
nem mátemátikai ábrába gyömöszölni a végtelen irracionális folyamat
ból egybetevődő életet, hanem: olyan folyamatok beállítása az élet 
tényezői közé, melyek folytonos javulást, több egészséget és egészségi 
belátást jelentenek, éber vigyázat, egyetemes ápolás. Legyen kötelező a 
házasulandók orvosi vizsgálata hivatalos hatóságoknál. Ott kapjanak 
áttekintést szervezetük állapotáról, tanácsokat, de tilalmat csak a 
tényleges fertőző betegségek esetén és csak e betegségek tartamára. 
Azután és mindenekelőtt: olyan szociális életrendet kell teremteni, hogy 
a nemzeti munka minden tagja kellő időben, a huszas évei közepén 
megházasodhassék és munkája egészséges lakást és táplálékot s hajla
maik szerint fejlődést adó szellemi életet biztosítson maga és családja 
számára. Állami orvost kell állítani minden községbe, a városokban 
pedig minden bizonyos lélekszámú körzetbe, aki mindennapi ingyenes 
egészségi tanácsadója és ellenőrzője legyen az egyénnek és a családnak. 
Már a népiskolák felső osztályaiban részletes gyakorlati ismereteket 
kell adni az egészség feltételeiről, az egyes betegségekről, nem szégyen
kezve félre a nemi élet helyes ismeretét. Sok teljesen modern kórház, 
ligetek és fás utcák, kerttel körülvett napos lakások: az egészség 
örömeinek folytonos áradása: ez a legerősebb hívás a halál igézete alul. 
Az emberiség egészségének legfőbb titka: az egészséges család és a 
közösség minden tényének oda kell hatnia, hogy mindenki egészséges 
családban élhessen.

Tudom, hogy azért mindig fognak születni betegségre ítélt, terhelt em
berek. Tudom, hogy ennek az egyetemes, orgánikus eljárásnak nem 
olyan abszolúte teljes az eredménye & gyakorlatban: mint a meddősítés 
elvont gondolatának - elméletben. De a múlt folyamán sokszor láthat
juk: hogy akik mátemátikai biztonsággal pontosan száz percentes örök 
boldogságot akartak hozni az emberiségre: csak zavart, pusztulásokat,
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beteg szenvedélyeket idéztek elő. Test és lélek, egyén és közösség, 
természet és ember: az egész élet az élet- és halálfolyamatok folytonos 
egybejátszásából teremlik elő. És nagy szolgálatot tesz az emberiségnek 
az, aki a szerves élet mély ismeretével a szervezet élettörvényeinek 
megfelelő olyan folyamatot tud megindítani a közösség életében, hogy 
valamivel több legyen az élet és kevesebb a halál. Az emberiség életé
ben, a halál elleni küzdelemben, mindig több lesz a kevesebb, mint 
a minden.

3.

A második - néha a legfurcsább elméletben előpottyanó - nehézkedése 
a kornak: a szellemi kiválasztás problémája. Mind több embernek lesz 
nappali és éjjeli nyugtalansága az, hogy minél hamarabb szellemi 
arisztokráciát hozzon létre. Ebben a buzgóságban aztán kétágú humor 
rejlik. Azok, akik legkészségesebben meghajlanak a taszilókrácia 
örökölt és földbirtokos előnyei előtt: e buzgóságban elárulják, hogy ez 
már nem arisztokrácia számukra, ha egyáltalán az is lett volna valaha. A 
humor második ága: legtöbb esetben olyan rétegek, csoportok és 
egyedek sürgetik a szellemi arisztokrácia doppingos és dömpinges 
kiválasztását, amelyek és akik a szellem és a műveltség szempontjából 
inkább igen alacsony proletárságot jelentenek.

- Tehetségverseny - tehetségvédelem, - tehetségkiválasztás, és el
különített: tehetségesek osztálya, tehetségesek iskolája: ezek és hasonló 
jelszavak lettek mindennapi sürgetéssé. Máról - holnapra, történelmi 
tragédiák fojtogató vermében igen finom ország lettünk. A bús 
századokon át mostoha Hungária most száznyolcvan fokra tárja ki 
hívó karjait: - Gyertek tehetséges, termő magyarok, az én különös anyai 
védelmembe, hogy gazdagabb, termékenyebb legyen a magyar jövő!

Csodálatos. Egész munkásságom egyetlen mélyről jövő, századok
ból, temetőkből, bölcsőkből felszakadó feljajdulás volt a magyar 
géniusz bitangba pusztulásáért, az elkallódó magyar tehetségekért, a 
hazájukban hontalan termő magyarokért: most, amikor minden tálcán 
a magyar tehetség védelmét hozzák felém: nem tudok örvendezni. 
Miért?

Nézzük: hogyan válik valósággá ez a tehetségek kiválasztására, 
védelmére, ápolására irányuló törekvés. Mi határozza meg ma a 
lehetőséget, hogy tanult pályára mehessen valaki, akár az egyetemi 
végzettséget megkívánó látájner pályákra, akár a magasabb ipari vagy 
kereskedelmi képzettséget követelő állásokra? Először: a pénz. Másod
szor: a pénz. Harmadszor: szüleinek társadalmi állása. A nagy tandíjak,
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a drága könyvek és iskolai szerek és egyéb mellékköltségek (jobb 
ruházkodás, az iskolába menés esetleges költségei, a cserkészet és torna 
szükségei stb. stb.) a nemzeti munka tömegeinek képtelenül óriási 
többségére lehetetlenné teszik, hogy gyermekeiben felfelé menjen az 
élet létráján. Ez a pénzgát van olyan erős, mint a múlt rendiség 
acélkorlátjai. És kik gyermekeinek járnak ki az iskolákban tanulmányi 
elnézés, tandíjkedvezmény, ösztöndíj-lehetőség, bebocsáttatás a nume
rus clausus boldog kiválasztottjai közé, intemátusi és konviktusi ked
vezmények és végül az elhelyezkedés könnyebb lehetőségei? Min
denekelőtt tagadhatatlanul: azon szülők gyermekeinek, akik a közép- 
osztályban olyan helyet foglalnak el, hogy „tekintettel kell lenni rájuk”. 
így egy nagy történelmi fordulás legkövetelőbb éveiben: az el vénült, el
szikesedett, a hivatali sablonokban elgépiesült, moráljában, szociális 
tájékozottságában, szervezetlen vak korlátú ideológiájában az idegen 
kizsákmányoló osztályoktól meghatározott középosztály folytatódik 
hasonló gyermekeiben középosztállyá Magyarországon akkor, mikora 
kezdeményezésre gyors, a felelősség elvállalására bátor, friss indulású 
merész tehetségek százezreire volna szükség. Ráadásul ma a középosz
tálynak az a része, melyre „tekintettel kell lenni”, oly óriási arányban 
idegen, különösen német, hogy a magyar élet egész megcsinálása, min
den irányítása gyorsanként idegen kézbe kerül. Hiába termi az öt 
világrész legintellingensebb, legemberibb parasztsága a magyar pa
rasztság és a magyar munkásosztály az okos, friss erejű, új meglátásokra 
mozduló gyermekek tízezreit: egy csekély hányadukat kivéve: mind
nyájukat könyörtelen muszájjal várja az apai, a nagyapai, a dédapái: az 
örök életiga, melyben legmélyebb tehetségei megfojtásával, a fejlődés és 
kultúra gazdag lehetőségeitől megfosztva robotolja a rosszul fizetett 
munkát. Ha egy előkelő hivatalnoknak gyenge fejű vagy rossz hajlamú 
gyermeke nagy ritkaságú véletlennel altiszt, vagy az ipar vagy keres
kedelem alantas jelentőségű alkalmazottja lesz: középosztályunk el- 
kallódásról, züllésről, családi szégyenről jajveszékel. Holott - egyénre 
és közösségre egészséget jelentőn: az élet belső igazságtételű szerves 
folyama állította az illetőt arra a helyre, mely értékének megfelel. De a 
magyar paraszti és munkás osztályok tehetséges gyermekeinek özönös 
elpusztulásában, tömeges hátraszorulásában nem látnak elkallódást, 
züllést és családi szégyent. Pedig ez nemzeti szégyen s az egész magyarság 
gyorsuló halála.

Lehetetlen itt elkerülni a numerus clausus, minden numerus clausus 
kérdését, a magyar öntudatlanság, a magyar öngyilkosság ez őrjítő 
arányú példáját. A közösség életét kétféleképen lehet megszervezni. Az 
egyik mód: az egyes problémák megoldására, az egyes veszélyek el
hárítására kivételes intézményeket, elkorlátolt kiváltságokat, részleges
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tilalmakat, egyes esetekre vonatkozó eljárásokat létesítünk. Ezek az élet 
természetes nagy áramától elkorlátolt megoldások aztán nem megoldá
sok, hanem mélyebb és általánosabb betegségeket okoznak, mint azok 
a betegségek, melyeket velük elhárítani akartunk. Ezek a külön korlátolt 
részletmegoldások a közösség élő testébe betört szálkák, melyek a test 
minden folyamatának egybehatásából keletkező egészséget megront
ják, a vérkeringés természetes menetét megzavarják s a beteg váladékok 
meggyülését idézik elő. A második mód: olyan minden elemében 
egységesen összefüggő rendszerbe szervezni a közösség életét, hogy a 
közösség minden életfolyamatának egybeható ereje oldja meg az egyes 
problémákat, hárítsa el az esetleges veszélyeket, mintegy az egész 
egységes életműködésű test legyen a biztosítéka minden egyes életrez
dülésnek. A már majdnem előre megfontolt gyilkosságnak nézhető 
numerus clausus klasszikus példa az első megoldásra. Veszélyes a 
magyarságra a zsidó hódítás, a zsidók túlságos térfoglalása? Kétségtele
nül: halálosan veszélyes, majdnem olyan veszélyes, mint a német 
hódítás, a németség túlságos térfoglalása. De ha az angolok, az olaszok, 
a franciák, a mandzsuk vagy a japánok (add meg a turáninak, ami a 
turánié) kerülnének olyan túlsúlyba Magyarországon, mint a németség 
és a zsidóság: az éppen olyan halálos veszély lenne. A probléma tehát a 
józan ész és egészséges életösztön vámvonalain belül semmiképpen sem az a 
cél lehet: hogy csak pont a zsidók ne egyék meg, ne szorítsák ki, ne 
zsákmányolják ki a magyarságot Magyarországon, hanem: hogy semmilyen 
faj seehesse meg, nem szoríthassa ki, ne zsákmányolhassa ki a magyarságot 
Magyarországon. Tehát: úgy kell megszervezni az ország egész politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális életét, hogy az minden életáramával, 
minden intézményével biztosítsa és védje a magyar munka egyetemes 
tömegének érvényesülését, vagyis: a magyar faj arányának és történelmi 
munkájának megfelelő helyet az ország sorsának irányításában, a nem
zeti termés részesedésében, az állások, rang, hatalom, vagyon, föld 
megosztásában.

Ehelyett: ránk abortálták ezt a cián-törvényt, csakhogy ebben az eset
ben a cián nem az éjszaka vérszívó férgei, hanem a szegény elszívott 
vérű magyarok ellen hat. Csak mellékesen említem meg, hogy a törvényt 
egy néptanítóból újságíróvá vedlett sváb miniszter alkotta. Először is: 
egyetemes emberi szempontból halálos bűn és szégyen és a történelemcsiná- 
lók legpiszkosabb csődje az, ha a tizenkilencedik század nagyszerű szellemi 
lendülete után bárkit bármily címen elzárunk a több műveltségtől, több 
tudástól. A gyönyörű konjunkturális érv az, hogy az elhelyezkedés mai 
nehéz napjaiban nem szabad a szellemi proletáriátust mesterségesen 
gyártani. Ugyan! Talán más, nem szellemi tereken sikoltó em
berszükségletek vannak s a fizikai munkatereknek nincsenek munkát-
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lanjai? - Dehogy nincs, felelik, van, amennyi kell, sőt: amennyi nem 
kell. De ha már proletariátus, jobb: ha tanulatlan, ha tudatlan, 
műveletlen. A szellemi, a művelt proletáriátus veszélyesebb. - Ó. milyen 
gyönyörű keresztényi okvetés, a legduzzadtabb gyümölcse a keresztényi 
morálnak. Mintha nem is nemzetfenntartó ajkakról: hanem az 
egyenlően minden emberért megfeszített Krisztus öt sebéből folyna ez a 
konstruktív érvelés. Tehát: Isten képmásai akkor adnak össze egy 
gusztusos, keresztény valláserkölcsi konstruktív porletáriátust, ha nem 
engedjük lelkűkre kifejlődni ezt az isteni képmást, ha eltapossuk a belé
jük lehelt isteni lelket! Te Deum laudamus! Veszélyes, ha az élet 
kitagadottjai, eltaszítottjai tanultak, műveltek, ha szaktudásuk, ha 
általános műveltségük van? Kikre veszélyes? Az Egyházra, mely az örök 
tökéletesedés krisztusi parancsát hirdeti, hogy kötelességünk minden 
eszközzel, minden tudással minél teljesebbé fejleszteni a belénk adott 
isteni lelket? A közösségre, melynek életérdeke, hogy minden tagja 
lehetőleg a legtöbb ismerettel, a legtöbb megszerzett képzettel lássa, 
értse és ítélje az élet dolgait és hogy minden változás lehetőségére 
legyenek gazdag szellemi tartalékai? Nem is említve azt a tényt, hogy a 
szülők szellemi állapota meghatározza a gyermekek szellemi indulását. 
Megint kérdezem: kikre veszélyes? A becstelen, a rabló szándékú em
bertelen emberre, az igazságtalanságok baromi akarójára. Gyilkossági 
olympiászokat kell létesíteni azoknak az ember-dúvadaknak az el
pusztítására, akikre veszélyes, ha embertársaik műveltek és bármily 
fenyegetően fújjon a Markó-utca szele, kijelentem: hogy szélsőséges 
gazténynek s a magyarság becstelen elárulásának tekintek minden egyes ese
tet, amikor a magyar anya fiát Magyarországon bármily címen, és bármily 
eszközzel elzárnak a továbbképzés, a több ismeretszerzés lehetősége elől.

Kiknek árt ez a numerus-clausus-cián? A zsidóknak? Igazán nem. 
Először is: hatalmas vagyoni helyzetükkel, szolidáritásukkal, világ
összeköttetéseikkel ők küldhetnek legtöbb ifjút külföldre. Másodszor: a 
pénzügy, ipar, kereskedelem, sajtó, szabadpályák terén kezükben levő 
hatalmi túlsúllyal a fiatal nemzedékek belső elhelyezkedését fokozot
tan elősegíthetik. És így külföldi egyetemeken végzett kitűnő mun
kaerőkhöz jutnak. Harmadszor: ami csekély kellemetlenség, különö
sen öntudatuk szempontjából mégis okoz nekik a numerus clausus: 
hatalmasan kárpótolja szolidáritásuk és faji sovinizmusuk roppant 
megnövekedése és lendülete, mint kiváltott ellenhatás erre a törvényre. 
Mi pedig elveszítjük azt az élettanilag nélkülözhetetlen állapotot, hogy 
a magyar munka minden pontján olyan emberek álljanak, akik magyar 
szakiskolákban, magyar középiskolában, magyar egyetemen szívták 
magukba a magyar adottságok, magyar problémák, magyar pszihé 
indító tanulságait. És nem a végső csőd egy modern államnál, ha a nem-
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zeti munka készülő tagjai idegen államok iskoláiba kényszerülnek ki? 
Sokszor olyanokéba, amelyeket mi a hazafias kirakatokban bősége
sen lepocskondiázunk.

És mi haszna van a numerus claususból a magyarságnak? A halál, 
mely igen nyugodt állapot. A nem is lassú, de annál biztosabb halál. 
Mihelyt megvan az az adottság, hogy csak zárt számban juthatnak az 
ifjak a magyar iskolákba és magyar egyetemekre: természetszerűen 
bizonyos befolyások érvényesülnek, hogy kik juthassanak be e 
kiválasztás boldogjai közé. Ki folyik be Magyarországon? A zsellérek
nek, nincsteleneknek, háztartási alkalmazottaknak, szolgáknak, gyári 
robotmunkásoknak, altiszteknek, Írnokoknak, postásoknak stb. az az 
óriási tömege, melyet még manapság a német nemzeti szociálizmus 
döntő intézkedéséig magyarnak nevezhetünk: nem folyik. Legalábis: 
nem be. Legfennebb: el, mint a megütött orr vére. Az Egyház, a 
minisztériumok, a bürokrácia, a városi hatóságok, a hadsereg, az ad
minisztráció stb. hatalmi helyeit óriási arányban idegenek töltik be, 
nagyrészt németek. Az egyetemeken pedig a renden belüli és kívüli 
tanárok, a köz- és magántanárok, a tanársegédek, tanárpalánták, 
tanárcsírák stb. oly végtelen hadserege germán, hogy német inváziót 
rendezhetünk velük a Tejút összes világában. Mind e hatalmi helyen 
levő idegenvérűek: folynak. Be. Bennebb. Legbennebb. E rengeteg 
befolyásnak aztán mátemátikailag bizonyos eredménye: a középosztály 
Magyarországon gyorsanként átcserélődik idegenvérűvé, nagyrészt németté. 
Lehet-é a halálnak irtózatosabb fenyegetése a magyarságra? Tessék 
csak már ma a Turul szárnyai alá vagy más nagyon hazafias főiskolai 
alakulatokba nézni: milyen a faji arány akár a vezetőségben, akár a 
vezetettségben! És nem döbbenetes-e az az egészen vazulos süketség és 
vakság, melyet a főiskolai ifjúság óriási része a minden nap ránk lépő 
német veszéllyel szemben tanúsít?

Tehát szüntessük meg a numerus clausust, a magyarság egyetlen 
védelmét a közoktatás minden ágában? A numerus clausust szüntessük 
meg, mint a magyar halál nem is gyalog, hanem saját áramvonalas 
autóútját. De az emberség, igazság és becsület minden követeléséből 
szervezzük meg a magyarság védelmét, tényleges védelmét. De hol 
állítsuk fel a védelmi vonalakat?

Nem a közoktatásban. Tanuljon bárki, olyan iskolában, amilyenben 
akar, annyit, amennyit neki tetszik. A magyarság nem lehet az emberi 
kultúra Matuskája, hogy tömegeket gyilkoljon ki a művelődés, a 
szellemi fejlődés lehetőségeiből. Szent István országa nem tiporhatja 
sarka alá a lelkek tízezreit: nehogy teljesre fejlődjék a bennük tehetséges 
istenarc. Hol szervezzük meg hát a védelmet?

Magyarország mai miniszterelnöke, akit eddig elfogultsággal az el-
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fogultak sem vádolhatnak, szegedi beszédében bátran kijelentette (mert 
ehhez nálunk bátorság kell, pláne egy miniszterelnöknek!), hogy a 
zsidóság a gazdasági életben sokkal nagyobb helyet foglal el, mint 
amekkora számarányát megilleti. Egy nagy történelmi igazság, egy 
halálos büntetés nélkül Magyarországon át nem hágható élettörvény 
jutott kifejezésre - Szegeden először - felelős magyar politikus szá
jában. Ez az élettörvény: Magyarország nem mutyi-ország, nem min
denünnen összeverődött népzagyvalékok véletlenes Kaliforniája. Ma
gyarország a magyarok országa, egységes történelmi műhely a magyar 
nyelv, magyar lélek, magyar kultúra, a szerves magyar életcélok 
egységében. A magyarságé minden erkölcsi felelősség, hogy ebben az 
országban a politikai, gazdasági, szociális és kulturális élet milyen 
erkölcsi elvekre van felépítve. Mivel övé minden történelmi felelősség: 
erkölcsi kötelessége kezében tartani a hatalom és irányítás minden 
szálát. És mivel Magyarországon különböző vérű fajok élnek, a 
magyarságnak első kötelessége olyan életrendszert teremteni, hogy 
egyik faj se érvényesülhessen a többi kárára és mindenik faj olyan részt 
kapjon a nemzeti munkából és termésből, amilyen arányszámát 
megilleti.

Az emberiség és igazság e megdönthetetlen törvénye értelmében ki 
kell mondani a szociális igazságtétel első nagy tételét Magyarországon: 
a nemzeti munka minden ágában, minden pályán és munkakörben a 
magyarság olyan arányban kapjon helyet, amely számarányát és történelmi 
munkájának jogait megilleti. A többi helyek az arány lehető betartásával 
oszoljanak meg a többi fajok közt.

Ez pozitív védelem, az egyetlen igazi védelem, igazságos védelem. És 
az egyetlen egyetemes védelem. Mert az már mégis a szellemi gazság 
minden határát túlrontó maszlag volna a magyarsággal szemben: hogy 
neki csak a zsidó elnyomás, zsidó halál ellen kell és szabad védekeznie. 
És más halál elébe zászlósán, wacht-amRheinosan, Schulter an 
Schulter, - Kitartás!-sal - Bátorság!-gal és németlelkű hülye taszilovak- 
kal kell vonulnia.

Lehetne ennél a törvénynél igazságtalanságról, az emberiség meg- 
bántásáról beszélni? Hogyan 1 Hát a zsidóságnál a németségnél igazságta
lanság az, ha ők csak számuk arányában érvényesülhetnek Magyarorszá
gon? Viszont: a magyarságnál máraz is igazságtalanság, ha biztosítani akar
ja, hogy legalább számának arányában érvényesülhessen Magyarországon? 
Nem igazságosabb ez az intézményesen biztosított hármónia minden 
vak zsákmányú szabadversenynél? És ez az igazi liberálizmus. Mert a 
liberálizmus nemcsak megengedése az érvényesülési lehetőségnek. Ez a 
liberálizmus megvédi a fajokat az ellen, hogy egyik a másikat a verseny 
immorális eszközeivel elüsse az őt megillető érvényesüléstől, életrésze-
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sedéstől. (Arra a majdnem mindig rosszhiszeműen feltett kérdésre: - Ki 
magyar? - megfelel: Karácsonyi levél c. tanulmányom.)

Természetes, hogy ez a törvény, csak úgy magában: csak betűigazság
tétel volna, amint némely földreform csak betűben jelenti a parasztság 
helyzetének feljavítását. Hiszen: a magyarság óriási tömegei olyan 
nyomorult helyzetben vannak, hogy a tanulási lehetőség mai pénzmeg
határozottságával legfennebb a kalapjukba tűzhetnék ezt a gyönyörű 
törvényt, az árvalányhaj helyébe. Ha élő, építő, igazságtevő valósággá 
akarjuk tenni ezt a törvényt, a következő kiegészítő intézkedésekre 
van szükség:

1. Az olyan családfőnek gyermekei, akinek összes havi jövedelme, 
bevétele stb. nem haladja meg a háromszáz pengőt: a közoktatás egész 
vonalán, bármily természetű iskolában teljesen ingyen, minden tandíj 
és mellékdíjak fizetése nélkül taníttassanak és az iskolától a szükséges 
könyveket, tanszereket, esetleges egyenruhákat ingyen kapják. Ennek a 
költségeit s az eddigi tandíjhozadékot progresszív tandíjjal kell elő
teremteni a nagyobb jövedelműek gyermekeinél.

2. Budapesten és a vidéki nagy városokban hatalmas intemátusokat, 
Collegium Hungaricumokat kell létesíteni bármily iskolájú szegényebb 
tanulók részére, ahol államköltségen, esetleges társadalmi hozzá
járulások segélyével: lakásban, kosztban, nevelésben részesüljenek.

3. Hatalmas propagandát kell megszervezni a munkásság és különö
sen a parasztság körében, hogy arravaló gyermekeiket akarják tehetsé
güknek megfelelően toyábbtaníttatni. Meg kell értetni velük, hogy ez 
nem csak gyermekeik életének jelent nagy felemeltetést. Hanem: az 
egész parasztság és munkásság helyzetére is előnyt jelent: ha minél több 
gyermekük jut a magyar élet irányítói, kifejezői, a magyar sors 
intézői közé.

4. Meg kell szervezni a végzett ifjak elhelyezését e törvény értelmé
ben.

5. Meg kell szervezni a tehetségkiválasztás helyes módját. Itt megint 
nem logikailag kiagyalt módszerekkel, hanem a szerves élet gondos 
megfigyelésével kell eredményre törekedni. Az utóbbi időben elbúsuló 
lendülettel lett a kor egyik nehézkedésévé a tehetségek kiválasztására, 
dédelgetésére, sőt: elkülönítésére buzgó törekvés. Honunk jövőjének 
nagylelkű ápolói szerelmes duruzsolással valósággal tyúkká lényegül
nek 'át, hogy tehetségtojásokat hozzanak létre s azokat gyengédmeleg- 
séggel kotolják a feje búbjáig átboldogult jövő képébe. A baj az, hogy az 
emberiség javulásának e nekigurult apostolai a saját szervi adottságaik
tól egybesúgott módszerrel saját képükre és saját fajtájukból akarnak 
tehetségeket választani. Ez pedig nem jelenti a vígasztalás tényálladékát 
az ifjú tehetségekre.
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Egészen helytelen pld. a numerus claususnak, vagy más kiválasz
tásnak az a védekezése, hogy voltaképen a tehetségek szükséges 
kiválasztását végzi, amikor csak a jeles vagy nagyon jó bizonyít- 
ványúakat engedi a főiskolai tanulmányokra. Többször felhívtam a 
figyelmet arra a közismert tényre, hogy az általános jeles bizonyítvány a 
legritkább esetben jelent tehetséget. Ezek általában a szülőktől, vagy 
saját szorgalmuktól agyondoppingolt versenyöszvérek, túltermelésbe 
ütemezett szegény talajok s a jövő vetése nem ezeken terem meg. A 
tehetségnek két lényeges jegye van: 1. Ösztönös, mohó kíváncsiság 
bizonyos ismeretek, dolgok, jelenségek felé. 2. Alkotó erő, mely ren
desen éppen e kíváncsiság megépítése közben ébred föl. Ez a tehetség 
egyénenként a legkülönbözőbb korban mutatja meg magát. És igen 
gyakran, éppen a leghatalmasabb erejűeknél, meglehetős későn, néha 
az élet második felében jelentkezik. Rengeteg ismert példa van erre a 
tudományok, az irodalom, a művészetek és a feltalálások történetében. 
Ehhez hozzá kell venni a magyar léleknek azt az általános tulaj
donságát, hogy nem siet, nem tülekedik semmivel és éppen a 
legtehetségesebbek a legkevésbé hajlamosak arra, hogy kirakatosan 
túlszorgalmaskodjanak, hogy belső értékeiket lihegő versenyekben 
fitogtassák. Különben is, aligha lesz túlzás, ha azt mondom, hogy a 
tehetségeseknek egész fejlődésük folyamán és alkotásaik közt is: 
bizonyos lustaságra van szükségük. Természetes, hogy néha egészen 
kivételes munkabírással és lendülettel dolgoznak. De kell nekik a nagy 
semmittevések termékeny csendje, melyben lelkűk mélyebb humu
szának tudattalan folyamatai mozdulnak új meggazdagodások, új 
alkotás felé. Aztán: az erős lelki hajlás bizonyos dolgok felé legtöbbször 
erős elhajlást jelent más dolgoktól. Hányszor látszik a mátemátikában, 
vagy a fizikában jeles képességű tanuló valósággal hülyének a nyelvek
ben, vagy történelemben. Az alkotó géniusz egyetemessége oly ritka 
jelenség, hogy itt teljesen mellőzhetjük.

Igen gyakori az a jelenség, hogy olyan tanuló, aki a középiskolában 
csak úgy horzsolta a négyeseket: az egyetemeken, önmagára találva, 
rendkívüli képességeket mutatott. Tehát: a tehetségek kiválasztásának 
nem lehet a szorgalommal elért eredmény az alapja. Ezért nagyon meggon
dolatlannak és veszélyesnek tartom azt az irtó megszűrést, melyet sokan 
- hivatalosan is - a középiskola negyedik osztályának a végén 
követelnek. Némelyek még a hatodik osztály végén is új szigorú szitálást 
követelnek.

Azt hiszem, hogy ilyen végleges, az egész életet végzetesen befolyásol
ható ítéletet a középiskolában egyáltalán nem lehet kimondani. Először 
is: semmiképen nincs jogunk a legtehetségtelenebb életet sem kizárni a 
felsőbb mívelődés lehetőségéből, ha neki kedve van tovább tanulni. Hi-
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szén a gyakorlatban ma is úgy van, hogy csodamódon megszűrök 
vagyunk a proletár gyermekekkel szemben, de nemigen szűrögetünk a 
miniszteri tanácsos, a nagykereskedő, a bankár, a nagybirtokos stb. 
gyermekei között. Ez az egyoldalú szűrés pedig végtelen veszélyes lehet 
a jövő középosztály kialakulására. Hiszen éppen azokat a tehetségtele
neket tartja meg a tanuló pályán, akik aztán társadalmi helyzetüknél 
fogva el vehetik a helyeket az egyszerűbb indulású tehetségesektől. 
Azután: az élet komoly értelme, a kötelességek meglátása, a munka 
termékeny öröme néha éppen a legtehetségesebbekben ébred legkésőb
ben fel és csak akkor találnak értékesebb önmagukhoz. Meg kell gon
dolni, hogy az ifjú még ki sem kerül a játék lenyűgöző igézete alul és már 
éveken át a nemi fejlődés esetleges forradalmai kötik le erőit. Ismétlem: 
nem lehet a középiskolában végleges ítélettel elzárni az ifjút a magasabb 
képzettség útjaitól A szigorúságnak nem az év végén, a bizonyítvány 
adáskor kell magát kitombolnia. És a közoktatásnak nem szabad jeles 
sztárok kitermelésén alapulnia. Állandó szigorú számonkéréssel az 
osztály egyeteménél, a jeles és hármas tanulónál egyaránt el kell érni: 
hogy pontos képzetek, határozott vonalú ismeretek megfelelő meny- 
nyisége erősítse akarata, szellemi becsületessége, egész lelki élete fej
lődését. Tanár koromban az év végén - kivéve az egy-két bukásra jelölt 
tanulót - tárgyaim pontos tudásában nem volt különbség az osztály tanulói 
közt. A bizonyítvány különbségét az határozta meg, hogy melyik fiú hogyan 
jutott ehhez az egyforma ismerethez.

Egészen betegnek és feltétlenül tehetségtelen fejből jövőnek tartom 
azt a gondolatot: hogy a tehetséges gyermekeket, mint valami kétfejű 
csodaborjúkat, külön válasszuk a többitől és külön dupla adagra emelt 
oktatásban részesítsük. Egészen bizonyos: a kiválasztottak óriási ará
nyánál a tehetséges jelző helyett csak a szorgalmas, vagy jobb esetekben: 
a könnyű felfogású jelzők lennének megfelelők. Mert nem szabad el
felejteni: a tehetség nem szorgalmat, nem gyors reprodukáló képességet 
jelent. Igen sokszor ez a két jegy nincs is meg a tehetségben. A tehetség: 
alkotó erőket s a gondolattermés és új meglátások ösztönös képességét 
jelenti. Ráadásul: ezeket a mélyre ágyazott erőket a még fejletlen ifjúban 
csak igen rendkívüli és igen kevés ember tudja meglátni. A tanárok 
egyetemének pedig mégsem lehet pisztolyt szegezni, hogy rendkívüliek 
legyenek. Mint minden pályán, a tanári pályán is a nagy többség 
átlagember. Az átlagember pedig, szükségszerűen a maga képe után 
ítélve: a buzgó szorgalmút, a jelentkezőt, a híven visszadarálót, a 
tülekedőt, hogy ne mondjam: a strébert fogja tehetségesnek látni. Ez így 
van a főiskolákon is. Tessék megnézni az egyetemek kiválasztását.

De tegyük fel a lehetetlenül legjobbat: a tanárok csak tényleges 
tehetségeket és minden tényleges tehetséget kiválasztanak erre a
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felfokozott lelki kosztra. Egészséges lesz-é ez az eljárás az egyénre és 
a közösségre?

Aliba szeret enni és igen szereti a kukoricát. De a tömés idején nehéz 
undorú véleménye van minden evésről és minden kukoricáról. 
Azonkívül: töltött libának lenni csak az embernek öröm, a libának nem. 
Nem majális az, ha valakinek a két ellentétes nyílásáig ér a mája és egy 
túltengő háj overall súlya alatt szuszog. Éppen a tehetséges gyermekek
nek, erőik mély fejlődési törvénye szerint, van leginkább szükségük a 
játékra, a lustálkodásra, a céltalan, önszeszélyű, az iskolai tantárgyakon 
kívül álló szellemi szabad legelésre. Hiszen a tehetséges gyermekeknek 
éppen az a leggazdagabb előnyük, hogy az iskolai teendők sokkal 
kevésbé, vagy alig veszik igénybe erőiket és így több idejük van a szabad 
csatangolásra játékban, természetben, könyvekben, legmélyebb ösztö
neiktől parancsolt érdeklődéseikben. Ezt az önindulású, az egyéniség 
legmélyebb és még inkább tudattalan tartalmától irányított szabad 
testi-szellemi legelését a fiatal léleknek nem pótolhatja semmi, hiszen 
ez éppen a tehetség első ösztönös mozdulása, végigtapogatása a 
világnak: hol mit szívhat fel alkotó erői számára. Az irracionális élet e 
mesegazdagságú szövetének, a minden elemében szabadon ható 
világnak e dús nevelését, mely egyaránt foglalkoztatja, termékenyíti a 
gyermek és az ifjú tudatos és tudattalan énjét: elvenni a tanulótól: 
lélekcsorbítás, megszegényítés: tehetség-gyilkolás. Begyömöszölve egy 
homunkulusz-képző tanfolyamba, ahol tehetségének csak legkevésbé 
döntő elemeiben: szorgalmában, értelmében és emlékezésében fejlesz
tik: a több szellemi koszttal voltaképen elszegényítik az élet szabad, 
célokkal körül nem peckelt, irrácionális végtelen gazdagságú megter
mékenyítésétől. Az emberiség ellensége az, aki intellektuális dömping- 
be akarja belegyilkolni az ifjúság egy részét.

És mennyi beteg folyamatot, mennyi torzítást eredményezne ez az 
első- és másodrendű anyaszültekre osztás! Mindenekelőtt: a szegény el
sőrendű tan-gúnárokba és tan-libákba olyan ámbiciómájat hizlalna, 
hogy igen betegen szuszognának tőle. Az értelmükben túlüzemezett 
ifjak nagyrésze élettelen, kitermelt, meddő rög volna már a huszas évek 
elején. Kezdeményezésre, friss meglátásokra, merész alkotásokra 
képtelen. Egészen bizonyos: ezek az elsőrendű kiválasztottak szolgál
tatnák a jövőnek a közepes törtetők terméketlen seregét. Egészen 
bizonyos: a jövő tehetségei a másodrendű kinemválasztottakból 
kerülnének ki.

De van egy másik szempont is, mely a közösség és egyén lelki 
egészségét egyaránt érinti. Miért kell a gyermeknek köziskolába járnia, 
miért teszi rendesen torzzá, félszeggé a magános otthoni nevelés? Mert a 
gyermeknek lehetőleg első éveitől kezdve a többi hasonló korúak közt
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kell élnie, elkeveredve mindenféle arccal, minden sorsú és lelkű más 
gyermekkel: hogy életet, embert, emberséget, emberiséget, küzdelmet és 
szolidaritást tanuljon. Hogy, sejtje az egésznek, kifejlődhessenek azok a 
lelki sarkai, melyekkel belekapcsolódhatik a többiek közé. És szüksé
ges, hogy a gyermekek az élet természetes, meg nem cenzúrázott el- 
keveredésével tanuljanak együtt. A tehetséges és a nehéz fejű, a lusta és 
szorgalmas, a játékos és a merengő, a verekedő és a szelíd stb. stb. gyer
mekek mind mély hatású, életépítő neveléssel vannak egymásra. A 
tehetséges gyermek lendítő erő és példa a többi szorgalmában (viszi az 
osztályt, - amint mondani szokták) s folytonos érintkezéseiben is 
termékenyítőleg hat társaira. Viszont: a többi mély emberi emlékeket, 
megtermékenyítő benyomásokat raktározhat le a tehetségesekben. Hi
szen nemcsak a tehetség és a szorgalom emberi érték. És tehetséges és 
tehetségtelen és mindenik: egymásban megtanulják az ember sokféle 
arcát és megtanulják a maguk életét a nagyon különböző képletű többi 
egyének korlátái közé rendezni. Ezt az élettanulást, az életnek ezt a szer
ves mély nevelését bűn elvenni a gyermektől. És bűn másodrendűvé 
osztályozni a gyermekek nagy részét abban a korban, amikor még teljes 
lehetetlen végleges ítéletet mondani egyéni értékeiről. Hisz az élet 
egyebet sem tesz, mint rácáfol ezekre az ítéletekre. És csupán azért, hogy 
valamilyen reformot izzadjunk a közoktatásba: kár a megszégyenítés, 
szülői fájdalom, féltékenység, irigység, beteg arányú becsvágy, beteg és 
megokolatlan gőg s más egészségtelen lelki folyamatok megrontását 
hozni be az iskola életébe.

A tehetségversenyekről már elmondtam véleményemet, itt csak 
röviden összegezem: Az úgynevezett tehetségversenyek, melyek a tehetség 
megítélését pillanatok idegállapotától s a törtető hajlam erejétől teszik 
függővé: nem lehetnek a tehetségkiválasztás alapja. Különben is, amint 
többször kimutattam: a magyar lelki alkat nem hajlamos az ilyen ver
senyekre. Az ilyen versenyek megint általában csak a buzgó közepeseket 
avatják tehetségekké. A tehetség olyan sajátos, sokszor elbúvó, egyénen
ként más-más feltételek közt megnyilatkozó, a legritkábban tülekedő 
ereje a test-léleknek: hogy csak állandó, huzamos, hozzáértő megfigye
lés adhat komoly híradásokat róla. Ezen a téren is csak egyetemes, szer
ves eljárás ad megoldást. Az ország minden néptanítója, tanára évről- 
évre jelentést küld a felbukkanó tehetséges gyermekekről. Jelezve, 
milyen téren nyilatkozik meg a tehetsége, milyen lelki alkata, családi, 
társadalmi, anyagi viszonyai vannak. Az ilyen évek folyamán megfi
gyelt és megismert tehetségeket helyezi el aztán a hivatalos központ a 
Budapesten és nagy vidéki városokban létesítendő Collegium Hungari- 
cumokban, vagy más intemátusokban és nevelteti a tehetségüknek 
megfelelő pályára. Természetesen itt nemcsak a látájner pályákat értem,
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hanem az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság: a nemzeti munka 
minden pályáját Ez a módszer nem lombikokban, agyonlovaglásban, 
mesterkélt és véletlenes próbákban akarja tehetségekké, a gutaütésig 
tehetségekké doppingolni a törtető közepeseket. Hanem az élet nagy 
emberáramából választja ki a fejlődésükben, mindennapi lelki moz
dulataikban állandó, hozzáértő megfigyeléssel megismert tehetséges 
gyermekeket.

4.

Összegezésként ide, ismétlem, - nem lehet eléggé ismételni - azt az 
azonos elvet, mely egyedül lehet mindkét kiválasztás egészséges alapja. 
A közösség és az egyén mind értékesebb termésre fejlesztését, élet- 
problémái megoldását nem lehet olyan mesterkélt beavatkozásokkal, 
logikailag kiagyalt életformákkal elérni, amelyek nem vesznek tudo
mást a közösség és egyén szerves, mély élettörvényeiről. A világ húsában 
és a társadalomban szervesen történő embert csakis meghatározó ele
mei végtelen szövedékében, az élet irrácionális áramainak és ritmusá
nak tiszteletben tartásával lehet a több egészség, értékesebb termés, 
egyetemesebb igazság felé fejleszteni. A legirtózatosabb öngyilkossága 
volna az emberiségnek - pedig igen betegjelenségek ijesztenek ezen a 
téren -, ha mi önként, sőt akart lendüléssel zuhannánk együtt a tudomá
nyos és technikai rohanás nehézkedésével mátemátikai vagy vegyi 
képletté, géprésszé, csak bizonyos cél elérésére megnyirbált életté. El
lenkezőleg: minél szédületesebbé válik ez a tudományos és technikai 
vágtatás: annál több hatót kell beidegzeni a fejlődő ember nevelésébe, 
hogy megmaradjon teljes, integrális embersége ős gazdagságában. Az 
ember nem azért van, hogy Egyházat, Államot, Társadalmat, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális életet teremjen. Hanem: Egyház, Állam, 
politika, közgazdaság, szociális rend, kultúra azért van: hogy a millió 
gyökerekből előteremtő, a millió és millió folyamatban tovaomló ember 
lehetőleg minden ős kincsével, színével és teremtő mozdulásaival 
legyen deltája a belézuhanó világnak.

Sohasem volt inkább érthető az a vágy, hogy az emberiséget egy kissé 
különbbé lendítsük, mint ma. A tehetség forró áhítatát pedig hallatlan 
tömörséggel okolják meg azok, akik ma az emberek irányítására, az em
bersorsok intézésére jutottak. De az egyén és a közösség feljavítására 
csak azt az utat követhetjük, amelyet a természet és a történelem 
egyaránt mutatnak nekünk. Az eke és az ásó mélyre rejti a föld kiter
melt, elszegényedett rétegeit s a friss erejű, érintetlen gazdagságú alsóbb 
rögöket hozza fel a napra, hogy több és jobb legyen a termés. Mikor az
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elvénült egyházi-rendi társadalom megadta már minden lehető termé
sét: a kitermelt, lelkileg elszegényedett rendiséget félrelökte a munká
ban és szenvedésben teljes erejére ért polgári rend. És jött a meddő 
századokra a tizenkilencedik század csodálatos emberi lendülete min
den téren. A tizennyolcadik század végével életbe mozduló, történelmi 
tényezővé fejlődő, de csak 1867. óta megteljesülő magyar középosztály 
már keletkezési folyamataiban, meghatározottságaiban, összetételében 
beteg volt: egységes történelmi alkotásra nem alkalmas. Most pedig, 
történelmi tragédiánk viharverése után minden szerves hiba, akart bűn, 
beteg ideológia felszínre hozta pusztító eredményeit. Megérthető, hogy 
a felelős felső osztályok s a velük bűnös keverék középosztály minden 
eszközzel úgy igyekeznek reformokat, megújhodást, új korszakot 
szimulálni, hogy saját utódaikban folytatódjanak tovább életirányító, 
életintéző tényezővé. De ezt az érthető makacs akaratot át kell törnie a 
magyar életösztön megújhodási akaratának. A történelem nagy for
dulásában élünk, amikor megválasztódnak a nemzetek és csak az el
szánt életakaratú, minden tagjukban emberré jogosult, a munka 
jogrendszerébe épült nemzetek indulhatnak az élet felé. Egyetlen utunk 
van arra, hogy elérjük azt az erőtöbbletet, melyet ez a nagy történelmi 
megújhodás kíván. Neki kell vetni az ekét az egész nagy magyar 
szántóföldnek, mélyre takarítani az elértéktelenült, elterméketlenült, 
beteg csírákkal telt rétegeket s felhozni a nap teremtő világára a 
munkában és a szükség mindennapi küzdelmében friss harcos erőkre 
gazdagodott emberrögöket. A drága csatornák és ápolt patakok el- 
sekélyesedtek, kiszáradtak: forduljunk a nagy tenger ősi segítségéhez. 
Ceterum censeo: a magyarságnak fel kell számolnia a zagyvalék, 
különböző vérű, különböző életakaratú, anarchikus érdekű, el- 
meddősödött felső- és középosztályokkal és intézményesen a magyar 
nyelv, magyar kultúra, magyar életcélok egységes középosztályát kell 
helyébe fejlesztenie a magyar parasztság és magyar munkásság 
arravaló gyermekeiből. Az emberiség és a magyarság feljavítását sokan 
csíragyilkosságokkal és mesterkélt elkülönítésekkel és dopingolásokkal 
akarják elérni. Én a magyarság minden életlehetőségét a munka 
jogrendjének uralmában, a munka tömegeinek intézéményesen biz
tosított érvényesülésében és történelmi tényezővé fejlődésében, az 
egészség, a jólét, a szabad egyéni fejlődés, a kultúra és a társadalmi igaz
ság egyetemes megszervezésében látom.

Városmajor, 1937. május 1.
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KORUNK NŐPROBLÉMÁLJA

Mint bármely témánál: ennél sem az a szándékom, hogy okvetlenül és 
kirakatba-valóan eredeti legyek és újat mondjak - ha másképp nem 
lehet - fejtetőre állva is. Hiszen, mint minden egyetemes örök problé
máról: körülbelül erről is elmondtak minden lehető okosat és nem 
okosat. Célom, mint minden témánál: olyan egységben mutatni meg az ide 
tartozó kérdéseket és jelenségeket, hogy ebből a meglátásból intézményes 
akarat fakadjon az egész, a teljes ember védelmére s az emberi termés gaz
dagabb lehetőségére.

Az egész, a teljes: a természet minden ős adottságával élő és termő, 
meg nem szegényített életű ember: ez az akaratom minden emberi prob- 
lémánál.A nőprobléma is mindenekfölött mint a leendő ember sorsa 
érdekel: hogy ősi gazdagsággal fakadjon elő a csókból és ne öljünk meg 
semmilyen termő csírát benne. Hogy legyen logika és rácionálizmus, in
tuíció és ős gazdagságú ösztön-dzsungel, mátemátika és költészet. Az én 
szemeimben a nőkérdés is elsősorban az ember integritásának a 
kérdése.

Úgy hiszem: nagy szükség van a kérdés egy ilyen mélyebbre mutató, 
szélesebb horizontú körvonalozására. Közéletben és szalonokban, 
templomokban és sajtóban, irodalomban és egy bizonyos tudomá
nyosságot mímelő álszociológiában ezt a problémát igen felületesen s 
különösen: vak egyoldalúsággal tárgyalják. Voltaképpen azt mondhat
nám, hogy ez örök kérdés körül meg-megújuló vitákban két régi klaun 
húz egy nagyon ócska kötelet. Az egyik egy hígvelejű „modernség” el
gurultja. Ez a „haladás”, a „szabadság”, a „szabadgondolkodás', a „modem 
világnézet” s más alaktalan és üres szószátyárságok elpukkantásával 
odabölcselkedik, hogy minden jól van, amint van és minden legyen úgy, 
ahogy tetszik, ahogy jólesik. Ezek azok, akik, ha a rendőrség elkobozza 
egy bordélyház titkos reklámjait, már középkort és inkvizíciót borsóz
nak s az „emberi haladás” és „művészi szabadság” végveszélyét visítják. 
Beteg vagy üres fejű látszatos műveltségű ostoba kóficok ezek. kiket 
kartáccsal kellene kiirtani.

A másik típus az egész problémát egy bizonyos sajátosan felfogott 
„morál” mániákusságában látja. Sajátosan felfogott morál: mert csak 
egy szervre, csak a legeldugottabb szervre vonatkozik. Szemeiddel, 
füleiddel, kezeiddel, agyaddal csinálhatsz akármit, lehetsz tolvaj és 
uzsorás, kém és áruló, fösvény és szívtelen: ez a morál annyit sem riad 
rá, mint alvó bakter a bolhacsípésre. De ha az új divatban egy centimé
terrel kurtább a női szoknya, már nyakig marhasóvá válik ez új
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teksztilipari Sodorna megpillantására s a nagynénje tüdejét is cafatokká 
retorikázza a világ romlásán. Ezek az egész női kérdést azzal a 
méltóságos és tömör mondattal intézik el: - A nő hivatása az, hogy jó 
anya legyen. - Ezek a becstelen és hazug „fehér irodalom” hívei s a nő és 
férfi viszonyáról ezek rókáznak össze egy olyan hülye és hazug „ideáliz
must”, mely betegebb és undorítóbb a nemi élet minden más irtózatos 
eltévelyedésénél. Kétségtelen: hogy ezt a típust még az előbbi előtt 
kell elpusztítani.

Kétségtelen: hogy egy nagy lelki vajúdáson megy át most Európa. És 
kétségtelen: hogy e vajúdás egyik gyökér-oka a nő új helyzete, melynek 
összes következményére nem készülhetett fel az emberiség. Ezért 
állhatott elő a mai átmeneti lázas kor, hol a múlt legmegkövesültebb 
babonái egy asztalnál ülnek a legriasztóbb „modem” őrültségekkel s 
egy és ugyanazon lélek a legellentétesebb elemek zűrzavara. És ebben 
találom korunk legnagyobb betegségét, mely valósággal mély és 
egyetemes tragédiája az új nemzedékeknek: korunk nem tud - sem a 
család, sem az iskola, sem a társadalom, sem a közélet - egységes lelket 
adni az egyénnek. Pedig ez nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy az 
egyén teljes értékét megteremje a közösség számára.

A kérdést a következő szempontokból tárgyalom: 1. mint a nő, 2. mint 
a férfi, 3. mint a gyermek problémáját, 4. mint történelmi, 5. mint 
kulturális problémát.

1.

Mit jelent a nő számára az, ha ezután az élet minden terén ugyanazokat 
a funkciókat végezheti és végezi, mint a férfi s ugyanazt a testi és lelki 
életet élheti? Milyen életgazdagodást vagy szegényülést, milyen változá
sokat vagy válságokat?

Tudjuk, hogy egy bizonyos irány, mely cégén a természettudományos 
nevet viseli, hogy annál nyugodtabban megfeledkezzék a természeti fej
lődés minden alaptörvényéről, körülbelül ezzel az érvvel követelte a nő 
teljes férfivá szociálizálását. A nőt a természet ugyanazokkal az 
adottságokkal és szükségekkel alkotja, mint a férfit, egyenjogúsága 
tehát már természeti jogon nyilvánvaló s így bármi téren joggal 
követelhet magának a férfiéval azonos jogokat és szerepet.

Mindenekelőtt: a „természet ” és a „jog" terminusok használatánál egy 
igen könnyen kínálkozó félreértésre és nem-értésre hívom fel a 
figyelmet. Melyik „természetet" tetszik érteni? Mert az emberi társada
lom dolgairól lévén szó: okvetlenül két „természetet " kell megkülönböz
tetnünk. Az egyik: az az ős állapot, a testi és lelki tényezőknek az az
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összetétele, amilyenné gyúrta valaha az ős természet az ős embert és 
amiről nekünk világos és teljes képünk egyáltalán nincs és sohasem 
lesz. A másik: az az állapot, a testi és lelki tényezőknek az az összetétele, 
amilyenné az ember az előbbi ős adottságokból, ős „természetből’’ az em
beri társadalom egymásra hatása s a kulturális elváltozások alatt fejlő
dött. Ez a második „természet”, bár végleg sohasem szakadt el az első ős 
alaptól: sok jelenségben oly messze fejlődött el attól, hogy ami 
természetes volt az első, természetellenes a második szerint. Példát 
mondok. Egy halálosan éhes ember megy az Andrássy-úton. Vele szem
be jön egy asszony, kinek kenyér és szalonna van a kezében. Az első 
„természet” szerint az volna a természetes, hogy az ember ráugorjék, el
harapja tőle az ételt s ott rögtön felfalja. Viszont világos: hogy a 
társadalmi fegyelmezettség és a mai kultúra fokán ezt csak egy nagyon 
beteg vagy pillanatnyilag őrült ember tenné meg s tette már a mi 
szemünkben temészetellenes volna.

Nem vitatva tehát azt az elcsépelésig vitatott tételt, hogy a nő 
őstermészetileg azonos adottságokkal és szükségekkel született: fenn
marad még mindig az a kérdés: hogy vajon a másik „természet” szerint, 
az emberi társadalom fejlődésében természetes-é, hogy a nő a férfival 
azonos funkciókat végezzen az életben?

Hogy a „természet” és „természetes” szavakat milyen önkényesen 
használják legfelsőbb tekintélyi érv gyanánt: véletlenül előkapott példa 
gyanánt mutassák a divat körüli harcok. Azok, akiknek egy bizonyos 
„morál” éppúgy foglalkozásuk és kenyérkeresetük, mint a kerítőnek a 
kerítés: a női divat folytonos s igen sokszor gyönyörű változásai ellen 
rendesen a „ természet ”, az ős, egyszerű természet nevében tiltakoznak mint 
„természetellenes”, erkölcstelen dolog ellen. Ha csak egy kissé mélyebbre 
néznének, egészen megnyugodhatnának: a divat éppen a „természetnek ” 
ősparancsa s ez a természeti ősparancs szervesen tovább fejlődött a 
másik természetben: az emberi fejlődésben. Mindenki ismeri azt a 
jelenséget: hogy ha egy erős illatú virágot sokáig szagol, egyszer csak 
nem érzi az illatát. Ez nem azt jelenti, hogy a virág elvesztette már min
den szagát, hanem: a szagló érzék már telítve van ezzel a benyomással. 
Ha ilyenkor egy más illatú virágot szagolunk meg, annak teljes erővel 
érezzük az illatát. így eltompul a nemi érzék is a folytonos egy-azonos 
inger hívásával szemben. Ezért szükséges, hogy a nő mindig új és új 
benyomással ébressze magához leendő gyermekei apját. A divat tehát 
nemcsak hogy nem természetellenes: de éppen egy ős természeti 
funkció az örök folytatás egészséges és ösztönös biztosítására. És meg 
lehet figyelni, hogy ezekkel az üzleti morálkodókkal szemben, mint a 
rövid szoknya esetében is: általában a divatnak van igaza.

De ilyen furcsa és kétes használata van a „jog” szónak is az ilyen
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egyetemes problémáknál. Nekem például nemigen lehetne megmagya
rázni, hogy ez a mondat: - Minden embernek joga van az élethez, - a 
semminél egy hajszálnyival többet is mond. Ugyancsak messzire men
nek szegény emberek ezzel a joggal. És kérdés, hogy mikor valaki 
bizonyos praemisszák alapján megállapítja, hogy a nőnek „joga" van 
betölteni a férfi összes funkcióit, nemcsak ennyit mond ezzel: - Én az én 
elvont okoskodásomban erre az eredményre jutottam és más ered
ményre nem tudok jutni, mert gondolkodásformámnak, temperamen
tumomnak ez az eredmény felel meg s csak ez elégít ki.

Kérdés: hogy az ilyen egyéni jólesést jelentő, jogoknak" van-e valami 
jelentése és értéke, mikor egy közösség sokezer éves bonyolult orgániz- 
musáról van szó? Valószínű, hogy nincs. Valószínű, hogy a „jog" szó az 
egyetemes problémáknál annyi, mint: a közösség. A jog nem más, mint 
a közösség mély trascendens életakarata, legmélyebb életérdekeinek 
biztosítása. És valószínű, hogy aki nem ebben a horizontban gondolja 
át az ilyen problámákat: csak szervetlen, alaktalan, üres fecsegést 
terem.

Két döntő kérdésben csúcsosodik ki a nő problémája a nő teljes 
szabadságánál és új helyzeténél: 1. Élheti-é a nő önmagára nézve is 
büntetlenül azt a nemi életet, amit eddig a férfi élt? 2. Ha a nő 
férfifunkciókat végez, nem fogja ez lelkileg s bizonyos határokig testileg 
is férfivá tenni, nem fogja-é ez új joggal elveszíteni önmagát?

Az első kérdésben, az örök-harcú nemi problémánál legkönnyebb az 
„ideálisták" felelete: - A férfiak eddig szabadabb nemi élete bún és 
betegség volt. Az egyenjogúsággal tehát nem a nő nemi élete lesz 
szabadabb. Ellenkezőleg: a férfi élete fog visszatisztulni az ideális nő 
nemi életéhez. Mert ezután a férfi is csak a házasság keretében s csak a 
termékenység gondolatával fog nemi életet élni.

Ez a felelet, amilyen szép, olyan ostoba és üres fecsegés. Nincs 
meddőbb és veszélyesebb dolog az egyetemes problémák megoldásá
nál: mintha bizonyos magasztos lelki kirakat kedvéért az emberi fejlő
dés, az emberi adottság s a jelenkori élet millió és millió realitását 
kihazudjuk az életből. Gondolják meg ezek az ideális hölgyek és urak, 
hogy az emberek még a Bibliában is összc-vissza malackodnak. Ha az 
Isten kijelentésében sem tudták megtartóztatni magukat, hogyan fog ez 
nekik sikerülni a mai kor millió ingerrel zuhatagos életében? Érdemes-é 
hazudni magunknak egy világot, mely a saját kis elvont gondolkodá
sunk méretei szerint szabályszerű, illendő és büntelen és erről szépeket 
fecsegni, ahelyett, hogy a valóságos élet lehetőleg összes tényezőjének 
meglátásával igyekezzünk védelmet és gyógyulást hozni az ezer 
éhséggel és esendőséggel valóságos emberek világába?

Valószínű, hogy a nemi kérdésben a szigorúan theológikus és
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teleológikus felfogás helyébe, mely a férfinál is átok alá vet minden 
csókot, mely nem a törvényes házasság keretén belül és nem a 
termékenység gondolatával történik: az új társadalom az egészség szem
pontját fogja tenni. Természetes, ho^V ebben az esetben az egészség 
szónak a legszélesebb és legteljesebb értelme van s magába foglalja 
nemcsak a nő és a férfi, hanem a bármikor bekövetkezhető gyermek testi és 
lelki egészségét is. Ez az álláspont már a nemi életet nem vallásos és 
morális kényszerképzetek hatása alatt nézi. Kényszerképzetek, melyek 
annyi beteges nyomást gyakoroltak a lelki és testi fejlődésre. Az új 
társadalom magasabb fokú szellemiségében vallás és morál már nem 
fognak altesti házi rendszabályokon alapulni. Ez a felfogás már nyíltan 
számot vet az élet reálitásaival és tudja, hogy az élet roppant gazdagsága 
minden téren, a növényi és állati világban is: milliárd és milliárd csírát 
pazarol szét, melyeknek csak egy bizonyos része jut foganáshoz és fejlő
déshez. Hiszen az életnek éppen ez a nagyszerű pazarlása a legterméke
nyebb titka s az egyetemes élet alap-áksziómája: - Pazarlók, tehát 
vagyok. - Nem valószínű, hogy az embert ki lehet tépni az élet 
egyetemes gazdagságából s át lehet szegényíteni egy olyan szociális 
géppé, mely csak pontosan a törvények által célszerűnek ítélt esetekben 
terem csókot. Régi megfigyelés, hogy azok, akik valóságos elgurult 
prófétái a nemi megtartóztatásnak: szellemileg és testileg beteg, nem 
normális életet élő emberek.

Ez a felfogás tehát nem mint szentségi vagy becsületbeli kérdést 
tárgyalja a nő nemi életének mikéntjét; hanem az e fejezet elején 
felvetett probléma jegyében: Életgazdagodást vagy élete megszegényü- 
lését jelenti a nőnek az, ha a házasság előtt ugyanolyan nemi életet fog 
élni, amilyent eddig a férfi élt? Elő fogja-é ez segíteni, vagy gátolni fogja 
egyéni értékei megtermését?

így téve fel a kérdést, becsületes és komoly gondolkodó okvetlenül 
eljut a következő meggondoláshoz: A férfi élhette ezt a nemi életet úgy, 
hogy nem kellett semmilyen mesterséges és erőszakos módon beleavat
koznia testi folyamatainak lefolyásába. A nő pedig csak úgy élheti a férfi 
nemi szabadságát, ha ezt minden természetes csók után megteszi, 
csókja gazdasági, szociális és más következményétől: a gyermektől 
mentesítse magát.

Kétségtelen, hogy ez a csak a nőnél előálló körülmény testileg és 
lelkileg súlyos következményeket határoz meg. Az a nő. aki zsenge 
lánykorától kezdve az életpusztítás előre megfontolt gondolatával megy 
be a csókba, szükségszerűen ránevelődik, hogy tagadja a csók eredeti 
értelmét s egész életére a terméketlenség ügyes és ravasz játékosa legyen. 
Ez pedig könnyen lehetővé teszi, hogy átzökkenjen olyan élvezetek 
keresésére, melyek épp olyan, vagy talán még fokozottabb ingerrel
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járnak, de már lényegükben terméketlenek. És mihelyt ezekre a meddő 
utakra téved a nő: kikerülhetetlenül oda nevelődik, hogy mindig újabb 
és újabb élvezési mód, frissebb és frissebb nemi hatás után vadásszon: 
mindig más és más férfi felé forfuljon étvágyával.

Mit jelent ez a nő életének? Jelenti a nemi élet beteg arányú elbur- 
jánosodását a testi és lelki folyamatokban, tehát: egész többi élete 
megszegényülését. Egész élete egyetlen beteg mánia uralma alá kerül s 
minden testi és lelki folyama csak annyiban érvényesülhet, amennyi
ben valamiképen ezt a mániát szolgálja. Az élet gazdag termő egyen
súlya felborul, ezer és ezer nagy elhivatású csírája elpusztul, az 
egésznek született élet beteg csonk lesz. A millió és millió humánum 
megtermésére született gazdag élet egy kicsinyes és végtelenül szegény 
mánia vak ismétlő gépévé nyomorodik.

Természetes, hogy e kérdésnél nagy különbség van a közt a nő közt, 
aki már húsz vagy huszonkétéves korában férjhez mehet és a közt, aki 
csak huszonnyolc éves vagy későbbi korban megy férjhez vagy a közt, 
aki sohasem kap férjet. De egész bizonyos: ha a nőnek huszonnégy vagy 
huszonkét éve előtt megadjuk azt a nemi szabadságot, melyet eddig a 
fiatalemberek élveztek: ez a nő meddővé prostituálását, a testi és 
szellemi termésének megszegényítését: a nő csődjét jelenti. Ezért a nő 
védelme ebben a fiatal években sohasem lehet eléggé éber és kitartó, 
figyelmes és következetes, szerető és határozott. Aki pedig a küzdő férfi 
leendő társát, az új emberiség leendő anyját, az új szépségek holnap 
fakadó forrását nem ilyen meggondolásokkal, hanem úgynevezett 
„modem” elvekkel neveli: az ilyen gazembert vagy szajhát lófarkára 
kell kötni s úgy pusztítani ki az emberiségért élő emberek világából.

Térjünk át a másik kérdéshez: mit jelent a nőnek, ha ezután az élet min
den terén férfi-funkciókat végez? Ha ügyvéd és pap, diplomata és tudós, 
képviselő és talán már: katona, stb.

Közismert a pék-lábszár és az órás-szem. A pékek befelé görbülő 
lőcslába, az órások összehúzott, sajátos fényű rövidlátó szeme. Vagyis 
közismert az a tény. hogy bizonyos állandó foglalkozás elformálja az 
ember testi külsejét, sajátos bélyeget nyom rá. Az is közismert, hogy a 
lélekre, a szellemre is hasonló hatást gyakorol. A tanár, a pap, az ügyvéd 
pszihé ép olyan megfogható, tapintható, látható és domború sajátos 
valóságok, minta pék-lábszár és az órások szeme. A testi és lelki életre a 
megállapítás azonos: az állandó azonos foglalkozás bizonyos testi és lelki 

folyamatokat gátol elpusztít, más folyamatokat viszont elősegít vagy 
túltengővé fejleszt. Ez aztán sajátos testi és lelki képletté formálja az illető 
foglalkozás űzőit.

Mi volt a nagy általános, egyetemes különbség a férfi és a női lélek 
közt? A férfi lélek sajátos jegyei inkább a tudatos lelki folyamatok s az
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alkotó akarat voltak. A férfiléleké a nagy horizontok és lehetőségek 
meglátása, a nagy szintézisek alkotása, a millióknak életformát adó 
akarat. A férfiszem látja meg sub specie aeternitatis az egyetemest és 
akarata is inkább az egész, az egyetemes felé fordul. A férfi akarat, ami 
nemiségének természetéből folyik: alkotó akarat.

A női lélek általában sokkal gazdagabb az úgynevezett tudatalatti és 
ösztönös elemekben és folyamatokban. A női lélek még sokkal inkább 
test és ez az ő nagy gazdagsága és termékenysége. Még millió el nem 
tépett köldökzsinórral testesülve be a világ húsába: folytonos éhes 
befogadásban érzi meg az élet végtelenül finom rezdülétéit, titkos 
suhanásait. Élete nagy figyelmét ezek a folyton ömlő apró benyomások 
töltik meg, ezért tudja oly csodálatosan meglátni az apró részleteket, a 
különöst, az egyes eseteket. A természet: a világ húsába áramló 
egyetemes élet megérzése és határozott szavakba nem is foglalható 
ösztönös, állati megértése, amint az anyja mellett alvó borjú érti az 
anyja meleg testében az anyai védelmet és szeretetet: leginkább a női 
lélekben történik. Emlékezete is inkább a test mély ösztöneiből s folyton 
suhanó sejtelmeiből tevődik össze, mint tudatos folyamatokból. Ezért 
mindenekelőtt a nőbe van ágyazva a faji emlékezet s az emberiség 
történelemből kisülyedt múltja, az eltűnt ember-mitológia a nőben még 
szoptat és termékenyít. A nő a föld és a zene: az anyag végtelen ős 
szülőgazdagsága s a legkorlátlanabb kirontás a sejtelmek irreális 
valóságába. A nő tudatos folyamatai is inkább a részlet, az egyes eset 
felé fordulnak. Akarata is inkább a meglevő adottságokból s más 
akaratokból kombináló, formáló, alkalmazó akarat.

Természetes, hogy a női és férfi lélek itt felsorolt elemei többé-kevésbé 
megvannak minden nőben és minden férfiban. Mert nincs százpercen- 
tes nő és nincs százpercentes férfi s minden ember a nő és férfi kémiá
jából áll elő. De ez a körülmény csak még fenyegetőbbé teszi azt a ve
szélyt, hogy a nő, állandó férfi funkciókat végezve átfejlődik, átnyomo- 
rodik egy másodrendű, bátard férfi-típussá. Azok a férfi-funkciók 
bizonyos lelki mechanizmust tételeznek föl. A nő, betöltve ezeket a 
funkciókat, kényszerül állandóan azokban a tudati és akarati lelki 
folyamatokban élni, melyek eddig a férfi léleknek voltak sajátos jegyei. 
Kérdés, hogy ez a folytonosan tudatában és tudatos akaratában élő nő 
nem fogja-é elveszteni azokat a lelki elemeket és folyamatokat, 
melyekre ezekben a férfi funkciókban nincs szüksége, vagy amelyek 
éppen gátolják e funkciók teljesítésében? Kérdés, nem fogja-é elveszteni 
test-leikéből az évezredek gazdag avarját, az ösztönök, sejtelmek, az ős 
alaktalan emlékezések, a világ millió apró benyomásaiból, részleteiből 
épülő lélek dús termékenységét. Kérdés: nem fogja a nő elveszíteni 
magából: a nőt?
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Valószínű: hogy ez a férfivá kasztrált nő nem kevésbé utálatos eunuk- 
típus, mint a testiségében kasztrált férfi. És két körülmény végzetesen 
fogja elősegíteni ezt az áttorzulást, ezt a szörnyű öngyilkosságot. Az 
első: a nagy életversenyben, ahol most már kenyér- és presztízs- 
versenytársa a nő a férfinak: a nő kényszerül ezekben a férfi
funkciókban mindjobban magára tornászni a férfipszihét, hogy ver
senyképes legyen. A második: az új helyzetében és teljes nemi 
szabadságában élő nő mindjobban kerülni fogja a termékenységet s így 
az anyaság dús és egyetemes hatása sem fogja újból és újból életre hívni 
benne a női lélek évezredes gazdag örökségeit.

A probléma tehát a nőre nézve végső kérdésben így hangzik: Vájjon 
abból a nagyon megdobolt egyenjogúságból, a nőnek a férfiéval egyenlő 
nemi szabadságából és minden férfi-funkciót elbirtokló lehetőségéből 
haszon-é vagy kár fog hárulni a nőre? Vájjon az egész emberi kultúrát 
kitermékenyítő, földgazdagságú nő nem fog új helyzetében csak két 
csonka és szomorú típussá szegényedni? A hisztérikus s csak nemi 
étvágya vad rángatásaiban élő hetaira-típusra. És a női lélek minden 
ősgazdagságát elvesztett férfi-nőre, a lelkileg kasztrált nőre, a lelki 
virgóra?

A kezdet nem túlságosan bíztató.
A nők nagy nekiiramodása az „egyenjogúság" terén az utolsó 

évtizedekben, mint legkiötlőbb eredményt azt adta, hogy nagy sikerrel 
magukévá tették azt, ami a férfiban kicsinyes, piszkos vagy bolond vagy 
üres külső. Eltanulták tőlünk a nemi malacságokat, a dohányzást, a 
cigaretta fogásának s a dohányos nyál kiköpésének módját, a frizurán
kat, a nadrágunkat, a sétapálcánkat, nyakkendőnket, a sportőrületün
ket, legízléstelenebb gesztusainkat s az alkoholt. Bármily hízelgő is 
ránk, hogy a „modern” nő új szabadsága legmagasztosabb céljának azt 
tartja, hogy rothadt, hülye és alacsonyrendű férfivá fejlődjék, nem 
tudunk olyan önzők lenni: hogy ezt mint a nő történelmi nyereségét 
könyveljük el.

Bizony: az új szabadság még eddig inkább szomorú kirakat
szajhákat, fertelmes sport-kancákat és fértélmesebb meddő kultúrkocá- 
kat adott, mintsem meggazdagult értékű új női típusokat. Az igen kevés 
sikerült eset mellett csak még jobban látszik a modern nő nagy emberi 
elszegényedése. Vigasztalóbb lesz-é az eredmény, ha más tereken fog
juk vizsgálni a problémát?
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2.

Mit jelent a nő új helyzete, férfiszabadsága a férfinak?
Ennek a problémának a vizsgálatánál tudnunk kell: milyen életgya

rapodást, milyen kiegészülést, milyen funkciót jelentett eddig a nő a 
férfi életében.

Az akaratában és tudatában élő férfi küzdött, alkotott, építette az örök 
emberi jövőt. Látta a nagy szintéziseket, az egyetemest, akarta az örök 
értékű formákat. Az ösztönös, nagyrészt tudattalan, a világ-folyó millió 
rezdületében veleáramló test-leikében élő nő folytonos termékenyítés
ben hozta ebbe a férfi lélekbe az apró részletek meglátását, az apró 
benyomások, a lehellet-finom életsuhanások mély megérzését, a mos
tani pillanat kincsét. A világ vak vérkeringésében bennegazdagodó női 
lélek adta a férfinak a világ ösztönös, érzelmi: mintegy testi, állati 
megértését. így a nő az anyag roppant mitológiájának, az egész 
világegyetemben feláramló teljes és egyetemes életnek mintegy kozmikus 
tudata, ösztönös megérzése lett a logikai és akarati formákban inkább 
átszegényült férfi-pszihében. A nő volt az örök föld, melynek érintése a 
meg-megvérszegényült Anteusz-férfiba vissza-visszavitte a világ véré
nek teljes gazdagságát.

Mindig-anya volt a nő a férfi számára: az élet-eposzban tragédiát 
zúduló férfi minden percben gyermekké hullhatott vissza a női mellen. 
Ahol a történelem vitézlő díszkakasa újra és újra gyermekké menekült, 
elringatott, felelőtlen védett élet lehetett, akinek mindig és mindenben 
igaza van: mert az ő mamája a világ és az igazság és e mama számára ő a 
világ. A legzordabb akaratú, a leggigászibb arányú férfiban ott sír ennek 
a megfojthatatlan gyermeknek örök nosztálgiája: anyamellet találni a 
nőben, mely megmenti a bibit okozó világtól hozzáfutó fiút az abszolút 
védelem, az ős vígasztalás, az egyetlen szeretet emlőjével.

Mindig-szerető volt a nő a férfi számára. Az élet-marakodásban, az 
akaratokban és gondolatokban meg-megkopott férfit a fiatalság új és új 
hullámával fürdette meg a nő a csókban. A csók nemcsak a folytatás, 
ösztönös akarata. Hanem megfiatalító, csodatevő forrás, ahol a nő 
legteljesebb és legdúsabb áramlásában új és új csírákat, új akaratokat és 
gondolatokat hí életre a férfiban s megerősíti benne az élet küzdő 
akaratát.

Mindig-társ, mindig-barát volt a nő a férfi számára. Künn az élet
rohamban mindenki mindenki ellen harap, minden éhség a maga 
igazát ordítja s halálosan egyedül van minden férfi. Egyedül el
lenségeivel és mélyebben egyedül szövetségeseivel szemben. Mert nem 
híd a szó, nem belső egység az érdek s az egyén és a küzdő akarat mindig
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végzetesen egyedül van az akaratok iramában. A nő az egyetlenül lehető 
társ, az egyetlen egység. Csak a nő tudja halálos-halálig mindenüvé 
követni a férfit minden akaratában és gondolatában. És a megtántoro- 
dott férfinak ő tartja gyengébbül erősebb vállát, az elhagyott férfinak ő 
fogja kezét s mikor már maga a férfi is kételekedik önmagában: a nő tud 
megújult hite, holnapi biztonsága lenni.

Kérdés: a nő új helyzetében a férfivá szociálizált, emancipált és 
kulturált nő fogja-é ugyanezt az életgazdagságot, megújító erőt és 
védelmet jelenteni a férfi számára? A nemi életben korlátlanul szabad 
nő, akinek a csók csak múló élvezeti-ügylet, legjobb esetben egészség 
aktus: fogja-é a csókban, a szerelmi érintkezésben ezt a dús megtermé
kenyítést jelenteni a férfi egész, lelki és testi élete számára? Nemcsak 
különböző kéj-technikát fog találni a férfi az új nő csókjában, mely 
előbb-utóbb unalommal vagy undorodással fogja eltölteni? De élete rej
tett csíráinak, testi és lelki élete ős dsungelének nem fog nagy hívású haj
nalokat, új indítású tavaszokat adni ez a szerelem s humánitása nem 
fog semmit nyerni benne. Vájjon az ilyen csók nem fogja-é lassanként 
tompítani a fajfentartás ösztönét a férfiban s nem fog természetellenes 
típusokat teremteni?

De hogy fogja betölteni a férfi-funkciókban férfi-lelkűvé szegényedett 
új típusú nő hármas nagy szerepét: a mindig-való anya, szerető és társ 
minden pillanatban termékenyítő hatását? Ebben a tudati és akarati 
folyamatokba csonkult, átférfiasult lelkű nőben a férfi nem fogja 
megtalálni természetes kiegészülését, a teljes, minden áramában gaz
dagul élő életnek azt az állandó utánpótlását, mely eddig életének, 
erőinek legdúsabban fakadó forrása volt. Egy önmagához hasonló, de 
csonkább, de másodrendű férfit fog találni az új nőben, ugyanazokkal a 
lelki folyamatokkal, éhségekkel és belső nyomorúságokkal. Fáradság, 
unalom és levertség és nem új életet adó kiegészülés lesz ez a nő 
számára. Az őstitkú kincses talajt ellopták a férfi gyökereitől. E mellett a 
férfi-funkciós új női lélek mellett a férfi élete elszegényül, elbitangul s 
legszebb csirái fognak terméstelenül elpusztulni.

A férfi, egyedül és izoláltan az anyagi világjelenségeivel, a természet
tel szemben, egyedül és izoláltan az életharcban minden más éhséggel 
és akarattal szemben: hiába fog ehhez a nőhöz menekülni. Hiába 
kopogtat a nő testénél, leikénél: nem fog anya, nem fog szerető, nem fog 
társ válaszolni kérésére. Egyedül és izoláltan marad a csókban, a 
tűzhelynél: a nővel szemben is, kiben csak saját megromlott képmását 
fogja láthatni.
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3.

Mit jelent a nő új helyzete, az új pszihéjű nő a gyermeknek: az új 
emberiségnek?

A gyermek a férfi és a nő vegyületének kémiai képlete. Vájjon ez a 
képlet nem fog veszélyesen módosulni: ha az összeadó elemek közül az 
egyik elveszti sajátos jegyeiben minden gazdagságát s megmaradó 
képleteiben a másik elemhez hasonul? Részletesebben: így áll a 
probléma:

A női lélek, állandóan és nemzedékről nemzedékre férfi-funkciókat 
végezve, elveszti sajátos egyéniségét, fennebb leírt ösztönös gazdagságát 
s áthasonul inkább tudati és akarati folyamatokban élő férfi-léleké. 
Mármost: az ettől a nőtől születő gyermek lelkileg voltaképen két 
egynemű, két férfi-lélek gyermeke lesz. Hiányozni fog belőle az ösztönö
sebb, a világ húsának áramló életét millió és millió apró folyamatban 
élő női lélek megtermékenyítése. Hiányozni fog a dús tudattalan avar, a 
faji emlékezet, az anyag mitológiájának vak megérzése, a csodálatos 
sejtelmek és jövőt és művészetet teremtő szimatok. A zseni mindig az 
anya fia volt és az új nőből új funkcióiban éppen ezek a zsenit termő ős 
elemek fognak kihullani. Nem fogja-é ez az egész emberiség, az egész 
emberi lélek megszegényedését, termőképességének folytonos csökke
nését jelenteni?

Az emberi termés alapformája: az egyéniség. És kérdés: vájjon az ős 
női lelkielemek nélkül lehet-é egyáltalán egyéniség? A nő nem 
egyéniség amint a föld nem tölgy, nem hárs, vagy bükkfa. De a születő 
gyermek a mai pszihé által lesz egyéniség, amint a tölgymag vagy a 
hársmag a föld által lesz tölgy vagy hársfa. A tudat és az akarat 
körülbelül azonos törvényű és lefolyású folyamatokban él minden
kiben. A női lélek ösztönös, sejtéses, alaktalan ős elemei teszik ezt a 
tudatot és akaratot egyéni arcúvá, egyénileg alkotóvá. Gondolatot és 
akaratot, formát és törvényt a férfi-apától kap a gyermek. De egyénisége 
sajátosan termő talaját, az alaktalan, irracionális lelki elemeket, a 
világot mint álmot, szépséget és hitet: a nő-anya gazdag emlőiből szopja 
magába.

Mély és súlyos veszélyek várják az új nő gyermekét. Ha az anya a 
nemi szabadságában kéjbenyomások vadászává betegült nő: ez a beteg, 
hisztérikus test csak beteg csirájú, elítélt, minden esendőségnek előre 
odaígért gyermeket fog teremni. De vájjon kisebb lesz-e a leendő em
beriség pszihikai esetekből származó veszélye? Vájjon a lelki folyama
taiban átférfiasult nő gyermeke nem fogja-é az emberiség egyoldalú, 
racionálissá fejlődését: lelki koldusbotra jutását jelenteni? Vájjon az el-
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rúgott őstalaj, a megfojtott nő nem fogja-é megbosszulni magát az egész 
emberi termésen, az emberi kultúrán?

Nincs gyilkosabb tévedés: mint fel nem ismerni a gyermek és a 
fiatalság anyától szakadt gazdagságának jelentőségét. Kell a mitológia 
és kell a mese, a játék és az édes ostobaságok, az érzékek sejtelmes bor
zongásai és a misztikum, a tánc és a mámor: rengeteg pazarlás, rengeteg 
hiábavalóság és rengeteg irrácionális elem kell ahhoz, hogy komoly célokat 
akaró, erős akaratot építő, hősiesen merő emberi élet teremjen meg. Hiszen 
az ember logikumának, gondolatkiépítésének erőforrásai is abban a 
gazdag, anyától kapott lélek-avarban vannak, melyet nem tudunk 
összes elemeire ánálizálni s melyben évszázadok és évezredek termő 
ereje lappang. Vájjon: ha a nőt férfivá kasztráljuk: ez a gyermekben nem 
a jövő emberiség teljes megrablását fogja jelenteni?

4.

Mit jelent a nő új helyzete, új férfiszabadsága, férfi-funkciókat végező 
egyenlősége a történelem-csinálásban, a legtágabb értelemben vett 
politikában?

A felszabadítási érv itt is ugyanaz volt: A nő a gondolatnak, 
munkának, szenvedésnek ugyanazzal a mennyiségével járul vagy 
járulhat a köz életéhez, mint a férfi. Tehát: ugyanazok a jogok, 
ugyanolyan tér illetik meg a politikai életben, az államélet szövésében, a 
történelem-csinálásban, mint a férfit.

Az érv gondolatilag abszolúte tökéletes. És elvontan nem lehet sem
milyen érvet szegezni ellenébe. De a társadalom nem gondolati 
alkotmány, hanem: orgánizmus, millió és millió rácionális és irrácioná
lis tényből előálló szerves élet. Az elvont gondolkodás „igazsága" nem 
mindig jelent igazságot, vagy helyesebben: egészséges fejlődési lehető
séget a szerves életben, hol a kozmosznak előttünk ismeretlen mélyebb 
logikája érvényesül. Hogy állunk az „igazsággal” ebben az esetben?

Azt hiszem, hogy azok a nemes és elismerésreméltó torkú apostolok, 
akik szétjajgatták a nő politikai kitagadottságát: nem látták, vagy 
szándékosan lebecsülték azt a hatást, melyet a nő a történelem 
kialakulásában gyakorolt. Nem lesz tehát megokolatlan, ha egy-két 
rávillantással emlékeztetünk a nő hatalmas és mélyreható történelmi 
szuggesztiójára a múlt társadalmában.

Maga az a tény, hogy a férfipszihé mégis csak a nő csókjában 
kezdődik s hogy minden akarati csírájában ott van valami viszonylagos 
a nőhöz és a csókhoz, megmondja: hogy a nő bármelyik arcában (anya, 
szerető, feleség) a férfi-akarat legmélyebb elindító, beszínező, célt-adó
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tényezője volt Úgy határozta meg a férfi akaratot és az abból kitermő 
történelmet mint a talaj a bor jellemét. A férfi tudatosnak elhatárolt 
egyéninek hitt logikus akaratában a nő ösztönös, határtalan, irracioná
lis természeti akarata indított, követelt és kapott. Ha az eddigi 
világtörténelmet egyetlen tettnek s az e történelmet kialakító akaratot 
egyetlen akaratnak vennők: nem merném azt mondani, hogy ez az 
akarat a férfié volt.

És természetes: hogy a férfi-akaratnak e meghatározottsága a nő által 
általában megtermékenyülést és szükségszerű kiegészülést jelentett az 
embertörténetnek. Ösztönei millió csápjával a természetbe inkább 
bekapcsolt test-lelke divinátorikus sejtelmeivel és szorongásaival a nő 
vitte a férfi leikébe az apró gondok, kis félelmek, a mindenpillanatnyi 
óvatossságok, ügyes meghunyászkodások mély irányítását. A részletek 
meglátására, az apró szükségek megérzésére berendezett pszihéjével a 
nő adott a férfi nagy koncepcióinak reálisabb, életszerűbb szövetet.

Azt hiszem, hogy még nem látták eléggé meg a nő döntő szerepét az 
emberiség demokrátikus megújulásaiban, az emberi jog és jólét újabb 
és újabb megszélesedésében. A már ezredik apjában rabszolgának ítélt 
férfi-proletár végzi a baromi munkát reggeltől estig. És ha a szükséges 
durva falat mellé néha egy kis kárpótló alkohol is akad, vak lelkében 
megmásíthatatlan rendnek fogadja el ezt a világot s épp úgy nem 
próbálkozik igényekre ébredni, mint repülni. De a női szépség a 
természeti erők vak erejével akar érvényesülni minden korláton 
keresztül. A proletár férfi a szeretőjén át, a proletár szülők kislányukon 
át ébrednek az igények nagy lázadásába. Úgy öltöztetni, diszítgetni 
őket, mint más, a jólétben levőket, mint bármily jólétben levő nőt, 
megadni a szépség és szeretet ősi jogát: ez adja a gyújtó csóvát a Promé- 
theüsszé ébredő proletár-férfinak. Az egyenlőség gondolata a női test, a 
női mell legsajátosabb hajtása. Az éhezést, a korbácsot, a baromi életet 
szó nélkül tűri az élet nehéz fegyence. De ha a szeretője, felesége, vagy 
kis leánya szépségéhez hiányzik a csipke: felföldrengenek ősi erői és 
emberré ébred. A forradalmak véres lavináját minden látszatok mögött 
apró kis fehér kezek lökik. A nő volt az örök Spartacus újból és újból 
felemelt ökle az örök emberi rablás ellen.

És sajátságos: a nagy emberi gondolatoknak, az új korszakot jelentő 
eszméknek is a nők voltak előfutárai, első szétlobogó hírnökei. Nagyon 
jól meg kell érteni ezt az érdekes történelmi jelenséget. Nem a gon
dolatot, az elvont eszmét látták meg a nők, hanem a férfit, akiben 
ösztönös lelkűk megérezte az új gondolatot, megváltó eszmét termő em
bert. Nem a kereszténységet látták meg a nők, hanem Krisztust, kinek 
összes személyes szuggesztiójában ölelték lelkűkké az új hitet. Nem a 
tanaiért hittek Krisztusban, hanem Krisztusért hittek tanaiban. A nő a
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gondolatokat az új eszméket sohasem elvontan, gondolatilag fogja fel 
Hanem mindig ösztönösen, az incamatio, az egyénbe személyesítés útján. A 
nőnél a gondolat, az eszme is: szerelem. De ha kell: egész testi életét 
lenyűgöző, lélekké nemesítő, egyetemes vonatkozásúvá szélesült vég
zetes, irrácionális szerelem.

A jelenségeknek ez az ösztönös, ősi sejtelmű megfogása a női léleknél 
nemcsak azt eredményezi, hogy ő látja meg először a megváltókat, az új 
eszmék, új szépségek hirdetőit. Hanem: mert a legelvontabb gondolatá
ban is egész ösztönös, fájdalmas és csókos testével benne van, a nő 
mindhalálig makacsabb kitartású, hősiesebb követője az emberiség 
magvetőinek, mint a férfi. A harcos ököl a történelem folyamán a férfi 
volt. De igen kevés túlzást követünk el, ha azt állítjuk: hogy a 
világtörténelem pszihikai bátorsága: a nő volt.

És a nő volt a világtörténelem étikettje, a vad életmarakodást 
megszépítő, társadalmi önfegyelmezést és jó modort parancsoló elem. 
A vak dühü életriválisok, az egymást mészárló ellenségek kultúrem- 
berré, társaslénnyé finomultak és formásodtak a nő jelenlétében, akit 
mint a férfi-küzdelmen kívül és fölöttállót egyetemes tisztelet illetett. A 
francia királyságot, a francia klasszicizmust nagyobb mértékben terem
tette a nő, mint a férfi. A nő volt a történelem esztétikája.

A nő új helyzetében talán a legmélyebbreható változás az: hogy a nő 
riválisa, versenytársa lesz a férfinak. Tehát: a férfinak szociális és lelki 
elhelyezkedése a nővel szemben ugyanaz lesz, mint eddig a többi küzdő 
férfiakkal szemben. A rohanó éíetversenyben pedig senkisem várhatja 
azt a paliságot a férfitól, hogy mikor a nő a férfival egyenlő jogokat és 
teret kapott az élet minden terén, ráadásul még megadja a nőnek azokat 
a kiváltságos jogokat, melyeket a régi nő a régi elhelyezkedésben 
megkapott. Hiszen ez teljesen képtelenné tenné a férfit a versenyre a 
nővel szemben. Természetes tehát: hogy a küzdelemben, a versenyben a 
férfi teljesen úgy fog bánni a nővel, mint a férfival. Ez az életverseny, a 
politikai küzdelem, az egész történelmi élet eldurvulását fogja jelenteni. 
Mert most már hiányozni fog az az elem. mely a férfiküzdelmen felül 
állva, formákba, társadalmi esztétikába nemesíti át az irtózatos életver
senyt. Az érdekek összeharapdosása, a vad könyöklés egyetemesebb és 
féktelenebb lesz.

Felmerülhet az az aggodalom is, hogy a nő, kinek pszihéjéből 
hiányzik az egyetemes, a nagy szintézisek meglátására képesítő hajlam, 
nem fogja-é a túlságosan látott és érzett részletek kedvéért veszélyesen 
befolyásolni az állami, a történelmi élet kialakulását?

És vájjon - másik kérdés - a nő, pláne szabadabb nemi életet élve, sa
játos idegzeténél fogva, nem fogja-é a politikai életben is az új meg új 
benyomásokat és szervi kíváncsiságokat hajszolni? Nem fogja-é ez
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rángatottá, hisztérikussá tenni a történelem menetét? És - más kérdés és 
aggodalom - vájjon a nő, aki kevésbé látja az egyetemes törvényeket és 
korlátokat, abban az elhajító szenvedélyben, hogy akaratát a politikai 
küzdelemben is mindenáron érvényesítse: nem fogja-é még im- 
morálisabbá tenni a közéletet?

Tudom, hogy ezekre a kérdésekre - tekintve a társadalmi élet elemei
nek, ható erőinek végtelenségét: igen nehéz a komoly válasz. De ok
vetlenül felmerül az a kérdés is: vájjon a közélet s a történelem egész 
menete nyer-é a nő új helyzetével? Vájjon nem éppen az a tragédia várja 
a nőt: hogy a női vegyelem hiányozni fog, kivesz az emberiség 
történelmi akaratából. Két okból: Először: Mert az a döntő és abszolút 
női hatás, melyet a nő eddigi sajátos helyzetében gyakorolt a 
történelemre, szükségszerűen megszűnik. Másodszor: mert azok a nők, 
akik a történelmi akarat tényezőivé küzdik magukat: férfivá szociali
zált, férfivá szegényült felemás képletek lesznek.

5.

Csak röviden érintem a probléma utolsó kérdését: Mit jelent a nő új 
helyzete az emberi kultúrának, a tudományoknak és a művészeteknek? 
Hiszen az eddigiek után már csak a mondottak mátemátikai követ
kezményét kell levonni.

Természetes: hogy ez a kérdés nem azt a komikusán kicsinyes vitát 
rejti magában, hogy a férfi és a női lélek közül melyik értékesebb vagy 
tehetségesebb. Mikor attól függ az emberiség sorsa, hogy melyik pszihé 
milyen téren gyakorolja tevékenységét: a probléma minden vizsgálata a 
kvalitatív vonatkozásokra irányul.

Vegyük pld. a művészetet. A művészet az emberi életakarat kettős 
megnyilvánulása: 1. Az anyagban és lélekben tova történő ember 
sírásának és kacagásának megrögzítése egy-egy örök jelentésű egyéni 
arcba. 2. Az emberi sírás és kacagás okainak bizonyos egységbe-látása, 
mely mint megoldó képlet, kitermi a megváltó történelmi akaratot.

Két képesség tehát elmaradhatatlan minden igazi nagy művészi 
alkotást termő művésznél: 1. Hogy úgy élje magában a mindenki életét, 
a mindenki sírását és kacagását, e sírás és kacagás egész átmoszférá- 
jával: hogy azt a maga sajátos, egyedül álló egyéni arcában tudja 
örökkévalóvá rögzíteni. 2. Hogy a végtelen sok jelenségben elzáporozó 
világban egységbe tudjon látni bizonyos jelenségeket, mely egységek az 
emberi sírás és kacagás örök jelentésű szintézisei. Kérdés: képes-é erre a 
női pszihé?

Nem. Kétszeresen nem. Először: Mert a nő a tartalom, a férfi a forma, 
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az individualitás. Mint már mondtam, a nő nem egyéniség, de a 
férfiakarat és intellektus csak a nőben, a nő által telik egyéniséggé. Csak 
a férfi az egész ember. A nőből szakadt férfiban benne van a nő és így 
kifejezheti az egész emberiséget. Benne van a nő úgy, hogy azért 
abszolút normális férfi. A nőben nincs benne a férfi, kivéve egyes abnor- 
mis képleteket. Az emberi örömet és fájdalmat, a nőét és a férfiét 
egyaránt, mindig a férfi fogja reveláló egyéni arcokban kivetíteni. Már 
meglehetős régen irkáinak a nők és a világ még mindig naívul várja, 
hogy valami meglepő titkot, eddig még meg nem mutatott arcot fognak 
hozni a nőről az irodalomba. Nem tették, nem teszik, nem tehetik. Mert 
a férfi a kifejező forma, a művészi individuálitás és mindazt, ami kife
jezhető a nőről, a férfi fejezi ki. Még a terhesség pszihéjét s a szülés kín
jait is. Mme Staelnak és Georges Sandnak azért van kivételes 
jelentőségük az irodalomban, mert meglehetős mértékben férfiak is 
voltak. Másodszor: mert az egyetemest, a nagy szintéziseket is a férfi
szem látja meg. A nők fogják pompás portrékkal, ügyesen meglátott 
részletekkel, szellemes dekoratív elemekkel: ezer és ezer féle részlet
eredménnyel gazdagítani a művészet anyagraktárát. De a művészet 
nagy egységébe foglaló katédrálisai a férfi-pszihéből teremnek elő.

Valószínű, hogy a nő szerepe hasonló a tudományok s az egész 
szellemi élet terén.

6.

Miért írtam ezeket a sorokat, melyekben - igen röviden - a nő problé
mája legmélyebb és legfontosabb kérdéseire akartam felnyitni a 
közömbös szemeket? Azt az akaratot szeretném kiváltani a lelkekben, 
hogy elébe álljunk a fenyegetővé duzzadt nőáradatnak s igyekezzünk 
visszaszorítani régi medreibe?

Nem. Hanem hogy hangsúlyozzam egy nagy társadalmi felkészülés 
elmaradhatatlan szükségességét. Mikor egy ilyen végtelenül széles és 
mély jelentőségű változás történik a társadalmi életben, mint a nő új 
helyzete: a társadalom minden viszonylatában, mely e problémával 
összefüggésben van, meg kell kezdeni a megfigyelés, kísérletezés, az új ered
ményekhez és hatásokhoz felkészülés munkáját, hogy a reform az egyén
nek és a közösségnek a legegészségesebb, a leggazdagabb fejlődést 
jelentse. Ez nem, vagy csak igen kis mértékben történt meg. A reform 
kirobbant, a nő belerobbant a történelembe: de a pszihikai, nevelési, 
családi és tá rsadalmi viszonyok nagyrészt olyanok maradtak, amilyenek a 
nő régi helyzetében voltak. Innen a groteszk és beteg jelenségek egész 
sorozata.
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A legfurcsább, a legbetegebb jelenség, az alapficamodás az a sa
játságos eltévelyedés, hogy a legtöbb lélekben - tudva vagy tudattalanul -a nő 
szabadsága, emáncipációja annyi, mint: szabadság, hogy a nőférfivá legyen, 
fejlődjék vagy torzuljon. A nő egyenjogúsága pedig annyi: lehetőség, hogy a 
nőférfiéletet élhessen. Ez a beteg és szegény elképzelés (hát mi vagyunk a 
nő legfelsőbb fejlődési ideálja?!) aztán a nő új helyzetének nem egy 
egészséges és szükséges új történelmi fejlődés jellegét, hanem egy 
bolond és beteg lázadás látszatát adja. Lázadás a természet, a férfi, a 
gyermek, a család, lázadás a szociális hit ellen. Egész bizonyos: hogy a 
nő felszabadításának apostolai nem így gondolták és gondolják a 
dolgot. Egész bizonyos, hogy a nő új helyzetében is meg lehet menteni a 
nőben a nőt és meg lehet menteni a családot.

A nő új helyzete egész nevelési és társadalmi rendszerünk új beren
dezését kívánja és új pszihikai horizontot. Egy épp oly egyetemes és 
minden részletben kidolgozott életrendszer felépítése szükséges, mint 
mikor egy új hit lesz úrrá. De a cél a régi, az egyetlen: a mindig levő em
beriség. Vigyázás: hogy mindig több egészség, több életöröm legyen. És 
hogy az életre kibomló új nemzedékekben el ne tapossunk semmit: ami 
termőén emberi.

Orbán hegy, 1928.
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A BÍRÓI TEKINTÉLY LÉLEKTANA

Mély tisztelettel ajánlom a nagy és nemes hagyományú magyar Bíróság
jóakaratú figyelmébe.

A következő egyszerű, de mély indítású sorokban nem fogom felfedezni 
Amerikát és meg tudom tartóztatni magam attól, hogy feltaláljam a 
puskaport. Igen sokszor hangsúlyoztam: hogy sohasem célom min
denáron rikító új újdonságokat csodapókozni a sátram elé. Sokkal ter
mékenyebb feladatnak találom: ha a mindenkit végzetesen érintő 
kérdésekben: az úgyszólván mindenkiben ott lappangó, tudattalan, sej
tett, vagy félig tudatos megérzéseket rendezem határozott formában a 
köztudatba. Úgy, hogy mindenki önmaga régi, mély tartalmának 
érezheti azt, amit írásomban lát meg először a teljes tudat éles megvilá
gításában.

Az olyan ember körül, aki zászló vagy káté, határozott út és erős gát: a 
szeretet és gyűlölet, a hit és tagadás állandó harca zajlik. így megnyilat
kozásainak már előre bizonyos színezetet ad, bizonyos szándékot tulaj
donít a két tábor a maga érzelmi és érdekkapcsolata szerint. Azt hiszem, 
ha esőben azt mondanám: - Esik az eső - és szélben azt: - Fú a szél -: az 
ellenem horkanok e mondatokban is támadást, ártó szándékot, 
harapást, esetleg istentagadást vagy hazaárulást látnának. Híveim 
pedig: magyarságot, megváltó akaratot, heroizmust.

Az itt következő hasonlóan egyszerű mondatokban csak beteg em
berek láthatnak támadást, vagy tiszteletlenséget bárki, vagy bármi ellen. 
Én, aki sohasem egy egyes eset lökései szerint, hanem: mindig az emberi 
együttélés egész látóköréből látom, mérlegelem és ítélem meg a- 
jelenségeket és aki nemzedékek lelkiismeretében voltam és vagyok 
irányító elem: végtelenül hitványnak érezném magam: ha könnyedén 
vagy kellő meggondolás nélkül szólnék az emberi együttélés legvégső, 
legszentebb biztosítékairól. A következő soroknak is minden keletkezé
si oka az, hogy a mai egyetemes történelmi válságban, az új pályákat 
kereső napok vad zajlásaiban, melyek annyi jószándékú embert sodor
nak ártóvá: nagyon sajnálom az embert, és nagyon féltem a ma
gyart.
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1.

Mi az, ami a Bíróság iránt századokon át felgyülemlett, a tömegek nagy 
részében már ösztönössé lett tiszteletet vagy veszélyezteti, vagy megsem
misítheti? Vájjon a hozott ítélet milyensége? Egészen ritka, egészen sa
játos eseteket kivéve: nem.

Nem. Mert a tömegek ösztönösen és alaktalanul megérzik mindazt, 
amit a tudás lát és nyíltan megmond. Először: hogy a törvényt nem az 
egyes esetekre hozzák, hiszen akkor végtelenül több törvény volna, mint 
amennyi csillag van az égen. Hanem: általános, egyetemes es
hetőségekre. Tehát: egyazon törvényt, egyazon paragrafust kell rá 
alkalmazni ezer és ezer esetre és ez nem lehet máskép. Mármost: egyes 
esetnek és egyes vádlottnak annyi sajátos körülménye, egyéni meghatá
rozottsága, kényszermotívuma lehet: hogy ezek összessége a lírai 
igazság-érzék előtt néha felmenti a vádlottat akkor, amikor a törvény 
elítéli, és néha elítéli, mikor a törvény felmenti. Mert bármily szabad 
mozgása is van a bírónak a törvény kezelésében: ennek a szabad 
mozgásnak megvannak az át nem hágható határai. Másodszor: hogy 
bűnügyi esetekben nemcsak a megtorlás és az egyén lehető javítása a 
törvény célja, hanem: a közösség érdeke: az elrettentő példa. Tehát: 
bármily enyhítő körülmények is szóljanak a vádlott mellett: tényleges 
társadalmi veszélyt jelenthet a tényleges bűnt elkövetett egyének 
nagyszámú, gyakori felmentése. Harmadszor: hogy a Bíró is csak em
beri szemekkel lát és a vádak, beismerések, tagadások, vallomások zűr
zavarában, a beteg vagy megbolygatott lelkek örvénylésében a leg
jelesebb elmével és a legjobb szándékkal is bizonyítékoknak nézhet 
ravaszul elkészített látszatokat. Negyedszer: hogy az igazságszolgálta
tás voltaképen: jogszolgáltatás: a mai törvényekben lefektetett jogrend 
parancsainak végrehajtása a bizonyítékok útmutatása szerint. És a 
Bíró, bármennyire is nem szabad lemondania az igazság keresésének és 
szolgálatának vallásos feladatáról: működésében meg van határozva, 
körül van korlátolva, meg van kötve az uralkodó jogrend parancsaival. 
És így ítélete sok esetben saját akarata dacára sem fedheti azt: amit az 
emberi jóság, az emberi szenvedés s a munka és nyomorúság nagy 
tömegeinek életérdeke szerint igazságnak lát az ember, a köztudat. 
Ötödször: hogy a törvények rendszerében megvalósuló jogrend szük
ségszerű függvénye a társadalmi osztályok erőviszonyainak és benne 
mindenekelőtt az uralkodó elemek érdekvédelme stilizáltatik igazság
gá. Az uralkodó „jogrenddel” szemben pedig a Bírónak sem igen lehet
nek mindig hatékony fegyverei.

Mindezeknek a tényeknek - ha csak homályos, alaktalan - meg
érzése is: érintetlenné menti a Bíró iránt érzett tiszteletet a nagy tömegek
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lelkében. Mert érzik: hogy a Bíró is ugyanazon Végzet acélkarmaiban 
van, mint ők. Igaz: hogy egyes bírói ítéletek ellen minden időben pa
naszkodtak, vagy dühöngtek az egyes érdekeltek s az elítéltek jórésze 
ártatlannak erősítgette magát. Ez - valószínűleg - nem lesz máskép a 
jövőben sem. De éppen: mert ez az eset időtlenül mindig megismétlődik 
és általános jelenségnek mondható: nem tudta kikezdeni a Bíró tekin
télyét. Mert a köztudat megérezte és megérzi, hogy ebben az általános 
jelenségben egy egyetemes emberi esendőséggel: egy beszámíthatatlan 
egyéni lírával vagy a gonosz akarat szándékos álarcoskodásával áll 
szemben. Hány esetben láttam, hogy mikor az elítélt szidta a Bíró 
„igazságtalanságát”, „részrehajlását”: egészen egyszerű emberek is úgy 
mosolyogtak körötte, mint azok körül az öregemberek körül, akik nagy 
vitézséggel erősködnek, hogy ők milyen fiatalnak érzik magukat.

Mi veszélyeztetheti, mi járathatja le tehát a Bíró tekintélyét? Az el
lenséges vagy rosszindulatú sajtó? Ugyan. Azt, aki ezeket a sorokat írja, 
úgyszólván az egész „magyar” sajtó, külföldi és belföldi egyaránt: 
kórusban vádolta két évtizeden át a legirtózatosabb emberi hitványsá
gokkal. Háromszáz ember meggyilkolásának enyhe vádjától kezdve 
jobboldali, baloldali, középutas, keresztény, zsidó, kapitalista és 
„proletár” sajtó egyenlő buzgalommal kente rá a lelki csúfság minden 
piszkát. És: sohasem védekezve, sohasem vádolva: ma olyan tisztán áll 
a lelkek előtt, mint mikor Édesanyja első csókját lehelte homlokára az 
élet küszöbén. Pedig ő nem ül a századok tiszteletétől piedesztállá emelt 
bírói székben. Hiszen a sajtó, mindenféle sajtó: a maga morális tekin
télyét és szuggesztióját szétpotyogtatta az utolsó két évtized mocsarai
ban. Ma még az egyszerűbb tömegek is előre tisztában vannak: hogy 
melyik lap milyen ítéletet fog igazságosnak vagy igazságtalannak tar
tani a maga érdekei látása szerint. És nyugodt humorral ismételgetik fel 
az egyes lapok tajtékozására az ősi népi bölcsességet: - Kutyaugatás 
nem hallszik fel a mennyországba.

Ki árthat hát a Bíró tekintélyének?

2.

A Bíró. Csupán ő. Olyan magasságban áll a társadalom fölött, hogy más 
kéz nem érhet fel a bírói palást tisztaságához.

De 6 aztán nagyon árthat.
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Visszatérek ahhoz az állításomhoz: hogy az ítélet milyensége csak a 
legritkább, egészen kivételes esetben korbácsolja a köztudatot, a 
közlelkiismeret igazságérzetét a Bíró ellen. Hiszen ösztönösen: ugyan
azoknak a végzetes meghatározottságoknak kényszerében látja a Bírót, 
mint önmagát, mint mindenkit. De van valami: ami igen sok esetben 
valósággal lázítóan mozdít a Bíró és a bírói tekintély ellen. Ez a valami: 
annak a tárgyalásnak menete, amely az illető ítéletbe összegeződik. 
Lázítóan hat sokszor még oly esetekben is, amikor az ítélet láthatóan 
enyhe, vagy pláne: felmentő.

Milyen jelenségek teszik ilyen lelki pusztítássá a törvényszéki (táblai 
stb.) tárgyalást?

Az emberek lelkét még nehéz ítélet esetén is megnyugtatja: ha a 
tárgyalás egész menete alatt: mindenki a maga szerepében van. Az 
ügyész vádol. A védőügyvéd véd. vagy a vádlott védi magát. A bíró 
ítél.

Szerepük természetének megfelelően: az emberek igazságérzete a 
lírát még megengedhetőnek, vagy legalább is elnézhetőnek találja a 
vádnál és a védelemnél. Érthetőnek tartja: ha a vádló ügyész minden 
érvvel, minden szónoki eszközzel és pátosszal, a belátás, érzelem és 
akarat minden lehetséges megfogásával bűnösnek igyekszik feltüntetni 
a vádlottat. És még érthetőbbnek tartja, ha a védő ugyanezt teszi a 
védelem érdekében. De a Bíró részéről minden líra, minden egyéni 
kimozdulás végtelenül bántja nemcsak igazságérzetét, hanem: ízlését és 
egész emberségét.

Miért?
Mert a Bíró ÍTÉL.
Mit jelent ez?
E tanulmányomban mindenekelőtt a politikai pöröket tartom szem 

előtt, bár keresésem eredményei érvénnyel vannak mindenféle pörre. A 
politikai pörökhöz tartozik a sajtóvétségek jelentékeny része is. 
Mármost: a politikai pörökben a köztudat érzi, hogy az ügyész: az 
Állam, tehát az uralkodó jogrend embere: a neki kiosztott hivatalos 
feladat s mintegy kenyérkeresete kényszerében van, mikor a vádolt 
tényeket igyekszik bűnnek, a vádlottat bűnösnek mutatni. Természetes
nek és érthetőnek találja: ha az uralkodó jogrend a maga emberével a 
maga érdekei és látása szerint igyekszik megalkotni a bűn és a bűnös 
fogalmát. Ezért a vádló ügyész részéről nem ütközik meg még a nem ok
vetlenül szükséges pátoszon, túlbuzgalmon, vagy lírai neki-nekilendü- 
lésen sem. Nem ütközik meg már azért sem, mert megnyugtatja az a 
tudat: hogy a vád és a vádlott közt ott magaslik a független Bíró, aki már
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senkitől sem irányítható, minden befolyástól független látó szem. Aki a 
közösség és az egyén, a nemzet és az emberi igazság mély érdekei szerint 
latolhatja az elébe hozott esetet. Mert: a törvény az uralkodó jogrend 
dolga, függvénye, érdekeinek kifejezője. A Bíró nem. A Bíró a meglevő 
törvények legszélesebb lehetőségéig éppen oly függetlenül és bírálólag áll a 
jogrend követelményeivel mint a vádlottal szemben. És ha a tárgyalás 
folyamán a közösség és egyén, a nemzet és az emberi igazság 
érdekeinek mérlegelésével az a belátás alakul meg benne: hogy a 
jogrend igazságával és érdekeivel szemben a vádlottnak kell igazat 
adnia: a mindenekfölött álló bírói lelkiismeret szuverénitásával 
teheti meg.

Ezért a köztudat még azért sem borzasodik meg, sőt a szelíd türelem 
mosolyával fogadja: ha az ügyész nemcsak törvényszéki vádlói széknek 
nézi helyét, hanem - felhasználva az alkalmat - nyilvános szószékké 
iparkodj a azt, honnan az uralkodó jogrend érdekeinek, igazságainak 
csinál propagandát a nagyközönség, a közvélemény felé. Ha például ki
jelenti, hogy a nagybirtok nélkül a magyarság máról-holnapra hátge
rincsorvadásban múlna ki. Vagy pedig: hogy Magyarországon a mai 
jogrend mellett senki sem éhezik, sőt: a legprolibb proli is hét méter tel
jesen felesleges gyulai kolbászt és öt kiló céltalan prágai sonkát hordoz 
zsebeiben. Vagy: hogy a magyar parasztság százezreinek ínsége, el- 
hagyottsága, az egész magyarságra halál-jelentésű földtelensége: osz
tályellenes izgatást célzó rosszindulatú ténycsoportosítás.

Azt fejtegetnem sem kell: hogy a védelem esetleges lírájával, túllen
dülő buzgalmával szemben még megértőbb a köztudat. Bár kétségtelen: 
ha bármily tárgyi bizonyítékot vagy szellemi érvet, enyhítő vagy 
súlyosbító körülményt, a már professzionistává hevült ügyész vagy 
védő: még bűnebb bűnnek, még gonoszabbul előre megfontolt ártó 
szándéknak, vagy: még fényesebb ártatlansági bizonyítványnak lelke
sedi vagy dühödi: a műveltebb elmékben szelíd undorodást vált ki.

A Bírónak egészen más értékelése van a közvélemény igazságérzeté
ben. Éppen azért: mert a Bíró nem vádol, nem véd: ítél.

Pontosabban kifejezve: a Bírónak nem szabad vádolnia. A Bírónak 
nem szabad védenie. A Bírónak ítélnie kell.

Nincs semmi pusztítóbb hatással a bírói tekintélyre: mintha a 
jelenlévők láthatják a tárgyalás menetén: hogy a Bíró melyik fél igazsá
gát fogadta el, melyik fél mellé állt ítéletével. Ezerszer hangsúlyozom és 
ennek az igazságnak megcáfolása halálos veszélyt jelentene a nemzetre, 
a társadalomra: a Bíró nem az uralkodó jogrend szolgája, nem e jogrend 
érdekeinek képviselője. A törvényeket nem a Bíróság hozta. Ha a jogrend 
szolgája, ha a jogrend érdekeinek képviselője volna: nem ítélkezhetnék a 
jogrend és a politikai vádlott közt felmerült ügyben. A Bíró: a közösség és az
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egyén, a nemzet és az emberség érdekei szerint mérlegelt igazság szolgája a 
jogrend által eléje szabott törvények legszélesebb lehetőségéig.

Ebből kifolyólag a Bíró minden szerepköre a tárgyaláson, melyből 
egy milliméterre sem léphet ki a bírói tekintély, a Bíróságba vetett 
közbizalom súlyos veszélye nélkül, a következő:

Meghallgatja a vádat. Meghallgatja a védelmet. Ha valami homályos 
előtte a vád felépítésében, megokolásában, bizonyításában: megfelelő 
kérdéseket intéz az ügyészhez. Ha a védelem érvelésénél, ellenbizonyí
tékainál, egyéb körülményeinél van szüksége további felvilágosításra: 
megfelelő kérdéseket intéz a védőhöz, a vádlotthoz, az esetleges 
tanúkhoz. Azután meghozza megindokolt ítéletét.

De - és ezt a mai felzavart napokban nem lehet eléggé hangsúlyozni - 
a Bíró az egész tárgyalás menetén gondolati, érzelmi, akarati megalakulásá
nak semmi lírai jelét nem adja. Nem adhatja.

Tehát:
1. A Bíró az egész tárgyalás menetén nem nyilváníthat véleményt a 

szóban forgó ügyre a vádlott felmentettségének vagy elítéltségének irá
nyában. Hiszen elítéltségről vagy felmentettségről az ítéletig szó sem 
lehet és nem szabad lennie. Minden ilyen véleménynyilvánítás a Bíró 
részéről végzetesen, kórosan befolyásolhatja a tárgyalás további 
menetét. Túlságosan dzsingiszkánossá teheti a vádló rohamát, megbé
níthatja a védelmet, megzavarhatja az esetleges tanúkat stb. Különben 
is: a tárgyaláson elhangzott utolsó szóig nem szabad ilyen véleménye 
lennie a Bírónak. És amennyiben - akarata ellenére - mégis van: az 
utolsó szó elhangzásáig önmaga véleményével szemben is óvatosnak, 
gyanakvónak kell lennie: hiszen az utolsó szó elhangzásáig mindig 
történhetik valami, ami már kialakult véleményét módosíthatja, 
megsemmisítheti. Hogyan mutathatna meg egy olyan véleményt, 
amelyet már hivatása lelkiismerete szerint sem tekinthet önmaga sem 
végleges, meg nem módosítható igazságnak?

Végtelenül pusztító hatású, ha a Bíró megfeledkezik a bírói tekintély 
érdekének ez alapparancsáról és már a tárgyalás elején odazuhantja a 
vádlott és védelem felé a maga: lasciate ogni speranzáját. Ez a 
viselkedés, különösen a politikai pörökben: «a jelenlevők lelkében s 
később a köztudatban is: mintegy felmenti, fehérre mossa még a 
kevésbé szimpátikus vádlottat is és hatalmas propagandát jelent a 
megvádolt gondolatok, állítások számára. A közvéleményben az az el
lenállhatatlan, ösztönös, érzelmi következtetés alakul meg, hogy: ha a 
minden egyéni lírán, meghatározó parancson, érdekszövetségen és el
fogultságon felülhelyezett Bíró a magas bírói szék védett nyugodtságá
ban így kisodródik a higgadt mérlegelés, a pártatlan vizsgálás egyen
súlyából egy üggyel kapcsolatban: akkor a vádlott igazságainak nagy

694



történelmi ítéletet jelentő igazságoknak, állításainak álarc-letépőn iga
zaknak kell lennie. Hiszen ezen igazságok, ez állítások mindenáron el
takarására, elfojtására a pártatlanság és igazság-mérlegelés minden 
egyéni líra fölé helyzeti főpapja: a Bíró maga is ilyen lírába zökken. 
Akinek csak egyetlen bepillantása volt a tömegek lélektanába, tudja: 
hogy különösen politikai, szociális vonatkozású pöröknél az ilyen 
ösztönös következtetés el nem marad. A tárgyaláson előzuhanó bírói 
lírának elmaradhatatlanul egy tömeglíra a következménye. Tömeglíra, 
mely sok vonatkozásban veszélyes és semmiképpen nem alkalmas a 
bírói tekintély lelki beidegzésére. Természetes, hogy mikor bírói líráról 
beszélek: nem csak az érzelmi, hanem az értelmi és akarati lírát is értem. 
Alapigazságnak lehet elfogadni: a Bíró akkor végzi legjobban hivatását: 
ha a tárgyaláson a lehetőségig keveset beszél, ha lehetőleg semmit sem 
mutat meg egyéniségéből.

2. Igen sokszor az a - különben igen érthető - túlbuzgóság hozza ve
szélybe a bírói tekintélyt, ha a Bíró a sajátságosán bírói feladatnál: az 
ítélésnél többet akar adni és a bírói széket a tárgyalás menetén az 
erkölcsi hittérítés székévé igyekszik tenni. A tárgyalás menetén előfor
duló tettekre, szándékokra, véleményekre, „igazságokra”, egyéni vagy 
tömegmegmozdulásokra állandóan részletes erkölcsi ítéleteket mond, 
korhol és fájdalmas bőkezűséggel termi a morális „alapigazságokat”. 
Azzal - a különben nemes - célzattal: hogy az egész országon átkon- 
duló szava jobb belátásra fogja téríteni a tömegeket. Végzetes tévedés. A 
tömegek tudatában, helyesebben: megérzésében, a közvéleményben 
kiirthatatlanul megvan az az ösztönös látás: hogy a politikai és szociális 
vonatkozású kérdésekben két morál, két erkörcstan áll egymással szem
ben. Az egyik: a jogrendben védekező uralkodó érdekek, a másik: a 
munka nagy tömegeinek, a földi jók kitagadottjainak morálja. És az 
ilyen esetekben a közvélemény, a tömegek igazságszimatja úgy érzi: 
hogy a Bíró lehull ítélőszéke roppant magasságából az uralkodó 
érdekek moráljába, ami - kétségtelenül - az emberileg elképzelhető 
legnagyobb zuhanás. Ennek aztán éppen ellenkező eredménye lesz, 
mint amilyent a Bíró el akar érni. A közvélemény, a tömegek még len- 
dülőbb ösztönösséggel állnak a vádlott igazságai mellé, akiben - éppen 
a Bíró ilyen megnyilatkozása miatt: a munka, a tömegek, a dolgozó 
szegények moráljának harcosát látják az uralkodó érdekek moráljával 
szemben. És súlyos ráadásul: megvan az a tömérdek kára a bírói tekin
télynek: hogy az ilyen esetekben a Bírót már nem a két tábor közt, a két 
tábor fölött álló jogosultan legfőbb ítélkezőnek: hanem az egyik tábor 
katonájának, alkalmazottjának érzik.

3. Még súlyosabbá, egészen végzetessé válik a dolog: ha a bíró téves - 
bár elméletileg érthető - átkapcsolással magát nem csak törvénybíró-
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nak: hanem: a politikai, szociális, történelmi igazságok legfőbb 
megítélőjének érzi. Ez az érzés aztán átlendíti abba a még a vádnál is 
vitatható szerepbe: hogy bírói székét jogrendvédelmi tanszékké süly-\ 
lyeszti, honnan a jogrendben megépülő uralkodó érdekek látása szerint 
megalkotott egyedül üdvözítő és helyes politikai, szociális és történelmi 
igazságokkal ajándékozza meg nemzetét. Holott, ezeregyedikszer 
hangsúlyozva: a Bíró nem a jogrend szolgája, képviselője, védője. Hanem: a 
közösség és az egyén, a nemzet és az emberség érdekei szerint mérlegelt igaz
ságszolgája, képviselője, védője az elébe szabott jogrend, törvények legszélső 
lehetőségéig. Ebben a szerepben aztán a közlelkiismeret már végleg nem 
Bírónak: hanem az uralkodórendszer rohamkatonájának érzi. Ki 
merem mondani általános törvény gyanánt: az egész tárgyaláson még 
sejtődnie sem szabad annak, hogy a Bírónak milyen politikai, 
társadalmi vagy történelmi meggyőződései vannak és hogy egyáltalá
ban vannak ilyenek.

Végzetesen pusztító és egészen szomorú eredményei vannak ennek a 
sokszor jóindulatú tévedésből fakadt túlbuzgóságnak. A Bíró és a 
vádlott (védő) közt vita indul meg, mely igen sokszor a kölcsönös 
feleselés lealázó színterévé teszi azt a helyet, melyet a köztudat az igaz
ság vallása templomának szeretne látni. Ezt a vitát a köztudat minden 
jelenségében érthetően: mélyen immorálisnak érzi. Immorálisnak tart
ja először is azért: mert a vita csak akkor becsületes, ha a gondolat
kifejtés egyenlő lehetőségével történik mindkét fél részére. Itt pedig a 
Bíró a maga hatalmi helyéről bármely pillanatban belefojthatja a 
vádlottba a szellemi megmutatás lehetőségét. Immorálisnak másodszor 
azért: mert a Bíró az ilyen vitával a maga törvényes, mindenek fölött álló 
helyéről leszállt, lecsúszott, lezuhant egy törvénytelen helyre, ahol 
voltaképpen nem Bíró többé, hanem az egyik fél fizetett ügynöke. Hi
szen mi a Bírónak természetszerű feladata? Meghallgatni a vádlottat, 
hogy belenézzen leikébe, lássa indító okait, lelki mechanizmusát, 
látásának ténybeli indokait, tettének, írásainak erkölcsi hátterét. Hogy a 
vádló látásának megismerése, megértése után: megismerje, megértse a 
vádlott látását és a két ellentétes látás igazságait hozzámérve a közösség 
és egyén, a nemzet és emberség mélyebb és örökebb érdekeihez: 
meghozza ítéletét. Itt tehát a vádlott meghallgatásáról, vádlott tettének tel
jesebb megismeréséről van szó. A Bírónak tehát semmi joga nincs a vádlott! 
önmegmutatás e szükséges menetét folyton zavarni, elhomályosítani a 
saját véleményeinek, a saját látásának közbelóbálásaival. Tiszteletet 
ébresztene az az orvos, aki felboncolna egy tetemet, hogy megtudja 
halála okát. És ahelyett, hogy némán és nyugodtan olvasná a feltárt test 
tanúságát: azzal kotyogná tele a hivatalos jelentését, hogy a saját tüdeje 
hogyan működik, hogy hányszor van széke naponta és hogy miért tartja
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önmagára nézve egészségtelennek a borjú frikandót? Pedig ez az orvos 
részéről sokkal kisebb hivatásbeli és morális megtévelyedés volna. Min
den felelősséget elvállalva alaptételként merem kimondani: a Bíró az 
igazságszolgáltatás lényege, legfőbb erkölcsi törvénye ellen követ el 
bűntényt az ilyen eljárással. És ez a végtelenül pusztító hatású ténye 
minden szempontból teljesen felesleges is. Hiszen a Bíró ítéletét a 
vádlott látása, indító okai, tényei fölött megmondja: az ítélet és az 
ítélet megindokolása.

És ebben az ítéletben a Bíró nem mint egyén van, hiszen egyénisége 
szóba sem jöhet semmi lelki tartalmával semmilyen törvényes eljárás 
alatt. A Bíró az ítéletben egyéntelenül, a társadalom, a Nemzet legfőbb 
biztosítékává magasodva beszél.

De nehéz jelentésű ez a tévedés a bírói tekintélyre a dolog 
természeténél fogva is. A Bíró csak a legritkább esetben folytatott és 
folytathatott terjedelmesebb politikai, szociális vagy történelmi tanul
mányokat. Hiszen ha ezeken a tereken csak némileg széles és alapos 
látókört akar megszerezni valaki: évek hosszú sorának állandó nehéz 
munkájára van szüksége. Az emberi együttélés viszonylatai, jelenségei, 
törvényei oly végtelenül sokféle ismeretet, oly egyetemes, múltba és 
jövőbe nyúló összefüggések látását követelik meg, hogy a Bíró a maga 
igen súlyos szellemi munkát jelentő szaktanulmányai mellett legtöbb 
esetben csak másodkézből származó rövid összegezések segítségével 
pillanthatott be a politika, szociológia, a történelem egyetemes elmét és 
végtelen sokféle ismeretet igénylő és legfőképpen: a mai való élet teljes 
ismeretét követelő világába. Hozzájárul ehhez az, hogy az a társadalmi 
környezet, ahol a magyar látájner megfordul, azok az emberek, akikkel 
társadalmilag érintkezik: mindent adhatnak neki: csak politikai, 
szociális és történelmi látást nem. Hiszen a magyar középosztály - 
fájdalmasan érthető okokból - éppen ezeken a tereken a legtá
jékozatlanabb, anyaszült meztelenül tájékozatlan. Sőt ennél rosszabb: 
borzalmasan, halálosan rosszul tájékozott: Vazullá süketített és vakí
tott. Az, hogy valaki valamelyik „hazafias” összeállás, a TESz, a Hon- 
szeretet stb. napsütöttebb vagy ámyékoltabb részének tagja: valóságos 
sionhegyi, isteni, végzeti, erkölcsi tiltást jelent lelkiismerete számára: 
hogy csak egy szótagig is megmukkanjon a politikai, szociális vagy 
történelmi kérdésekben. Mert ezekben a környezetekben valóságos 
múzeális műgonddal vannak emberekbe gyűjtve mindazok a politikai, 
szociológiai, történelmi frázeológia-lemezek, melyeket az egyén, a 
magyarság, az emberiség minden érdekéért kozmikus távolságra kell el
kerülni. Különben is: nemcsak a Bíró, de az ember is ott kezdődik: 
mikor a jobboldali világnézet, az Aranyközépút, és a baloldali
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világnézet egyenlően piszkos boltjait teljes lelki függetlenséggel: 
egyenlő megvetéssel nézi.

Mármost: a törvény ismeretére sok munkát igénylő felkészülésben s 
később hivatása gyakorlásában nagyon elfoglalt Bíró elé, aki teljesen 
nem érhet rá, hogy a mai élet millió arcát tanulmányozza és azokban a 
politikai, szociális tudományok, történelmi ismeretek hosszú éveket 
igénylő elsajátításával meglássa az egyetemes összefüggéseket: olyan 
vádlottak kerülhetnek: akik életüket az ilyen életismeretnek és ezeknek 
a tanulmányoknak szentelhették. Akiket esetleg kutatásukban, látásuk
ban semmi megkötöttség nem gátol. Akikben talán kiváló képességek 
vannak az ilyen életmegismerésre, ezekre a tanulmányokra és meglátá
sokra. Akikben esetlegesen megvan az a nagy erkölcsi érték és erő, hogy 
ezt az életbúvárlást, ezeket a tanulmányokat tényleg a magyarság 
egyetemének: a nemzeti munka milliós tömegeinek érdekében végzik. 
Vagy legalább is: megvan az a ravasz ügyesség: hogy a dolgot így tün
tessék fel.

Természetes: hogyha az ilyen vádlottakkal szemben a Bíró örökérvé
nyű hangú politikai, szociális, történelmi kijelentésekig feledkezik meg 
magáról, vagy helyesebben: bíróságról, ha sionhegyi biztonsággal 
ismétli fel nekik az uralkodó érdekek jogvédelmi kiskátéjának súlyos 
osztályérdekekből kidomboroodó „igazságait”: a közvélemény szemé
ben mélyen a vádlott alá került. Mert, amint az ítéletben végzetes viszo
nyok kényszerében csak a Bírót látja a köztudat és így ítéletét tisztelő 
megadással fogadja: ebben a nem kényszerült csak egyéni lírai moz
dulásból eredő vitakirándulásban csak az egyént mérlegeli szellemi 
megnyilatkozása, mondatai értékei szerint. És ezt annál könyörteleneb- 
bül teszi mert: 1. Érzi, hogy a Bíró most olyan területen akar Bíró, 
legfőbb ítélő tekintély lenni: melyre őt bírói állása fel nem jogosíthatja. 
Hiszen valaki lehet igen lelkiismeretes szakember, igen derék Bíró, de 
ezeken a területeken egészen tájékozatlan, vagy rövidlátó, mint pld. az 
irodalmi és művészi kérdésekben is. 2. Érzi, hogy ebben a vitában a 
vádlott tudásával, tehetségével, esetleges becsületes szociális akaratával 
szemben a Bírónak hatalmi széke aránytalanul egyenlőtlen előnyt 
ad.

Semmi sem hozza szomorúbb, s annál lázítóbb: mert komikus 
helyzetbe a bírói tekintélyt. A brazíliai Justiciá-ban olvasom, hogy egy 
Bíró így rivalt rá a vádlottra, egy közismert szociológusra: - Maga beszél 
nekem szociológiáról, maga - nekem! Hát tudja meg, hogy én harminc 
év óta minden évben megveszem a Buenos Aircs-i Nagy Kalen
dáriumot. Ebben minden évben van egy tömör, rövid szociológiai 
összefoglalás. Én azt minden évben elolvastam, mind a harmincat! És 
maga nekem itt szociológiáról akar prédikálni. Maga nekem, a Bírónak!
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- Az egész Amerika egy hónapig röhögött ezen a jelenetem a derültség 
átgurult Európára, Ázsiára, Afrikára, Ausztráliára s végre a Fidsi- 
szigetek éles-visító kacagásában döíodött át a közeli égitestekre. 
Kérdem: Pont a bírói tekintély rovására kell ilyen kozmikus örömet 
szerezni?

Még döbbentőbb a helyzet, ha egy közismert, a közösség nagy 
részétől tisztelt géniusz kerül a Bíró elé, akinek történelmi látása, 
szociális megmutatása nemzedékek lelkiismeretévé, jövő felé moz
dulásává lett s akinek élete felajánlott áldozat a nemzeti munka 
egyetemes tömegeinek a jövőjéért. Kiirthatatlan, messzi következtetési! 
gyűlöletet, megvetést és haragot kelt a közvéleményben, ha a Bíró mint 
egyén: e vitában Bírósága biztonsága mögül ilyen szellemi nyelvöltöge- 
téssel csúfolja meg azt, aki talán Nemzetének történelmi életakarata, a 
Nemzet jövőjének leghatalmasabb szimbóluma.

Kikerülhetetlen következmény, hogy a Bíró az ilyen exterritoriális 
szellemi harcban jobb híján mindegyre ahhoz folyamodik, hogy a 
vádlottba hatalmi szóval belefojtja a szót. - Ez nem ide tartozik! - Ne 
részletezzen! - Erre nem vagyok kíváncsi! - s más hasonló mondatokkal 
gáncsolhatja némává a vádlottat lelkiismerete megmutatásában. Kell-é 
megmutatni, hogy milyen végzetesen káros ez az eljárás? Egyetemes 
igazságszolgáltatási elv az, hogy a vádlottnak meg kell adni minden 
lehetőséget a maga védelmére, hogy nem szabad korlátozni ebben a 
védelemben. Tudom, hogy a politikai vádlottak sokszor felhasználják 
az alkalmat, hogy a vádlottak padját propagandaszószékké visszhango- 
sítsák. De higyjék meg: hogy ez lényegesen kisebb erkölcsi bajt és arány
talanul jelentéktelenebb társadalmi izgatást jelent: mintha a Bíró, jobb 
eszköz híjában, beletapossa a vádlottba a maga igazát. Sőt: a vádlott 
propagandaszándékát semmi sem ellensúlyozhatja diadalmasabb 
fölénnyel, mint: a nyugodt figyeléssel hallgató Bíró két rezdületlenül 
néző szeme, a minden líra és egyéni láz fölött álló bírói lelkiismeret sub 
specie aeternitatis humanitatisque vigyázása. A vádlott vagy a védelem 
érveinek, állításainak megcáfolása az ügyész dolga. Mert, nem lehet 
elégszer felismételni: az ügyész a jogrend embere és nem a Bíró, aki ítél 
a jogrend és a vádlott közt.

4. De nem kisebb hatású a bírói tekintélyre az az eljárás, ha a Bíró: 
gonddal kerülve a tárgyalás alatt minden ilyen egyéni megnyilatkozást, 
némán, nyugodtan meghallgatja a politikai vádlottat, aztán így szól: - 
Lehet, hogy igaz, amit ön mond. Lehet, hogy az ön által felhozott tények, 
állapotok megfelelnek a valóságnak, hogy érvei helyesek s hogy az ön 
által megrajzolt állapotoknak következményei olyanok és olyanok 
lesznek, amilyeneknek ön gondolja. De mindez nem tartozik rám. Rám 
mindössze annak a vizsgálata tartozik, hogy az ön megnyilatkozása, el-
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járása alkalmas-é arra, hogy a társadalmat, vagy a társadalom egyes 
rétegeit a meglevő jogrend, a törvények, a kormányzó hatalom vagy 
egyes társadalmi osztályok ellen izgassa. Én pedig legjobb lelkiis
meretem szerint úgy találom, hogy igenis: alkalmas. Tehát: el kell 
önt ítélnem.

Menjünk ennek a bírói nyilatkozatnak a tövestövébe, hogy lássuk: 
mit jelent egész irtózatos terjedelmében.

Ezt. Könyörtelenül, minden emberi reményt letarlón: ezt:
- Én itt állok magas bírói székemen és köröttem, rám szegzett 

figyelemmel áll a nemzeti munka sokmilliós tömege, az egész dolgozó, 
életet, történelmet, államot, Egyházat termő társadalom. Sokszor 
megszomorított. sokszor megalázott, sokszor szűkösen élő emberek 
milliói, akiket a napi robot egyhangúságában, megdézsmált munká
ban, a gondok irtózatos marcangolásaiban, a fejlődéstől elgátolt úton, a 
száz és száz önző érdek feléjük harapásában az az ősi emberi sóvárgás 
és áhitatos hit tart fenn: hogy az étvágyok e vad összeharapásában 
mégis van egy mindenek fölé magasló, kimozdíthatatlan Szikla, egy 
minden megbántott, megszomorított, megrabolt ember számára nyílt 
menedék, egy minden önzés, kizsákmányoló akarat ellen bevehetetlen 
vár, ahol mégis az igazság vallása, az egyetlen vallás, ahol mégis az igaz
ság pártatlan kiosztása az egyetlen lelkiismereti törvény: a bírói szék. És 
én, a Bíró, innen, az ők igazság-vallásuk, igazsághitük szent székéről ki
jelentem: hogy engem az Igazság nem érdekel, még csak megvizsgálásra 
sem érdemesítem: hogy vájjon ebben az Igazságban nem a Nemzet 
egyeteme, a munka milliós tömegei kiáltanak segítségért. Engem csak 
az uralkodó érdekek jogrendje érdekel és eldobom magamtól azt a 
legszentebb hivatást, mely Bíróvá emeli a törvény emberét: hogy a 
jogrenddel szemben mérlegeljem, esetleg védjem a nemzeti munka 
nagy tömegeinek érdekeit, igazságát is. Mit ábrándoztok bolondok! Az 
igazság csak szó, hóbortos emberek széllel bélelt léggömbje. A 
társadalmi erőviszonyok törvényekben lefektetett érdeke, jogrendje az 
egyetlen valóság. Engem nem érdekel az élő, a kenyérben, családban, 
tudásvágyban, betegségben, nyomorban tragikusan küzdő sokmillió 
fejű, gyomrú és szívű magyarság, én nem akarok Bíró lenni közte és a 
jogrend között. Én e jogrend fizetett hivatalnoka, gépezete, automatája 
vagyok: én magát a vádolt tényt nézem külön minden igazságfrázeoló- 
giától, minden tömegtől, nemzettől, csupán abban a szemszögben: 
milyen viszonyban van a jogrendben védett érdekekkel.

Irtózatos örvényt nyit meg ez a felfogás, melybe a bírói tekintéllyel 
még az igazságszolgáltatás neve is beleveszhet a nemzeti érdekek a 
nemzeti fejlődés minden védelmi lehetőségével. Csak fokozza ezt a 
halálos veszélyt az a tény, hogy az izgatás szó ilyen használata minden
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emberi gyökerében sérti, marja a közvélemény igazságérzetét. Oly 
végzetesen fontosnak tartom ezeket a lelki folyamatokat: hogy részlete
sen idemutatom: hogy mi megy végbe száz közül kilencvenkilenc 
ember lelkében az ilyen kijelentésre.

A Bíró tehát elismeri: hogy a vádlott állításai a nép szenvedéseiről, a 
munka kizsákmányolásáról, az egészségtelen földmegosztásról stb. stb. 
megfelelnek a valóságnak. De ez a Bíró szerint nem tartozik a 
Bíróságra. Csupán ez a Bíró feladata: nézni, izgat-e e valóságok 
megvádolt előadása. Ha izgat: el kell ítélni.

Mármost: tegyük fel, hogy egy faluban igen fejlett jólét, igen 
egészséges földmegoszlás van. A falu minden lakójának van elégséges 
földje, kellő kenyérkeresete. Mindenféle munkát igen előnyösen fizet
nek. Egészséges, jól bútorozott, nagyudvarú, nagykertű, tágas lakások
ban laknak. Annyi gyermeket hozhatnak életre, amennyit akarnak és a 
gyermekeket jól ellátva nevelhetik arra a pályára, melyre legalkalma
sabbak. A falunak minden eszköze megvan, hogy kultúráját emelje 
stb. stb.

Tegyük fel, hogy mégis akad egy író, egy szociográfus, egy újságíró: 
aki könyvet ír a faluról és benne a legszörnyűbb nyomor képét festi. 
Hogy a parasztoknak nincs földjük, nincs munkaalkalmuk, hogy 
tömegestől nyomorult viskókban laknak, állandóan az éhhalállal küz
denek, még az egykét sem merik kockáztatni, könyv, újság sohasem 
kerül a kezükbe stb. stb. Fogja ez a könyv ennek a falunak a népét izgat
ni a jogrend, a fennálló rend vagy egyes osztályok ellen?

Ha lesz valami izgatás és izgatottság a könyv nyomán a faluban: ez 
csak a könyv írója ellen fordul, akit esetleg alaposan ellazsnakolnak, ha 
kezükbe kerül. De valószínűleg: a paraszt egészséges, diadalmas 
kacagása lesz minden felelet az ilyen bolondságra. És ők fogják 
legbuzgóbban világgá kiáltani a könyv cáfolatát. Még a külföld sokat 
emlegetett mit fog mondani-ját sem kell sipítozni. A külföldnek ma, 
bármely országnak: oly kitűnő és részletes információs szerve van, hogy nem a 
könyvekből, hanem a magyar valóságok tényleges ismeretéből épül meg 
rólunk alkotott képe.

Mármost, megint mármost: minden emberi anyától szült emberben 
feltámad a kérdés: Mi árt többet a Nemzet érdekeinek, a magyarság 
egyetemének: Az, ha valaki azt írja: hárommillió magyar parasztnak 
szenvedés az élete? Vagy az: ha hárommillió parasztnak szenvedés az 
élete? Az, ha valaki ezt írja: a földmegoszlás igazságtalan és egészségte
len a magyarságra? Vagy az: hogy a földmegoszlás igazságtalan és 
egészségtelen a magyar népre? Az, ha valaki ezt írja: egyes tömegek 
munkáját egyes érdekszövetségek kizsákmányolják? Vagy az: ha egyes 
érdekszövetségek kizsákmányolják egyes tömegek munkáját? Az, ha
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valaki ezt írja: A mai szociális állapotok ártalmára vannak a magyar 
népnek, fejlődésben gátolják, szaporodásától elrettentik, tőkegyűjtését, 
művelődését lehetetlenné teszik? Vagy pedig az: ha a mai szociális vi
szonyok ártalmára vannak a magyar népnek, fejlődésében gátolják, 
szaporodásától elrettentik, tőkegyűjtését, művelődését lehetetlenné 
teszik?

Emberi arcbőr védelme alatt nem lehet habozni a felelettel. 
Természetesen: hogy a tényeknek, a való állapotoknak van irtózatos 
izgató ereje, mintegy néma, mindenen átható izgató szétáradása. Sőt: a 
tények, a való állapotok megírása csak annyiban izgató: amennyiben a 
köztudat szerint igazán tények, valóban való állapotok.

Újból, szomorúan újból mármost: nem az van a leghatalmasabb, 
legellenállhatatlanabb izgató erővel a tömegek lelkére: hogy a jogrend, 
a „fennálló rend”, a „Nemzet” és bizonyos osztályok érdekében törvény 
elé állítják, megvádolják, elítélik, pénzbírsággal sújtják, fogházba vagy 
börtönbe zárják, hivatalvesztéssel, polgári jogok felfüggesztésével bün
tetik a ténybeli izgatás emberi lélektől visszavert visszhangját? De nem 
idézik meg, de nem vádolják meg, de nem ítélik el magát a ténybeli 
izgatást, az izgató állapotokat és azokat, akik ezeket a tényeket előidé
zik, eltűrik, nem akadályozzák meg? Nem olyan eset ez, nem olyan igaz
ság: mintha egy orgyilkosságot egy véletlenül arra menő lemezre kapna 
a Kodakjával? És ezt a fényképező! felakasztanák, lemezeit el
koboznák. De a gyilkost nyugodtan tovább hagynák meg a jogrend, a 
fennálló rend, a Nemzet s valamelyik társadalmi osztály vígan tovább 
gyilkolható tagjának? Mi izgatja, korbácsolja fel a tömegek erkölcsi 
érzését? A fényképész és Kodakja? Vagy az orgyilkosság? Igen ám, de ne 
lógjunk meg a hazafias aggodalomtól: - Mit szól a Külföld, ha világgá 
kiáltjuk, hogy nálunk orgyilkosságok történnek? Erre én ezt kérdem: 
Mit szólna a külföld akkor, ha nálunk az orgyilkosság lefényképezőjét 
és nem az orgyilkost büntetnék meg?

Egy ítéletben azt olvastam a bizonyos szociális bajokat megrajzoló 
vádlott bűnének súlyosbítására, hogy: hiszen ilyen bajok és visszaélé
sek máshol is vannak. Bocsánat: betörések is vannak máshol is. De 
azért a betörőt büntetik meg és nem azt: aki a betörésről hírt ad egy 
újságban, egy könyvben.

Kétségtelen tehát: hogy az izgatást törvényt a nemzet, a magyarság 
egyeteme, a fennálló rend és minden emberi igazság érdekében ki kell 
egészíteni: a vádlott által felhozott állapotok, visszaélések stb. megvizsgálásá
val és azoknak párhuzamos megidézésével, megvádolásával, elítélésével: akik 
az írót az illető állapotok előidézésével, vagy kötelességmulasztó eltűrésével, 
megnemgátlásával izgatásra izgatták. Ez a törvénykiegészítés vissza fogja
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emelni a bírói tekintélyt az igazságkeresés érinthetetlen magasságába és 
leghatalmasabb támasza lesz a „fennálló rendnek”

Igen: mert a „fenálló rend” így egészül, így emberesedik: renddé. Hi
szen a történelem folyamán, bármely országban, hányszor és hányszor 
nevezték „fennálló rend”-nek az önző étvágyak, a kitermelő érdekszövet
ségek vad anarkiáját.

Végtelenül óvatosan kell a Bírónak ahhoz a törvény által nyújtott 
mentőszelephez nyúlnia, melyet így fejeznek ki: - Igen, a tények igazak. 
De ön ezeket az igaz tényeket úgy csoportosította, hogy azok izgatásra 
alkalmasak. - Az előbbi fejtegetések után felesleges megmutatnom, 
hogy milyen lelki rombolással van az a tömegekre, ha az önmagukban 
végzetesen izgató tényeket csak az író csoportosításában ítéljük izgató- 
nak. De megmérhetetlen veszélye a bírói tekintélynek, ha olyan 
egyetemes tényeket, mint a magyar parasztság jelentékeny részének 
földtelensége, a Nemzetre egészségtelen földmegosztás stb. stb. izgatást 
célzó ténycsoportosításnak minősít.

5. De talán mindenek között mégis az a legnagyobb hántása a bírói 
tekintélynek, ha a Bíró modorában, hangjában, megszólításában, kife
jezéseiben megvonja a vádlottól azt az udvariasságot és megtisztelést, 
ami megilleti a felnőtt férfit vagy nőt, megilleti szellemiségét, tudását, 
bátorságát. Ha igyekszik lekicsinyíteni, megpiszkolni a vádlottat em
berségében, személyében. Minden ilyen törekvés végzetesen fordul 
vissza a Bíró ellen. Hiszen: még ha egy gyilkos vagy rabló proletárt is 
visznek eléje: a mellé a hántás mellé, melyet a születés, a környezet, az 
emberi esendőség, a végzet irtózatos meghatározásai jelentettek a 
vádlottra: nem szabad hozzátenni a felesleges egyéni megpiszkolás, a 
ráadás-hántás szomorúságát. Aki érzi a test-lélek, az élet-halál, az éhség 
és a vágy, a végzet és törvény kényszereinek s az emberi szenvedésnek 
nagy emberi szolidaritását: nem fog még egy maroknyi sárt dobni arra, 
aki már bezuhant a halálos mocsárba. Azután: emberi ember nem sért, 
nem bánt, nem fölényeskedik egy olyan mindenek fölé emelt védett helyen: 
ahol őt nem lehet visszasérteni, visszabántani, vele visszafölényeskedni. Ez 
olyan egyetemes, mondhatnám szerves orgánikus törvény, hogy benne van a 
társadalom leghullottabb tagjának moráljában is. Senki át nem hághatja 
ezt a törvényt önmaga súlyos megpiszkolása nélkül, legkevésbé a Bíró. 
De ellenállhatatlanul pusztító hatású és vérlázító az ilyen jelenség 
különösen a politikai perekben. Hisz a politikai perekben a vádlott 
vádolt ténykedése igen gyakori esetben: egy magasabb emberi morál, 
egy egyetemesebb magyarságú életakarat megnyilatkozása: mint 
amilyen morált és életakaratot a jogrend jelent. A Bíró éppen olyan jól 
tudja, mint bármely negyedik gimnázista gyerek: hogy a mai jogrend 
védekezése szerint s érveinek frázeológiájával a való tények izgatást
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jelentő csoportosításáért törvény és nehéz ítélet elé lehetne állítani: 
Heltai Gáspárt, Dávid Ferencet, a 16-ik és 17-ik század protestáns 
prédikátorainak és katolikus hitszónokainak nagy részét, magát 
Pázmányt is, a kurucköltészet szerzőit, a Bánk Bán megalkotóját, 
Berzsenyit, Vörösmartyt, Bajzát, Arany Jánost, Petőfit, Tompát, Jókait, 
Eötvöst (tyű, de csoportosított), Kuthy Lajost, Degré Alajost, Tolnai La
jost, Madách Imrét, Mikszáth Kálmánt, Vajda Jánost, Ábrányi Emilt, 
minden nagy magyar történetírót, Ady Endrét, Móricz Zsigmondot, a 
múlt minden valamire való magyar politikusát. Mindenekelőtt Széche
nyi Istvánt, aki számára egy új fegyházas törvény-ditirambust kellene 
elődühödni. Ezekből a nagy példákból, ebből a sajátos jelenségből: 
hogy a magyarság minden örök értéke küzdött a „jogrend” afennálló 
rend” ellen: megérti a Bíró: hogy jogrend és fennálló rend a társadalmi 
erőviszonyok egy múló egyensúlya és hogy a nemzet egyetemének 
érdekei, a magyar bölcső síró csengései folyton-folyvást új: több 
kenyeret, több földet, több szociális igazságot jelentő új és új jogrendet, 
új és új fennálló rendet követelnek. Es mikor a Bíró lelke ítéletre moz
dul: a magyar szellem ez óriásai átsuhannak lelkén s megadják neki azt 
az erőt, hogy a jogrenden túl a nemzet egyetemének, a magyar 
bölcsőnek örök érdekeit nézze. Ezt megteheti a Bíró a törvények 
legszélső lehetőségéig, az elébe hozott tény minősítésének nagy lelkiis
mereti szabadságában: hisz a Bíró épp úgy fölötte áll a jogrendnek, mint a 
vádlottnak. És a bírói hivatás mindenek fölött álló legszentebb hivatása: 
a Nemzet egyetemének, a magyar bölcsőnek, minden magyar bölcső
nek a védelme. Még a jogrend, a fennálló rend ellenében is.

Természetes, hogy a teljes bírói látókörben dolgozó Bíró megad min
den külső tiszteletet annak a politikai vádlott személyének, aki esetleg a 
jövő emberibb, magasabbrendű morálját, a magyarság egyetemesebb 
érdekeit meri képviselni egyéni nyugalma kockáztatásával.

Nincs szomorúbb, a Bíró személyét megpiszkolóbb valami: mint ha 
fölényeskedő hanggal, néptanítós letorkolásokkal, szizifuszi szellemes
kedéssel, per maga megszólításokkal próbálja megkicsinyíteni azt, 
akiről fia talán mint a magyarság szent előharcosáról, egyik örök 
értékéről fog tanulni.

6. A bírói tekintély fennebb elsorolt feltételeit inkább csak a politikai 
pörök szemszögéből néztem. Hiszen a nemzet sorsának történelmi for
dulójánál ezek az esetek a döntő fontosságúak. Az itt következő esetnél, 
melybe néha a legjobb hiszemű bírók tévednek, nem a politikai pöröket 
tartom elsősorban szem előtt. Ha a Bírónak két fél közt felmerült bár
mily ügyben kell ítélnie és: a tárgyalás előtt az egyik félről, szerepéről a 
szóbanforgó ügyben, nyilatkozatairól, bármily az ügyet megvilágosító 
körülményről bármily úton információt szerez: ennek az in-
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formációnak eredményét jóval a tárgyalás előtt okvetlenül közölnie kell 
nemcsak az illető fél ügyvédjével (jaj: ügyvédjével!), hanem magával a 
vádlottal. Az igazság és a bírói tekintély egyenlő kára e kötelesség el
mulasztása. Sokszor a Bíró szavahihető embernek ismeri az ellenfél 
ügyvédjét, vagy az illető fél ügyvédjét, vagy a társadalmi érintkezéseiben 
ismert valamely személyt. Ezek aztán szóbeli, sőt néha írásbeli 
bizonyítékokat, jellemző adatokat szolgáltathatnak neki az ügyről, vagy 
valamelyik félről s a Bíró éppen saját becsületességén át befolyásolódik 
ezektől az információktól, melyek néha tudattalanul, néha célzatosan 
képtelenül hamisak. Ezért lenne a Bíró kötelessége: 1. vagy nem hallgat
ni meg semmilyen információt, 2. vagy az információ eredményét azon
nal tudatni az illető féllel. Megint külföldi példát hozok, mely 
képtelenségében minden magyarázatnál jobban megmutatja az ilyen 
esetekben a bírói tekintély nagy veszélyét.

Az amerikai Mississippi államban egy szociális írásaiért közismert és 
közbecsült protestáns pap sikkasztással és csalással vádolt meg egy 
közéleti kapcabetyárt, aki különben egy orgyilkosságban is résztvett 
már. A nyilatkozatot szerencsétlenségére egy a lakóhelyétől igen távoli 
városban tette és ott kellett törvényesen felelnie érte. A kapcabetyámak 
nemcsak politikai rohamcsapatai voltak ott, de be volt szervezkedve 
azokba a titkos bandákba is, melyek annyira elfekélyesítik a mai 
amerikai közéletet és ezeknek a banditáknak az illető városban is voltak 
szervezetei. Nosza: megindul a nemes informátorok hadserege s 
telemitológizálják a Bíró jobb- és balfülét a pap aljasságával, hálátlan
ságával, a kapcabetyár nagy jóságával a pap iránt, feddhetetlenségével 
stb. Újságközleményeket, leveleket mutatnak neki. melyek közül a 
legdöntőbb fontosságút egy halott írta. Közben akadt vagy harminc tanú 
is, kiknek nagyrészéről a pap hírből sem hallott. Ezek esküdöztek, hogy 
a pap rágalmazás! rohamában nemcsak a főmagánvádlót, de súlyosan 
megrágalmazta az államfőt és mindazokat a hivatalos fórumokat, 
melyeknek megvádolása súlyos törvényes következményekkel jár. Ha a 
pap csak a tárgyaláson értesül ezekről a hadi mozdulatokról, mert a 
Bíró nem értesítette őt a kapott információkról: az egész ország színe 
előtt jellemében meggyalázva ítéltetik el. De egész véletlenes és inkább 
ösztönös úton értesülve, így gondolkodott: - Szegény ember lévén, 
legfennebb a saját útiköltségemet tudom megfizetni, nemhogy tanúkat 
vihetnék. Különben is: mint becsületes ember, sohasem gondolhattam 
arra, hogy tanúkat gyűjtsék szavaim alátámasztására. Mit csináljak? 
Ráduplázok a kényszerhelyzetre, és bármi piszkot hoznak fel ellenem: 
nem fogok védekezni. Egész életem olyan tiszta és áldozatos volt, hogy a 
közvélemény meg fogja érteni eljárásom férfias büszkeségét.

Egyedül, minden bizonyíték nélkül jelent meg a tárgyaláson. Mint
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zúdulásra kész szemétlavina: köröskörül eldugott tanúk bandája s pi
szokdokumentumok garmadája várta. Előre kacagták ellenfelei: ho
gyan fogják hazuggá cáfolni minden tagadásában, minden védekezésé
ben. És hogyan fogják előéletét, egyéniségét megpiszkolni a kloáka- 
dokumentumok felolvasásával. Felolvasták a vádiratot, melyben, bár 
főmagánvádlói vádirat volt, fel volt sorolva, hogy a világ minden el
képzelhető hivatalból üldözendő rágalmát is elkövette. A Bíró kérdez
te:

- Beismeri, hogy elkövette az inkriminált részeket?
A pap minden pátosz nélkül, szelíden, egy igen távoli mosollyal 

felelt:
- Be.
A Bíró, a főmagánvádló, az ügyvédje és minden jelenlevő álla egyebet 

sem tett, mint leesett. Az Attorney General látható megértéssel szólt 
közbe:

- A hivatalból üldözendő eseteket is beismeri? Hiszen az ügyészség 
rendőri nyomozást folytatott le és e vádakat alaptalannak találta. Az 
ügyész nem is vállalja a vád képviseletét.

A pap szelíden vont vállat:
- Hát akkor azokat nem ismerem be.
A Bíró közbeszólt:
- De a főmagánvádló kárára elkövetett kijelentéseket beismeri?
- Be, - felelt a pap utánozhatatlan hangsúllyal.
Két percnyi kínos csend után a főmagánvádló ügyvédje dadogva, egy 

hamis és hangos pátoszban keresve bizonyságot: szörnyű büntetést kért 
a vádlott iszonyatosan borzasztó bűnére. Utána megint pár percnyi 
kínos csend. És akkor valami olyan történt, amire a Naprendszer min
den jogásza, jogosa és jogtalanja lélegzetvesztve tátotta el a száját. A 
Bíró, majdnem reszketve felállt s éktelen zavarban, siránkozva pana
szos hangon ezt mondta:

- Kérem, mi nem erre voltunk készülve. Mi egészen mást vártunk. 
Hiszen a vádlott itt beismert mindenfélét. Én igazán azt sem tudom, mit 
csináljak. Talán legjobb, ha tízpercnyi szünetet adok. Menjen ki min
denki a teremből.

Kimentek. Csak a Bíró, a főmagánvádló, az ügyvédje maradtak benn. 
Hosszas tanácskozás után az lett az eredmény, hogy a Bíró, elégtételké
pen, megengedte a főmagánvádló ügyvédjének, hogy felolvassa egy 
csomó csatorna-újság cikkeit, melyben a pap politikai ellenfelei a 
legképtelenebb vádakkal és szavakkal piszkolták a vádlottat. Ez töltötte 
be a tárgyalás egész második, két óráig tartó részét. A végén a Bíró 
megkérdezte a vádlottat, mi a megjegyzése minderre. A pap most már 
nyílt mosolygással, szelíden felelt:
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- Kérem a felolvasottak alapján teljes felmentésemet.
Jellemző, hogy a jelenlevő közönség, melynek nagyrésze eleinte el

lenséges érzelmű volt a pap iránt: a tárgyalás végén rajongva vette körül 
a papot s viharos felháborodással követelte a Bíró eltávolítását. Ez a 
vihar aztán a következő napokon kicsapott az egész amerikai közvéle
ményre és az a Bíró nem lehetett többé Bíró a tengerentúl.

Tudom, hogy a magyar Bíróság nagyszerű hagyománya nem igen 
enged létrejönni ilyen képtelen eseteket. De mert a lélektani eshetőség 
megvan: ezt az esetet sem hagyhattam ki vizsgálódásaimból.

4.

Talán majdnem minden pálya követel bizonyos lemondást a maga em
bereitől. Bizonyos elkorlátolását az egyéni szabadságnak és: nemcsak 
olyanokat, melyeket a törvény is megkövetel. Törvényeken túl és fölül: 
az egyetemes emberi s mintegy mindenkivel orgánikusan velejáró 
erkölcsi látás sokszor erősebb tiltásokat és parancsokat szab bizonyos 
pályák viselői elé, mint maga a törvény. Sőt: mint alaptételt lehet kimon
dani: minél magasabb és egyetemesebb erkölcsi jelentőségű valakinek a 
foglalkozása, az állása, a közösség minél szélesebb körére van 
sors formáló hatása: annál több lemondást, annál több egyéni korláto
zást követel meg tőle, annál több tilalmat szab eléje.

Sok pályánál: pld. a tanári, a papi pályáknál egészen nyilvánvaló e 
megállapítás érvénye. De legnyilvánvalóbb annál: aki az emberi 
együttélés, az egész társadalom, az egész Nemzet és történelmi élet 
legfőbb biztosítékát jelenti: a Bírónál. Annak számára, aki mint 
legfelsőbb fórum ítél a szabad és nem szabad közt: több nem szabad és 
kevesebb szabad van, mint bárki más emberfia számára.

Igen nyilvánvaló ez a Bíró és a politikai élet viszonyánál. El
képzelhetetlen számomra, hogy a Bíró láthatólag híve lehessen vala
mely politikai pártnak. A Bíró titkos szavazattal, de csakis ténylegesen tit
kos szavazattal érvényesítheti a maga politikai akaratát a választások
nál. De ezzel aztán véget is ér minden politikai szabadsága, egész 
politikai tevékenysége.

Annyira világos, hogy ez a követelmény csak emeli a bírói tekintélyt 
és védi a Bíróba vetett hitet, hogy hántás volna részletesebben 
megmagyarázni. Kell, hogy a közösség minden tagjában ott legyen az a 
megnyugtató tudat, hogy a politikai érdekek és szenvedélyek kavargásá
ban van egy érintetlen sziget, hova nem ér el a politikai akarat 
rabszolgasító meghatározása: a Bíró. Akinek elsősorban az ad erkölcsi
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alapot arra, hogy ítéljen lelkek és tettek fölött: hogy teljesen kívül van a 
politikai élet marakodásain.

Még mélyebb s mintegy a lélek legmélyére ható tilalmat jelent az a 
valami, amit az emberek újabban a világnézet palástos nevével látnak el. 
És ami él, valójában nem egyéb: mint az egyéni érdekek beszervezése 
bizonyos frázeológia keretében. A Bírónak már lelke legeslegmélyén, 
ott, ahol a világ millió érintésétől mozdított ember akaratokká mozdul: 
ott kell lennie az egyetlenül emberi egységbelátásnak: hogy jobboldali 
világnézet, baloldali világnézet, középutas világnézet: egyenlően az 
étvágycsordák húsevő és ragadozó agyarai. Hogy méltatlan Bíró, 
megcsonkított ember az, aki jobboldali világnézetű. Hogy méltatlan 
Bíró, megcsonkított ember az, aki baloldali világnézetű. Hogy méltatlan 
Bíró, megcsonkított ember az, aki középutas világnézetű.Hogy a 
Bírónak minden horda-érdektől függetlenül embersége tiszta érin
tetlenségében ítélete egész megalakulása alatt csak ezt szabad néznie: 
az összes anyagi és lelki meghatározottságban történő embert s a 
történelmi közösség örök, egyetemes érdekeit.

És ezért megmásíthatatlan sionhegyi törvény, melynek áthágása a 
Bírót személyében is megpiszkolja: hogy a Bíró nem lehet tagja semmilyen 
olyan nyílt vagy titkos társaságnak, alakulatnak, ligának, szövetségnek, 
pártnak, tábornak s bármily másnevű összeállásnak, mely a legtávolabbról is 
bármily világnézeti vagy politikai egybecinkosodást jelent. A bírói eskü oly 
legmagasabb erkölcsi tény, annyira magában foglalja az egyén és a 
történelmi közösség minden érdekét: hogy a Bíró nem tartozhatik semmilyen 
más eskü parancsa alá, nem kötheti le magát semmilyen esküvel. A kom- 
mün bukását követő idők érthető zavaraiban történt esetleges fogadá
sok, eskük, elkötelezettségek a dolog természeténél fogva semmisek és 
semmilyen kötelező erővel nem lehetnek.

Sok törvényben meg nem írt tilalom kíséri a Bírót egész életén át. 
Ezek a tilalmak beleszólnak még társadalmi érintkezése mikéntjébe is. 
így pld. igen erős határokat jelentenek arra, hogy milyen társadalmi vi
szonyban van az egyes ügyvédekkel. Azt a legfelsőbb erkölcsi méltósá
got, melyet a bírói hivatás jelent: nem lehet elég drágán megfizetni.

5.

Egy minden nap esedékesebb kiépítése, védelme a bírói tekintélynek: a 
Bíró végleges függetlenítése a politikától, a mindenkori kormányhata
lomtól. Természetesen, itt nem az elméleti függetlenséget értem, az 
megvan, hanem: a ténybelit. A Bíróságnak egy külön autonóm testületet 
kell jelentenie: mely a bírói kinevezés, előléptetés, kitüntetés és fegyelmi
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eljárás és ítélet feladatait maga végezze - az Állam bizonyos, a bírói 
függetlenséget semmiképen nem érinthető ellenőrzése mellett. És ha 
valaki azt mondja: - Mire való ez? Hiszen eddig soha, sehol semmilyen 
kormány nem próbálta befolyásolni a Bírót a kinevezés, előléptetés, 
kitüntetés és fegyelmi lehetőségeivel. Én erre ezt felelem: elhiszem. De: 
de: de: a bírói függetlenség megteljesítéséhez természettörvényileg szükséges, 
hogy a Bíró lelkében ott legyen az a tudat: hogy az ő kinevezése, előléptetése, 
kitüntetése, működésének, eljárásainak megítélése még akkor sem függhet a 
kormánytól, ha az ezt hatalma minden eszközével akarja.

6.

Egész életemben, már a serdültebb gyermekkor éveitől fogva: vissza
visszatérő titkos vágyakozásaim voltak két pálya: a papi és a bírói pálya 
felé. Két hivatás, mely minden tényében kiegészíti egymást. És amelyek 
talán az egyéni élet legtermékenyebb, legtöbb gyógyítást és védelmet 
jelentő beépítését jelentik más emberek s a közösség életébe.

Mint az állatvilág több képviselője időnként levedli bőrét, hogy a 
megszűkült határokból fejlődése új arányának megfelelő testi viszo
nyok közé kerüljön: a történelmi élet időről-időre felcseréli jogrendjét 
új, tágabb jogrenddel, hogy: kevesebb szájon legyen jajgatás és több 
kézben legyen kenyér, hogy több emberi léleknek legyen meg a 
lehetősége: megteljesíteni a benne lappangó isteni képmást és több 
öntudatos életakarat legyen munkatársa a történelmi életnek. Magyar- 
ország ma egy ilyen új jogrend előtti történelmi pillanatban él, az előtt a 
jogrend előtt, mely a magyar munka egyetemét fogja öntudatos 
Állammá nevelni és a magyarság teljes megújhodását, új honfoglalását 
fogja jelenteni. Az ilyen időkben az életösztön természetes lökéseitől 
hajtva: mind több és több egyén akad, aki szavakat ad a nép sebeinek, a 
mai állapotok, bűnök, hiányok képével igyekszik megmutatni a jövő 
feladatait és így kiteszi magát a mai jogrend védekező haragjának. Elis
merem: hogy ezek között van igen sok új zsákmányra szimatoló kalan
dor, vagy felajzott idegekkel előre futó törtető. De a történelmi élet nagy 
távlatában: ezek is eszközei a közösség megnőtt életakaratú fejlődésé
nek. Viszont: köztük vannak a közösség legmélyebb kifejezői, a nemzeti 
életakarat szerves megnyilatkozói, a faj múlhatatlan emberi értékei. A 
Bírónak van meg az az egyetlenül csodálatosan szép hivatása: hogy 
bírói székében, mely egyenlően magaslik a jogrend és az egyén fölé: 
mindig, minden ítéletében a magyar bölcső, a több kenyér, több kultúra, 
több jog, védettebb magyarság: a magyar nép egyetemének, a magyar 
jövőnek érdekeit védje. Az étvágyak, hitek, tagadások, hazugságok.
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ámítások, hódító idegenségek mai haláltáncában a magyar Bíró az élet, 
a megváltás, a jövő akarata. Nincs tisztább heroizmus, önzetlenebb 
életakarat ma: mint a magyar nép Bírója lenni. A magyar Bíróság tiszta 
hagyományai jogossá teszik bennünk azt a hitet, hogy a magyar 
Bíróságot semmi sem ingathatja meg a magyar jövő e nagyszerű 
feladatában. Ha a magyar kunyhókban kenyérért sír fel a gyermekajak, 
ha a munkanélküli zsellérből kitör a kétség lázadása, ha a földjéből, az 
élet lehetőségeiből kiszoruló magyar felordít a napok mostohaságai 
előtt: a magyar Anya szelíd megnyugtatással hajolhat a felörvénylő 
lelkek fölé: - Higyjetek a magyar holnapban: a magyar Bíróság szemei 
látják szenvedésünket.

Városmajor, 1937. Szilveszter napján.
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A MAGYARSÁG MEGSZERVEZÉSE A DALBAN

A dal, az ének, a ritmus: az ember lényege, legbelsőbb élete, első 
megnyilatkozása. Előbb volt dal, ének, ritmus s csak később: szavakra 
tördelt beszéd. A dal, az ének: az emberben sírássá és kacagássá, fájássá 
és gyönyörűséggé csorduló világ közvetlen folytatása. A ritmus az a 
mozdulat, amelyben életem a legkevesebb ellenállással, a legin
tenzívebben tud élni. Azért hiszek a magyar fajban: mert a magyar 
parasztnak lépésében, minden mozdulatában, egész teste néma zené
jében királyi ritmusa van.

A dal a legmélyebb faji emlékezet: a világ testéből kiemberülésnek 
külön fájdalommá, külön örömmé: legősibb sajátos formája. Egy 
időben elfájtam fajomtól. A fiatalság titáni lázadásával azt hittem: hogy 
nem jelenthet már termést az élet számára magyarnak lenni. Elbujdos
tam Nyugateurópába, elvonatkoztam mindentől, ami magyar. Egyszer 
aztán: egy dinardi kávéházban a francia, angol, amerikai, néger, török, 
olasz dalok dzsungeljében felfakadt egy magyar dal. Tökéletlenül, 
idegenesen játszották. És mégis: mint visszatérő tenger árasztott el az 
elmúlt évezredek élete, minden akarat és minden csók, minden szen
vedés és gyönyörűség, temetők és harangok szólaltak meg bennem. 
Hallottam a rög szerelmes ápolóinak énekét és mint megszűrt ember a 
sebét, mint fiatal szerető szeretője csókját: húsomban, idegeimben, 
lelkemben éreztem, hogy ehez a fajhoz tartozom, ennek vagyok el
idegeníthetetlen része, hogy minden erőm és értelmem benne van s 
hogy nála nélkül homokba öntött pohár víz, futó habra vetített árnyék 
az életem.

A dal a legegyetemesebb, a legmegtartóbb szolidáritás, az egymás- 
hoztartozásnak, az ősi gyökerű természetes, szerves emberi összeállás
nak leghatalmasabb nevelője. Azok: akik együtt vannak a dal és ritmus 
legmélyebb emberségében, az emberi fájás és öröm legbensőbb formá
jában: könnyen egymásra találnak az élet más terein is. Amelyik nem
zetben sokan és sokat énekelnek együtt: nem kell félteni a nemzeti 
egységet.

Idegen akaratokban vergődő történelmi életünknek egyik legelké- 
pesztőbb eredménye az: hogy a dal, az ének nem tud a szolidáritás, a 
közös sors, a közös kultúra megszervezett egyetemes kapcsolata lenni 
annál a népnél, mely Európa egyik legsajátosabb, legeredetibb em
berarcát mondta meg dalaiban. Hiszem, hogy a magyar kultúra vezető 
székébe, melyet az utolsó tizennyolc év irtózatos svihák-kurzusa immár 
rendszeresen tehetségtelen sváboknak bitangított oda, még fog széles
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látású magyar ember kerülni. Ebben az esetben a következő sorok nem 
lesznek pusztába kiáltó szavak.

1.

A dal, az ének megszervezését a magyar társadalomban négy tényező 
intézheti: 1. Az iskola. 2. Az egyházak. 3. A társadalmi szervezetek. 4. A 
katonaság.

Igen érdekes s a pusztító idegen akarat egyik legjellemzőbb ténye: 
hogy míg a testnevelésnek az eddigi heti két óra helyett heti négy órát 
adtak és tették ezt akkor, mikor cserkészet, diákathletika úgy is 
bőségesen testítik a gyermekeket: a leghatalmasabb lelki formálót: az 
éneket a közoktatás minden vonalán elhanyagolták. Úgy látszik: a 
keresztény valláserkölcsi alap nyugodtabban érzi magát a rúgó 
lábakon, öklöző öklökön és bukfenceket vető testen, mint a múlt min
den leikével megteljesedő, mind szélesebb öleléssel emberebbé fejlő
dő lelkeken.

Aztán: egyik futballista behozta a középiskolába - heti két órával! - a 
gyorsírás tanítását. Egy olyan ügyesség elsajátítását, melyet minden 
kellő korú játszva magáévá tehet az iskolán kívül. Ilyen címen igazán 
tanítani kellene a középiskolában az autóvezetést, a manikűrözési és az 
okszerű bolházkodást és poloskairtást. A sváb kurzus óta a magyar 
középiskola gyilkos idegen akaratok vicces footballja lett.

Tételem: a magyar nép- és középiskolák minden fajtájának minden osz
tályában az énektanítás heti két órával kötelező.

Ha azt akarjuk, hogy egy társadalom olvasson: az iskolában meg kell 
tanítani a gyermekeket írásra, olvasásra és meg kell velük szerettetni az 
olvasást. Ha azt akarjuk, hogy egy társadalomnak gazdag dalkultúrája 
legyen: úgy a termésben, mint a művészi előadásban és a tömegek 
élvezésében: meg kell tanítani hallani és énekelni a gyermekeket s meg 
kell velük szerettetni ezt a hallást és éneklést. És mindezt tesszük a 
dallal, az énekkel járó fennebb előadott döntő fontosságú lelki 
tényékért.

Az iskolai énektanításnak azonban nem az a célja, hogy hangolym- 
pikonokat, zengő sztárokat neveljen. Amint az iskola írni-olvasni 
tanításnak, stilisztikának, retorikának, irodalomtanításnak nem az a 
célja, hogy Shakespeareokat, Demostheneseket és Byronokat dudorít- 
son a világra. Az iskolai énektanításnak az a célja, hogy mindenkit tőle 
telhetőleg énekelni és éneket hallgatni és élvezni tanítson. Ezért az ének egész 
vonalon minden egyes tanulóra kötelező. Az énektanításból kizárni, vagy az 
alul mentesíteni senkit sem lehet. Sem a botfülűt, sem a hang-kukát, sem a
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rekedtet, sem a kappanhangig. Mert az osztályéneknek nem egy kitűzött ilyen 
vagy olyan magas művészi színvonal a célja: hanem a dal az énekkultúra 
alapelemeinek elültetése minden lélekben.

Természetes és szükséges azonban: hogy - különösen a középiskolák 
- most már több művészi akarattal, az arravaló tanulókból külön 
dalárdát alakítsanak és így minden iskolának legyen már egy művé
szibb színvonalú énekkara. Ez a továbbfejlődés természetes ténye.

Egyetemi énekkaraink máris vannak és úgy tudom: sok jeles dolgot 
köszönhetünk nekik. De két kritika feltétlenül megilleti őket. Az első: 
belső (magyarországi) propagandájuk, működésük sokszorosabban 
kisebb, szűkebbkörű, mint amilyenre szükség volna. A második: nekik 
volna hivatásuk a tényleges főiskolai hallgatókat, a főiskolai ifjúság 
nagy tömegeit beszervezni a magyar dalba. Minden főiskolai alakulat
nak legyen meg a maga saját énekkara.

A cserkészet és leventecsapatok énekkarának megszervezését is az is
kolák körébe utalnám. Valóságos becstelenség, hogy milyen (értelmes 
német dalokkal piszkolják meg a magyar anyák gyermekeinek a 
száját.

Arra, hogy az énektanítás egyes fokozatain mit, hogyan tanítsanak és 
hogy bármily énekkarnak milyen programjuk legyen: ma csakis a 
magyar népdal két hatalmas megmentője s egy új, tényleg magyar 
műzene két nagy költője: Bartók és Kodály dolgozhatnak ki részletes 
munkatervet. Az ők óriási gyűjteménye, mely lehetőleg teljes egészében 
rövidesen meg fog jelenni: a bibliája minden magyar énektanításnak 
és énekkarnak.

A magyar kultúra minisztériumának szorgalmazásával és segítésével 
minden foglalkozási ág, a legegyszerűbb is: megszervezi a maga 
énekkarát a magyar dal elültetésére.

A világi énekkarok megszervezésének, fejlődésének természetes vele
járója: az egyházi énekkarok megszervezése. És itt természetesen nem 
azok a kivételes, sokszor igen magas színvonalon álló énekkarok 
jönnek elsősorban számításba, melyek Budapesten s esetleg egyes 
nagyobb vidéki városokban különösen a katolikus istentiszteleteknél 
közreműködnek. Itt a falvak, a kisvárosok és általában bármily és 
bárhol levő keresztény magyar egyházközség énekkarának és gyüleke
zeti énekeinek megszervezése a fontos. Különösen a magyar protestáns 
egyházaknak kell lényegesen nagyobb súlyt fektetni az énekkultúrára, 
mint eddig. Minden faluban, az iskolai énekkarokon kívül meg kell 
szervezni, nemcsak az ifjúságra határolva a szervezést, a magyar dal 
világi énekkarát. Ezek a világi énekkarok aztán az iskolai énekkarok
kal: bevonandók az egyházi énekek ellátására. Még az egyszólamú 
gyülekezeti ének is más lesz: ha tanult énekesek vezetik. És bármily
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felekezeti egyház igyekezzék minél több régi magyar istenes éneket 
alkalmazni istentiszteletében. Vannak olyanok, melyeket ép úgy el lehet 
énekelni a protestáns templomokban, mint a katolikusokban. Amint 
nem tudom: hogy Kodály Psalmus Hungaricusát vagy Jézus és a kufá- 
rok c. darabját miért nem adhatnák elő a magyar protestáns templo
mokban.

A jövőben mindinkább néphadsereggé fejlődő* magyar nemzeti 
hadseregnek a honvédelem csak egyik funkciója. A másik állandó, 
természetes föladata: hogy a magyar szolidáritás, a magyar nyelv, a 
magyar népkultúra: az egész magyar pszihé legegyetemesebb megszer
vezője legyen. A hadseregben is kétfokú kultúrája legyen a magyar 
dalnak. 1. Minden katonát énekelni s a magyar dal szeretetére tanítani.
2. Legalább is minden ezredben művészibb énekkart alakítani a 
magyar dal művelésére.

Az énekkultúra minden fokozatán, minden formájában óvakodni 
kell: a hamis pesti műnépdaloktól és az idegen szeméttől.

Természetes azonban, hogy az énekkultúra magasabb fokain álló 
énekkarok, bármily természetűek is: idegen dalkultúrák termékeit is 
bemutatják néha. Végtelenül hasznosnak találnám: ha különösen az 
idegen népdalköltészet termékeivel foglalkoznának, hogy így legbelsőbb 
formáiban mutassák meg a népek lelkét a magyar léleknek. Egy kivételt 
az életvédelem természetes szükségéből kell tennünk: tekintettel mai 
helyzetünk halálos veszélyére: a német zenét, német dalt lehetőleg teljesen 
mellőznünk kell A nyugat-, észak-, déleurópai, az orosz és ázsiai népek 
éneke elég anyagot adnak ezen a téren, mely úgyis csak másodlagos, 
kevésbé fontosabb tevékenysége lesz a magyar énekkaroknak.

2.

A magyar énekkarok, bármily természetűek is legyenek, kapcsolatba 
lépnek egymással és megalkotják a magyar dal egyetemes szerveze
tét.

Az énekkarok, külön vagy több mással társulva: kirándulásokat ren
deznek a közönség bevonásával a közelebbi vidék megismerésére. E 
kirándulásokat a magyar dalon kívül a régi magyar játékok, magyar 
táncok felelevenítésével, népies szokások, jelenetek bemutatásával te
szik élvezetessé.

Népies ünnepeket rendeznek hasonló tartalommal.

Lásd a magyar néphadseregről szóló tanulmányom.



Meglátogatják az ország távolabbi részeit, hogy bemutassák énekkul
túrájukat.

Hasonló célból esetleges külföldi utakat szerveznek.
Minden negyedik évben, minden hatóság támogatásával: a magyar 

ének egyetemes versenyét tartják meg Budapesten. Erre a hangversenyre 
országos és európai propagandával minél hatalmasabb tömegű bel- és 
külföldi vendéget nyernek meg. Ezen az egyetemes versenyen minden
féle magyar énekkar résztvesz: az iskolaiak, egyháziak, társadalmiak, 
katonaiak. Egyes ünnepein a népzene, néptánc, népi szokások, játékok, 
viseletek stb. is bemutattatnak. Kapcsolatba kell hozni a népi képző- és 
iparművészetek Európára szóló országos vásárával.

Kisebb, megyei vagy országrészi versenyt időről időre az egyes vidéki 
városok rendezhetnek. Budapest és a városok saját vidékükre minden 
évben rendeznek ilyen hangversenyt.

Budapest Egyetemén fel kell állítani a magyar népdal és népzene 
tanszékét. Az országos Zeneművészeti Főiskolával kapcsolatban pedig 
meg kell alakítani a magyar Karmesteri Főiskolát internátussal. Ahol a 
szakképzésen kívül megismerkednének a magyar népi kultúra jelensé
geivel s legfőbb problémáival.

*

A magyar dalnak ez az egyetemes szervezete talán megadná a 
Magyar nyelv és magyar kultúra Egyetemes Ligájának elővonalait is. És 
talán hasonló szervezkedésekre buzdítaná a Külföld magyarjait is.

És talán megteremtője volna annak a magyar lelki demokráciának, 
mely nélkül sohasem fogunk élő életet élni. Azok, akik együtt lesznek a 
magyar dal nagy ölelésű emberségében: nem fognak többé külön osz
tálygőgökre fanyalodni el egymástól.

Szegény örök lávázó Széchenyi mondása szerint, mely nem sok bókot 
jelent ezerévi teljesítményünkre: - Magyarország nem volt, hanem lesz. 
- Én így hiszem: a magyarság nehezen volt eddig, de győzelmesen 
lesz ezután.

Városmajor, 1936. október 19.

715



A SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA, 
TARTALMA, HATÁRAI

Azt hiszem, minden gonosz indulat nélkül meg lehet állapítani, hogy: 
ha az utolsó húsz év alatt a tehetséges emberek egyáltalán hemzsegtek 
valahol: ezt a hemzsegést nem a közéletben és nem a politikában 
valósították meg. Egyetlenegy ember sem merült elő e szennyes évek 
kavargásából, kinek egy egységes gondolatrendszere, egy csak valami- 
lyes összefogó terve lett volna a magyar élet megszervezésére. A legkife
jezőbb ábrája ennek a szegény kornak a végtelenül szegény Bethlen 
István, aki tizenkilenc év óta rengeteg semmit rejtő titokzatos arcával 
gyíkiesője nyelére támaszkodva lesi az események zilált bozótjában, 
hogy csak előbukkan valami véletlen, ami őt tömérdek Machiavellis- 
Richelieus-Teleki Mihályos államférfiúvá üti. Pedig: a véletleneknek 
csak az erős és látó szellem előre megépített terve tud értéket adni.

De egészen tragikusan komikus látvány, hogy az utolsó húsz év alatt, 
a végre önállóvá, vagy - fájdalmas helyességgel - öningóvá marcangolt 
Magyarországon: a közéleti mozgók hogy rohannak minden külföldön 
feleresztett gondolat- vagy jelszó-léggömb után, milyen gyermekes 
buzgósággal kapaszkodnak beléje, hogy az magasabbra vigye őket. 
Aztán, ha a gömb semmivé pukkadt éhes kezeik közt: hasonló 
mohósággal szaladnak a legújabban felszálló gömb után, hogy azzal is 
hasonló csődbe jussanak. Természetesen: elég okosak úgy intézni a 
dolgot: hogy a csőd az ország számlájára irassék s maguknak csak a 
napi feltűnés dicsősége maradjon.

A mai vurstli legpocakosabb és legrikítóbb léggömbjei: a testnevelés 
usque ad paralysim progressivam, a tanult elemek s különösen a főis
kolai ifjúság robotmunkáltatása, mely igen alkalmas arra, hogy ami 
kevés szellemi akarózást a sport még meghagyott, ez a „munkahadsereg" 
elvegye. És arra is, hogy kivegye a kenyeret azoknak a proletároknak a 
szájából, akik ezeket a munkákat szakszerűbben végeznék el. A har
madik légi pöfeteg: a szellemi együttműködés.

Ma nagy együttműködés történik Pannónia házi kínjai közt. Minden
ki, akiben mozog valami: működik. Együtt. Szellemileg. Ezt a szellemi 
együttműködési iramot még az sem bágyasztja, hogy, mint az élet min
den terén: a megvalósítási formákat itt is politikusok adják meg. Már 
pedig: a mai szörnyű népképviseleti rendszernek alsóbbrendűségű elő
nyei legtöbbször azokat szabadítják politikussá, akiknek nemigen 
adatott meg, hogy mivel működjenek együtt.

így aztán, természetesen: a szellemi együttműködés sem jelent hizlaló 
kúrát a magyar boldogulásnak. Egészséges szervezet - akár egyén, akár
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nemzet - minden felmerülő új gondolatot a saját élete gazdagságává, a 
saját fejlődésének több erejévé, saját egyéniségének biztosításává 
dolgoz fel. Nálunk pedig: az ügyes kúszáltságú, zagyva ötletességű 
látszatok mögött ezt a gondolatot is a könyörtelen gyilkos német hódító 
akarat tette úttörő tankjévé. Holmi olasz mókák, lengyel enyelgések s 
egyéb nesze-semmi-fogd-meg-jól-ok ballett-káprázata mögül már elő- 
durvállik a vaskos valódi cél: megrakni az anélkül is fulladásig és fojto- 
gatásig német egyetemeinket a német nyelv, a német szellem és német 
életérdekek hittérítőivel. Társ-anyanyelwé fertőzni be a rettenetes 
szerkezetű német nyelvet a magyar középosztályba: hogy ha majd a 
történelem legközelebbi zökkenésében a húsevő és ragadozó német im- 
periálizmus ráteszi kezeit Magyarországra: a nyelv nemtudása, a 
kenyér félelme ne riassza el a szétoldott, szétmaszlagolt lelkű magyart a 
német halál magához ölelésétől. És nem metsző eulenspiegeli vicc: 
hogy mikor a magyar szellem legfőbb őrhelyeit telerakjuk a németség 
katonáival: német viszonzásnak, kölcsönösségnek tüntetik fel azt, ha 
Augsburgban vagy más burgban egy-két német kereskedő a mi 
pénzünkön tanulja meg magyarul mondani ezt: adj pénzt, sógor -?

De nem természetes ez abban a Magyarországban, azon a nekünk 
hagyott kis magyar szigeten: ahol a magyar kultúra minisztériuma sváb 
minisztériummá szokásjogosíttatott? A Huszár-Storch, Haller, Kle- 
belsberg, Ernst, Karafiáth (őt össze nem gyűjtött versei gyuladiákítják 
svábbá) Hóman, lorenzo-magnificoi nevek tündöklő sorozata jogossá 
teszik azt a gyanút, hogy Németország, vérszemet kapva a húsz éven át 
vele szemben tanúsított pincsikutya-politikánktól: nem tűr meg magyar 
embert a magyar lélek, a magyar kultúra legfőbb megszervezésének 
őrhelyén. És lehetnek a magyar lélek termő csiráinak életre hívói, a sajátos 
magyar szellemi erők és érdekek megszervezői azok, akiket - egyéb okokat 
nem említve - az elmúlt ezer évek minden öröklési parancsa idegenekké hatá
rozott meg?

1.

A szellemi együttműködés orgánikus, szervi érdeke minden egészséges 
közösségnek: nemzetnek, fajnak. És legmélyebb gyökerű alapérdeke az 
egész emberiségnek.

Mi a célja ennek az egészséges, az élet szerves mély parancsaiból 
meginduló szellemi együttműködésnek? A következő:

1. A közösség faji vagy nemzeti öntudatának teljes megtalálása, az önis
meret megteljesedése: sajátos faji (nemzeti) egyéniségünk mélyebb meglátá
sa, megerősödése.
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2. Az a természetes és egyetlenül jogos és emberi imperiálizmus: hogy sa
játos lelki arcunkat, lelki termésünk legsajátosabb kincseit bevigyük más 
népek leikébe, hogy a magyar élet-dallam is benne legyen az emberiség nagy 
orkeszterében, hogy a magyar termés is ható elem legyen az emberiség 
egyetemes termésében.

3. Belevinni idegen közösségek, fajok, nemzetek sajátos arcát, legsa
játosabb lelki kincseit a magyar lélekbe, hogy az életsírás, életöröm és 
világlátás minden emberi hangját felhúrozzuk a magyar lélekre és így sajátos 
erőinek kifejtése, saját arcának folytonos megteljesítése a szerves gyökerekből 
táplálkozó magyar kultúrában: minden emberi arc ismeretével, minden em
beri érték megtermékenyítésével történjék.

Mi nem lehet célja a szellemi együttműködésnek?
Nem lehet, a gyilkosság és halál minden veszedelmével nem lehet célja a 

szellemi együttműködésnek: a nyelv-Bábel, a ragout-kultúra, a termő emberi 
közösségek sajátos arcának, egyéniségének szétoldása, sajátos termő for
máinak megrontása, nyelvének elsikkasztása. Az ilyen lélekölő, népgyilkos 
törekvéseknek csak két eredménye lehet:

1. Vagy megherélik sajátos egyéni erőiktől az emberi termést, kilop
ják a termésre mozduló emberi lélekből az évezredek millió titkú him
nuszát s egy denáturált, nikotekszezett, a talaj és a környezet minden 
gazdag ízétől megkörülmetélt üzlet-géppé uniformizálják az emberi 
lelket. Ez az embertelen piszkos zsidó imperiálizmus célja.

2. Vagy a számot teszik úrrá a lélek fölött: belesikkasztják a túlerejű, 
nagyszámú népek hódításába a kisebb népeket, bármily gazdag termést 
jelent sajátos egyéniségük az emberiség számára. Ez a szörnyű német 
életharapás akarata.

A szellemi együttműködés gondolata éppen annak a nagy emberi 
evángeliumnak a parancsa, mely azt akarja: hogy semmi el ne vesszen és 
mindenek megtartassanak. A szellemi termésben az egyes népek száma és 
ökölereje nem jelent semmit, egyéniségük sajátos erői jelentenek mindent. Az 
egész emberiség érdeke, hogy olyan történelmi fejlődés következzék a véres 
marcangolású múlt után: melyben minden nép végtelen horizontú pályán 
megteljesíthesse a maga sajátos arcát a maga sajátos kultúrájában.

2.

A fennebbi cél elérésére a szellemi együttműködésnek tartalma, teendői 
a következők:

I. Belső teendők. Ha erős, egészséges, gyakorlott túristákkal akarok 
együtt menetelni: erős, egészséges, kitartó gyaloglóvá kell képeznem 
magamat. Ha az egységes arcú, határozott szellemi vonású népekkel
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akarunk szellemi együttműködésbe lépni: előbb meg kell teremtenünk 
a szellemi egységet, az egységes kultúrát határainkon belül az ország 
minden lakója közt. Csak egy határozott arcvonásokba fejlett, egyénisé
gében biztos és öntudatos nép léphet szellemi csereviszonyba más 
néppel a szétoldódás, az elsikkadás veszélye nélkül. Ennek a magyar 
kulturális egységnek és sajátos szellemi megerősítésünknek teendői a 
következők:

1. Olyan népiskolai rendszer, hogy a magyar Állam minden tagja 
anyanyelvi tökéletességgel beszélje a magyar nyelvet.

2. A magyar nyelv kötelező használata minden közéleti vonatkozá
sú téren.

3. Magyarországon bármily természetű (nemcsak állami) állást, 
melyek középiskolai vagy főiskolai végzettséget kívánnak, csak olyanok 
tölthetnek be, akik magyar középiskolát vagy magyar főiskolát 
végeztek.

4. A magyar nyelv és irodalom tanóráinak száma felemelendő a 
középiskolákban az alsó négy osztálynál: heti kilenc, a felső négy osz
tálynál heti hat órára. A magyar nyelv és irodalom tanítása egész új 
alapokra fektetendő.

5. A magyar Egyetemek olyan reformja, mely ezekből a mai német el- 
vetéltségű intézményekből szellemi műhelyt teremt a magyar élet összes 
adottságainak megismerésére, feldolgozására, problémáinak vizsgálá- 
sára. Az Egyetemeken a magyar népi képzőművészetnek, népzenének, 
etnográfiának stb. tanszékek állítandók.

6. A vidéken falusi népművészeti iskolák és műhelyek felállítása, 
hogy a falut visszamerítsük régi alkotó leikébe, képzőművészetébe, 
költészetébe, szokásaiba stb.

7. A népiskolákban és a középiskolák négy alsó osztályában semmi 
idegen nyelv nem tanítandó.

8. Budapest vidékét, a határok mentét és a Dunántúlt úgy betelepí
teni a magyar falvak feleslegeivel, hogy a magyar kultúra és nyelv 
egysége természetes gyökerekből táplálkozó élő valóság legyen az 
ország egész testén.

9. Megalkotandó a magyarság egyetemes Ligája a magyar nyelv és 
magyar kultúra védelmére és propagálására bel- és külföldön.

10. A magyarországi nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történe
tének, etnográfiájának stb. tudományos feldolgozása a magyar 
Egyetemek megfelelő tanszékein.

11. Propaganda-teendők kifelé.
1. Hatalmas magyar otthonok megteremtése a nyugateurópai, 

keleteurópai és balkáni országok fővárosaiban a sajátos magyar gaz
dasági termékek, a népi és a magyar műkultúra termékeinek, sajátos
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vonásainak ismertetésére és propagálására. Állandó képzőművészeti 
kiállításokkal s jól lefordított magyar tudományos és irodalmi művek 
árusításával. A lefordítandó művek megválasztásánál ne a politikai 
vagy „hazafisági" szempontok, hanem csakis a tudományos vagy 
művészi érték legyen az irányadó. Ezek az otthonok állandó piacai is 
lennének a magyar kultúra termékeinek s megfelelő vezetéssel meghoz
nák bőven fenntartásuk költségeit.

2. Elodázhatatlan életszükség a Magyar Film megteremtése s ha 
máskép nem lehet, a tőke kötelező besorozásával kell megteremteni. De 
a Magyar Film nem lehet nyomorgó magyar írók segélyegyesülete, 
amivé - fájdalom - a Nemzeti Színház sokszor legjobb meggyőződése 
ellen átgömyed. Elsősorban a magyar népköltészet s a nagy magyar 
alkotók műveit kell filmre vinni a magyar tájak, a magyar városok, 
falvak, a magyar néprétegek ezer és ezer arcával. Nem lobogó fokosos, 
villogó gatyás kontúr-magyarokkal, hanem a való valóság irrácionális 
mély művészetével. A sajátos, magyar életből kinövő filmművészet 
megteremtése a magyar léleknek épp oly elemi szüksége, mint a tüdő
nek a levegő.

3. Tanszékek kieszközlése a magyar kultúra számára nemcsak 
Nyugateurópa, de Keleteurópa és a Balkán nagy Egyetemein, ahol test 
és lélek szerinti magyarok vinnék az idegen lelkekbe a magyar szellem 
tragikus, fájdalmas, gyönyörű eposzát.

4. A mai rémséges, idegen és zagyva külügyi képviseletek olyan 
reformja, hogy ezek tagjai a magyar faj, magyar életérdekek, magyar 
lélek és magyar kultúra méltó képviselői legyenek.

III. Az idegen kultúrák értékeinek megismerésére:
1. A középiskolák négy felső osztályában a három nagy emberi 

nyelv: francia, angol, olasz - valamelyikének tanítása. Nem gyakorlati: 
pincér, portás, idegenvezető vagy diplomata-képző szempontokból, 
hanem: ez irodalmak nagy, egyetemes emberi érdekű műveinek megis
meréséért. A német nyelv a magyar középiskolából, épp úgy, mint a népok
tatásból: teljesen száműzendő. Nemcsak szellemi hygieniai szempontból, 
hogy a lelki fejlődést e képtelen szerkezetű nyelv spanyolcsizmáitól 
megóvjuk. És nemcsak azért, mert a német irodalom, kivéve Goethe 
műveinek egy részét: törzsirodalom és egyetemes emberi érdeke nincs. 
De legfőképen: az életösztön elemi parancsára, az önvédelem megfel
lebbezhetetlen okából.

2. Egyetemi oktatásunk olyan reformjára van szükség, mely számba- 
veszi földrajzi és ethnikai helyzetünket s szellemi szétsugárzásunk 
lehetőségeit. Tehát: nem olyan dolgokra fekteti a fősúlyt, melyeket a 
nyugati kultúrák vérükhöz tartozóan és százszorosán jobban csináltak 
és csinálnak meg, mint ahogy mi csináljuk. Természetesen ez nem azt
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jelenti, hogy Egyetemeinken ne legyen egy-egy tanszéke a nyugati 
kultúráknak. De: Keleteurópa, a Balkán, Nyugatázsia népeinek múltja, 
nyelve, ethnográfiája, földrajzi viszonyai, gazdasági, politikai, kulturá
lis élete az a terület: melynek tudományos feldolgozásával a magyar 
szellem Egyetemeinket Keleteurópa Sorbonne-jává teheti. Itt tehetne 
szert olyan vezető szerepre a magyar szellem, melynek politikailag is 
beláthatatlan következményei lehetnének. Ha tudományos szükséggé 
tudnók tenni, hogy e területek népeinek ifjúsága Budapesten horvát, 
szerb, bolgár, román, török, szláv, finn stb. kollégiumokba tömörülve itt 
nálunk találják meg az őket szervesen érdeklő tudományok legszéle
sebb horizontját: az több biztonságot jelentene politikai fennmaradá
sunkra is, mint bármely nagyhatalom halálos ölelésű támogatása.

3. Természetesen: folytatni kell az eddig felismert teendőket is: az 
idegen jeles szellemi művek tervszerű fordítását, képzőművészeti 
kiállítások meghívását, színtársulatok vendégbemutatását stb. De itt is 
fokozottan nagyobb szerepet kell adnunk azoknak a keleteurópai 
kultúráknak, melyeknél nagy szellemi misszió lehetősége vár ránk

4. Egy hatalmas folyóiratot kell megteremtenünk Budapesten, mely 
komoly, nagy tanulmányokban és pontos híradásokban állandóan 
szemmel kíséri a keleteurópai népek kulturális jelenségeit, problé
máit stb.

3.

Melyek a határai, természetes és szükségszerű határai a szellemi 
együttműködésnek?

Mik a határai az egészséges táplálkozásnak? Olyan és annyi eledelt 
szabad fölvennünk, mely egészséges asszimilálással elégséges a szer
vezet fenntartására, munkateljesítésére és fejlődésére. De a szervezet 
belső élettörvényeit, harmonikus sajátos életmunkáját nem bántja.

A szellemi együttműködés határait az életösztön és önvédelem 
nyilvánvaló természeti parancsai mutatják meg:

1. Az idegen nyelvek tanítása csak olyan mérvű legyen: hogy ez ne 
teremtsen nyelv-Bábelt és a magyar nyelv tisztaságát, egyéni fejlődését és 
egyetemes uralmát Magyarországon ne veszélyeztesse. Ebből a célból 
szükséges: a) A magyar nyelv minél mélyebb, részletesebb, erősebb igézetű el
ültetése a lelkekben, b) Egyetemes intézkedés: hogy a családban, a népok
tatásban és a középiskolák alsó négy évében a gyermek szellemi egészségét, 
szabad fejlődését ne gyáncsolják el idegen nyelvek formáival.

2. A magyar irodalom, magyar kultúra, magyar népművészet, költészet és 
zene, a magyar lélek ismeretének és hivatásának olyan részletes és mély el-
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ültetése a közoktatás minden fokozatán, hogy az idegen kulturális átvételekre 
az ösztönös, szervi válasz: éppen a sajátos magyar szellemi erők alkotó 
megnyilatkozása legyen.

3. Áthozhatjuk határainkon az idegen kultúrák értékesebb gyümölcseit, 
de nem szabad átvennünk termő formáikat. A magyar élet formáit, a magyar 
iskola szükségeit, szerkezetét, tartalmát, céljait, módszereit, a magyar kultúra 
munkás műhelyeinek milyenségét: csakis az egész magyar múltbóls az összes 
magyar adottságokból előépülő magyar lélek teremheti és határozhatja meg. 
Csak egy példát mutatok: A sváb kurzus óta divatos „tehetségversenyek "a 
magyar lélek, magyar egyéniség minden ős hajlandósága ellen valók s 
mindig idegen kapaszkodók kiválasztását fogják eredményezni. A 
tehetségek állandó megfigyelését és számontartását kell helyébe életbe 
léptetni. Ez becsületesebb, megbízhatóbb eredményű módszer s jobban 
megfelel a magyar egyéniségnek.

4. És végül: a szellemi együttműködés csak akkor jelenthet életgaz
dagodást, sajátos egyéni fejlődést, szeszélytelen szellemi táplálkozást szá
munkra: ha a magyar kultúra minden irányító és minden őrhelyére saját faj
tánk fiait, az évezredes átöröklések megtartó lelkű magyar magyarjait 
állítjuk.

Ezer év óta, hogy a kereső magyar teremtő álmát az Európa-rengetegbe 
hozta: a magyar halálnak germán arca van. Ezer esztendőn át a magyar 
Dávid titáni harcot ví a megemésztő német Goliáthtal. A magyar 
irodalom legcsodálatosabb virágai, a magyar történelem és kultúra 
legszebb hőstettei azokból a sebekből nyíltak ki, melyeket ebben az 
irtózatos párbajban kapott. A germán: a halál-tradició, az ős ellenség, a 
folytonos damokleszi kard. És aztán: minden vérzések, veszteségek és 
szenvedések után: a német uralmi éhség jóllakatására bevitték a 
magyarságot a világháború öngyilkos őrületébe. A német hatalmi 
vágyért tépték szét földjét, fajtája egységét, életlehetőségét, jövőjét. És a 
germán éhség most hálából új és új belső hódításra pumpolja a végkép 
odagyávult magyar vezetőket fajtája számára. Hogy majd a németté 
maszlagolt ifjúsággal, a németté sikkasztott középosztállyal s a magyar 
élet minden stratégiai helyére odaültetett magyar álarcú, vagy már nem 
is álarcos fajtájabelivel a világtörténelem egy cinkos pillanatában 
magába nyelje az örök balladák csodálatos virágzású népét. Az élet 
utolsó hívása harsog, a történelem utolsó nagy lehetősége sürget, hogy 
életünk minden akaratát, minden atomunk erejét védelemre mozdítsuk 
a förtelmes német halál ellen. Azzal a maszlaggal hajlítnak bennünk
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mindent német parancs alá, hogy segítségükkel majd visszakerülnek 
hozzánk az eltépett magyar részek. És közben odaomlik nekik az 
ősmagyar Dunántúl, odaomlik Budapest vidéke, a magyar élet, a 
magyar lélek, az ellenségeinktől is csak nekünk: magyaroknak hagyott 
ország minden hatalmi helye s a nagy és okosan élesztett irredenta 
rikácsolás mögött odaveszítjük nekik azt is, amit győző ellenségeink 
meghagytak nekünk. A történelem minden lehetőségét, minden 
felmerülő gondolatot fel kell használnunk a felszabadulás nagy emberi 
harcában. A szellemi együttműködés a nyugati művelt népekkel 
ráalkalmasít bennünket, hogy elzsilipeljük a meddő, csirákat ölő, élet
torzító német szellemi befolyást. A szellemi együttműködés Keleteuró- 
pa népeivel új nagy történelmi misszióra lendítheti a magyar szellemet. 
Ó, ha átömleszthetném, mint az élet gazdag vérét, minden magyarba a 
hitet, a biztonságot: hogy minden lehetőség készen áll az új magyar 
honfoglalás megvalósítására, ha tudjuk elég hősiesen szeretni, önma
gunk és az emberiség minden érdekéért: az emberi barázda megrabolt, 
megcsalt, minden aratásból kinullázott tízmillió fájdalmas magyar 
magvetőjét.

Városmajor, 1937. január 1.
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AZ OLYMPIÁSZ TANULSÁGAI*

1.

Ez év augusztusában csodálatos boldogságözön szakadt Pannónia 
zsibbadtságaira. A gigántikus örömet nem az okozta, hogy az aranyha
jú Nyár, magához ölelve a megtépett, vérben és könnyben fiirdött 
magyar földet, kicsókolta belőle új bőségben az életadó kincseket: sok 
búzát, temérdek kukoricát, rengeteg krumplit, szőlőt, gyümölcsöt s a 
testből fakadó lélek más örömeit. Nem. Állam és nemzetfenntartó” 
étvágy meg tudják csinálni: hogy a magyar föld jósága új nyomorúság, 
drágított falat s az élet megnőtt nehézségei legyen a magyar föld 
szerelmes jobbágyai számára.

Nem. Valami más ok lehetett. És ha az öröm jelenségeiről, méreteiről 
következtetünk vissza az okra: valami világtörténelmileg páratlan 
mérhetetlen jelentőségű ok. Valami évezredekben egyszer előforduló 
boldog csoda: az ember egy új, roppant megtágulása, hol az építő em
beri szellem elé új, végtelen mezők tárulnak, a népek történelmi munká
jának megtalált harmóniája: az örökre elásott kard, a győzelmes eke, a 
szépség és gondolat valamely új megfrissítő zuhataga, vagy az emberi 
munka végre meglelt osztozkodó igazsága, mely lelket ad az élet min
den robotosának s boldog és szabad fejlődést jelent minden bölcső 
számára.

Valóban: a kozmikus öröm mérhetetlen méretei valami ilyen okra en
gedtek következtetni. Az ezeréves Hunnia néni, egyesítve a delirium 
tremens, a Vitus-tánc és a tavaszi csókra gerjedt kecske minden őrjöngő 
mozdulatát, felemelt szoknyával, hisztérikus visításokkal táncolt egy 
még nem látott arányú karnevált. A napilapok, a hetilapok, a havi 
lapok: a berúgott szatír vér- és bormámorában, a kicsattanó mag 
bomlott kéjére torzulva, mint különös és titokzatos zsidó szekták 
túlhabzó szatumáliájukon: a gerjedt gerincvelő vad visongásaival, a

* Aki e tanulmány elolvasása után azt mondja, hogy ellensége vagyok az egészséges 
sportnak: hülye. Aki azt hiszi, hogy az Olympiász győzőit akarom bántani: buta. Derék 
férfiak és nők ezek. akik megtették azt. ami tőlük tellett. Ha kormányelnök, vagy magyar 
kultúrminiszter volnék, én is megveregetném a vállukat s fizetnék nekik egy pár pohár 
sört vagy öregatyát (Altvater). Egy-két skatulya Mirjám cigarettát sem sajnálnék tőlük. 
Ezzel az ügy el is volna intézve s már azon törném a fejem: hogyan tehetném minél ol
csóbbá a krumplit, vagy milyen legyen az új szerzői törvény, mely a szellemi munkások
nak biztosítja munkájuk gyümölcseit.
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megtorlóit kéj fuldoklásaival járták a győzelmi táncot A távíró- és 
telefondrótok kiizzottak az Állam legfőbb hatalmasainak szerelmes 
izeneteitől. A tömegek, mint márciusi szaglásra gyűlt kutyák fajfen- 
tartásra gyűlt arccal verődtek össze a rádió hangszórói köré s a zúzó 
ököl és vérszomjas torok véres agyarú boldogságával üvöltöttek fel egy- 
egy új jelentésre. A házak szélnek bontották zászlóhajukat s a Kettős 
Kereszt és a Mógen Dove cvikipuszit tangózott az egybezuhogott szívek 
fölött Egy óriási üst volt az egész Hungária, melyben a kéj és mámor 
vad lángjaitól főve egy tébolyító erotika fortyogásában nem
zetiegyesültek Istennek az ős emberbarommá visszameztelenült kép
másai. Mintha az egész felzilált Magyarország illusztráció volna valami 
gigántikus Kraft-Ebing farsangi kiadásához. Aztán: az egyik állomás
nál visító tömegek, himnusz, zengő miniszterek, sikoltó polgármes
terek, hörgő államtitkárok, virágeső, rezesbandák: a boldog deliriumba 
torlott Budapest mámoros megcsordulásai. És a végén, mint messzi 
századokat átriadó fortisszimó: a magyar kultúra minisztere germán 
térfoglalatának boldog megfeszítésével kéjes-lihegőn húzza ki a vízből 
a győztes magyart!

Künn vagyunk a vízből! Végre ezerévi fuldoklás szörnyű szenvedései 
után: künn vagyunk! A világtörténelem megteljesedett! Beütött a 
magyar boldogság évezred óta áhított európai szürete! Az idő és tér rop
pant karácsonyfája minden ragyogását felgyújtja a magyar szívekben! 
Clio tótágast áll s a gyászokra zokogó Melpomene most fülig hasadt 
szájjal röhög mint közeledő méneket szagló kanca. Örvendjetek 
hegyek, ordíts város, zengjen föl szíved, magyar falu: Csík gyorsabban 
kapálózott, mint Jusa, Kusa, Nyusa a H2 O-ban és a többi!!! Csák 
kukkabbra ugrott, mint bármely nemzet fia!!! Túl finn-ugrotta a világot! 
Harangi keményebben vágogatott állón, mint a japán, a beduin, a busa
néger. vagy a kannibál!!! Hát ne legyen erre nagy nemzeti kannibál?! És 
a lapok pihegő eláradással gyűjtik a Történelem számára Isten har
madik szövetsége sport-Krisztusainak személyi adatait. Megható 
belsőségű képek alatt zsolozsmáznak az aláírások: - A hős magyar 
világököl-bajnok ángyának a volt takarítónője, otthonában. - Vagy: A 
magyar világúszó Bajnok pédikürösének sérvkötője, eredeti nagyság
ban. - Vagy: a világ-futó magyar dicsőség pelenkáinak színváltozatai 
élete első két hónapjában. - Ez az új sport-mitológia kupán lihegi a 
görög, a keresztény és a többi mitológiát s már látom a magyar toast 
miniszterének fenséges pocakját, amint nemes zengésű szavakat 
bugyborékol az új ereklyemúzeum megnyitására.

Természetes: e világtörténelmi megboldogulás lázában a cingárabb 
bibik kienyésztek még a lélek leghátsóbb teréből is. E kozmikus kvinter- 
no mellett micsoda imponderábilis silány kis veszteség az, hogy a
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Dunántúlon a germán klérus, a taszilókrácia és az idegen bankokrácia 
behemót birtokainak árnyékában egymillió magyar járja a nincstelen- 
ség, a nyomorúság, a pusztulás mindennapi haláltáncát. És az elhulló 
vagy kibujdosó magyar paraszt helyére előnyomulnak a németség éhes 
csapatai, a kenyér-Olympiász e boldog, pártfogolt győztesei, akik saját 
hazájában hazátlan bitanggá tudják tenni Európa legemberibb, 
legértelmesebb, legnagyszerűbb parasztját: a magyar parasztot. A drága 
magyar dalt, a csodás hívású magyar szavakat a német habarcs váltja 
fel: elomlik a föld, a ház, a templom, a lélek! És hiába a jajgatás, a 
könny, a halál-látó lélek irtózatos segélykiáltásai. A boksz, a rúgás, a 
lihegés, a kupánvágás korszakot alkotó örömei, mint elhájasodott hen
teslegények, elállják Hungária füleit. És nem mondanak védelmet a 
távíródrótok és nem nyúl kihúzó kéz a halál vak özönében fuldoklók 
felé. Dögöljenek meg, ha nem tudnak élni. Hiszen még vizipólózni 
sem tudnak.

És e kozmikus öröm-dudor mellett: milyen kis hitvány quantité 
négligeable a magyar szellem atlétáinak: az íróknak, a festőknek, a 
szobrászoknak, a színművészeknek, a tudósoknak a helyzete. Az élet 
két nagyszerű lehetőséget tár a magyar író elé. Vagy megtagadja, 
lehazudja, megköpi mindazt, ami ősi értelme, amiért született, amiért 
alkotó erői a tollhoz kergették és beáll egy zsidó vagy germán betűbolt 
éhbéres, parancsra író kulijának, vagy: azzal fejezi ki tiszteletét a 
testkultusz iránt, hogy súlyzót köt a nyakába és beleugrik a Dunába. 
Tóth Árpád, a magyar bánat, magyar ritmus, magyar nyelv egyik 
legcsodálatosabb hegedűse átrágott tüdővel nehéz újságírói munkában 
pusztul el. És nem volt segítő szem, mely meglátta volna a magyar lélek e 
mély járatú búvárját. Feléje nem mentek táviratok, csőcselék Budapest 
nem visított örök győzelmei elé, a szépen elsírt magyar bánatok e 
halhatatlan olympikonja felé nem nvúlt hízott sváb miniszter mentő 
keze.

A magyar festő, a magyar szobrász, ha csak nem tudja valamelyik 
közéleti aranyásó kegyeibe benyelvészkedni magát: a mindenpercnyi 
szenvedés halálig tartó mártiromságával fizeti meg, hogy a végzet a 
világ titkos szépségeinek kifejezőjévé hívta el. Hány induló tehetség 
kallódott és kallódik el a nyomorúság fekete sikátorain. Burzsuj 
hülyeség és kapitalista zsiványság kitalálta azt a becstelenséget, hogy az 
alkotó szellemnek szükséges dopping a nyomorúság, mert a jólétben el
lankadnak ezek az erők. Gyönyörűséges tétel: mert így kormány. 
Egyház, társadalom valósággal hazafias áldozatot hoznak a magyar 
kultúrának, mikor a magyar lélek örök kifejezőit pusztulni hagyják. És 
ők meghozzák ezt az áldozatot, egyebet sem tesznek, mint hozzák. A 
magyar Géniusz már születésével benevez az éh-halál Olympiászra s a
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magyar temetők tele vannak e kétségbe kergetett Olympikonokkal. Mi
csoda szoborerdő volna Kaposvárt, ha e tragikus hullák kőmásolatai ott 
időznének a város utcáin. Ó, vízből kihúzó lelkes Hóman úr. ne menjen 
a temetőbe, mert ott öklök nyílnak ki a rögök közül!

A fiatal magyar tudós csak akkor juthat levegőhöz, kenyérhez, 
munkája feltételeihez, ha azt a tudományt csinálja, mellyel az Egyete
mek vén tehetetlenei belovagolják az új nemzedéket a mindenkori 
kormány konstruktív világnézetébe. Nagyszerű és sajátos feladatok 
állanak a magyar tudomány előtt: elüljárni Keleteurópa és Ázsia múlt
jának, fejlődésének, összes adottságainak kutatásában és tudományos 
feldolgozásában. De csak nem vonjuk el a pénzt a rúgó lábaktól, a 
lihegő szájaktól, a hadonászó öklöktől. Hiszen a magyar kultúra 
miniszterének mégis csak ezek istápolása a természetszerűen legfőbb 
gondja. Különben is: ezek a vézna tudóskák, mikor nyomra indulnak az 
áhított adat vagy a felhomályló gondolat után, még a sváb-zsidó 
ősmagyarság pesti-pogány riadóját sem tudják kiáltani: huj! huj! 
hajrá!

És szabadjon most: szelíd szomorúsággal és alázatos meghajlással: 
idefakasztani a saját házi sebeimet is. Tudom: bűn ez és ízléstelen me
rénylet. Hiszen én azért születtem, hogy a mások bajait mondjam meg 
és elhallgassam a magaméit. De a magvetés véres és könnyes eposza 
után eljöttek az aratás évei, körülállnak és mély szemük kérdezésével 
kérdik: - Magános lovas, nehéz harcok vesztes győztese, mély barázdák 
hasogatója, örök magvak vetője, hol az aratásod? Hol van szelíd 
otthonod, hol néznek rád vigyázó szemek, hol várnak gondviselő 
kezek? Hogy nehéz aranyú őszöd nyugodtságában behordhassad min
den termésed a magyar csűrbe és meghajló éveid jósága biztatás legyen 
az utánad jövőknek, hogy érdemes nagyon szeretni, érdemes tiszta és 
hős lenni. - Mert én is beneveztem egy Olympiászra, mely időtlen idők 
előtt kezdődött s időtlen időkbe folytatódik tova. Én is a magyar 
színekkel indultam, magyar szívvel, magyar lélekkel, sohasem nézve 
magam biztonságát, mindig csak fajtám diadalát nézve. Már a gyer
mekkor első éveitől kezdve erre a diadalra treníroztam magamat. 
Trénereim voltak: Édesanyám csodálatos nagy lelke, a kolozsvári 
temető, hol világbujdosó Szenczi Molnár Albert, a magyar könyv 
nagyszerű kőmívese: Tótfalusi Kiss Miklós és annyi magyar magvető 
lett örök beszédű röggé. Trénerem volt a kolozsvári református 
kolégyom, hol Apáczai Cseri szavai ébresztettek, trénerem volt egész 
Erdély mélyzokogású hegedűje, a magyar falvak ős lelkű dalai és meséi, 
a magyar szellem minden volt nagy Adakozója, trénerem volt minden 
magyar szenvedés és magyar fájdalom. Mint a hívő a megtöretett 
testben és a megontott vérben Krisztussal: úgy teltem meg az egész
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magyarsággal, minden erejével és minden sebével. És beállottam az 
örök rohanása Olympiászba, hogy fajtám lelke is ott mondja magát az 
idők ormán a nagy nemzetek diadalai között. És megírtam az Elsodort 
Falul Századok alá ásott magyar sírásóknak adtam győztes szárnyakat 
és megindítottam egy nagy történelmi gondolatot, melyet csak a 
magyarság teljes kigyilkolásával lehet megölni. Hát nem volt ez annyi 
teljesítmény, mint a jó Csík Feri vizes mozgolódása? És megírtam a 
Csodálatos Életet. A magyar humusz legmélyebb rögeit fordítottam az 
áldó nap felé. Megírtam széles himnuszát a földnek, a kenyérnek, a 
dolgos kéznek, a dalban, kalászban, családban munkás dús adakozású 
magyar léleknek. Megmutattam a mindennapi egyszerű munka, a 
szelíd családi tűzhely, a holnapokat építő munkás hit végtelen szépségű 
mély eposzát. Az élethit. a magyar vallás örök kátéját adtam a tragikus 
magyar Szántó kezébe. Hát nem volt ez annyira ajándék, mint a 
vizipólócsapat győzelme? Aztán megírtam a Bors vezér megtérését, a Két 
árvát, a Kálvinista legendát, a Patkó István halálát. A szétlopott, megfoj
tott, halálba maszlagok ős magyar lelket adtam vissza a magyarságnak, 
teljes gazdagságában, az elment napok minden ragyogásával. Nem 
jelent ez annyi életjogot a magyarnak, mint Zombory birkózása? És el
beszélések hosszú sorát írtam meg. Végtelenre tágítottam a műfaj hatá
rait s tömör végtelenségükben az emberi végzet egyetemes legmélyebb 
arcait mutattam meg. Ezer évek látásai után új látással tudtam 
megmutatni az emberi lélek dolgait. Nincs pz olyan magasba szökellés, 
mint Csák Ibolyka ugrása? És megírtam a Segítségl-et, az emberi 
fájdalom, a termő magyar szenvedésének óriási katédrálisát. És 
megsokasodtam benne, voltam légió, szívem volt benne minden 
magyar élet felé, öklöm, kardom és rúgó lábam volt a magyarság min
den halála, minden élősdije ellen. Nem volt ez olyan hősi eredmény, 
mint az Elek Ilona, a Kabos, a kardcsapat egyesített győzelme? Óh, 
vízből kihuzogáló megsegítő szent Hóman Bálint! Én is győzelmes úszó 
vagyok, végtelen tengerek merész úszója, vagyok győzhetetlen kard, 
lebirhatatlan ököl, örök büntetésű rúgás, messzi századok maradó 
harcú birkózója és lovam vágtatása elébe vág a suhanó Időnek. És 
ezenkívül vagyok végtelen ölelésű emberi szív, megölhetetlen adakozó 
szeretet. És kértem Öntől, ó Sancte Valentine de acqua ekhúzigator! 
Kértem, nem ötezer pengőt, hogy egy Tasziló lovait a külföldi versenyre 
vigye. Nem százezreket, hogy egy rothadt, züllött Rubido nagybirtokát 
szanálják, nem milliókat, hogy egy pángermán sváb aláfürészelt bank
ját új gerendákkal támasszák alá, nem dermesztő összeget, hogy her
vadt grófkisasszonyok lovaspólóban riszálják a naftalinos plasztiká
jukat. Még szobrot sem kértem magamnak Kaposvár piacán. Az én 
szobrom én építettem meg a magyarság öntudatában. Annyit kértem
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csak, amennyi a még nekem maradt években biztosítja, hogy tovább 
vihessem fajtám színeit az örök Olympiászban. És Ön nem hallotta 
segélykiáltásomat. És nem hallotta az Ön vezére, az „intranszigens" 
magyar, a zofort-turáni, ki Rodostóban becsületszavát kötötte le az 
alkotó magyar szellemnek. Ó. Hóman úr, ó. Jákhbaum úr, milyen 
könyörtelenül svábok önök. És milyen gazul süket lehet lenni a magyar 
Géniusz halálos sikoltásával szemben az egész ország idegen, vak, vagy 
gyáva szíve előtt!

2.

De hagyjunk panaszt, siralmat, undorodást: mindazt, ami a feldöbbent 
én lírája. Menjünk a kérdés mélyére, a bíró nyugodt mérlegelésével, az 
orvos szenvedélytelen szemével vizsgáljuk a jelenségek értékét. Mit 
jelent ez a sztárokra utazó, olympikonokért rohanó sportkultusz és 
testnevelés az épülő ember, a testben és lélekben emberré teljesülő 
egyén számára?

1. Jelenti-é a corpus sanumot, az egészséges testet a mens sana. az 
egészséges lélek számára? Tudjuk, hogy az ilyen sportsztárrá, olym- 
pikonná érkezés a testnek milyen állandó, súlyos tréninget jelent. 
Bizonyos sajátos testi folyamatok agyonismétlése megtöri a test 
egészséges harmóniáját, túlfejlődéseket és visszafejlődéseket idéz elő 
egyes szervekben. A szívtágulás, tüdőtágulás, visszértágulás a leggyako
ribb kísérői ennek a csak bizonyos folyamatokba zsúfolt túlzó testi élet
nek. Igen gyakran a test már a harmincas évek elején megroskad. 
megöregszik és az illető nemcsak sportcsillagnak nem alkalmas, hanem 
férjnek és apának sem. Nincs szomorúbb, mint egy ilyen koravén volt- 
sportdicsőség, olyan szomorú: mint egy W.C.-mamává vénült kokott.

Beteg tévedés az is, ha az ilyen túlsarkantyúzó sportban tökéletes 
menedéket látnak a nemi ösztönök ellen. Először is: igen beteg dolog, 
ha bizonyos kor elérésével az hajtja különböző tettekre az ifjút, fiút vagy 
lányt, hogy meneküljön a nemi vágy hívásaitól. A negatív szatír, vagy a 
negatív szajha betegebb, mint a pozitív szatír, vagy a pozitív szajha. 
Mert aki minden tényében tudatba sajgón és erőfeszítéssel nem enged a 
nemi vágynak, sokkal nagyobb rombolást idéz elő testében-lelkében. 
mintha egészséges vigyázással követi fiatalsága lökéseit. A nemi életben 
az a legegészségtelenebb, ha bármily kényszerképzet nemi problémát 
visz a tudatba. Nemi életünk akkor egészséges és alkotó elem a lélekben, 
ha úgyszólva tudattalanul követi a testi élet egészséges ritmusát, mint a 
lélegzés, mint a vérkeringés. így van, hogy az állandóan zúzó ökölbe, 
szorító karokba, futó vagy rúgó combokba fojtott nemi ösztön igen
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gyakran beteg szenvedélybe fejlődik el: szádizmusba, homoszekszuá- 
lizmusba. A német és angolszász életben nem egy példát találhatunk 
ezekre a jelenségekre. Ki merem mondani: inkább maradjon ki minden 
Olympiász a nemzetek életéből: mint egyetlen egészséges mosolygó 
gyermek az emberi folytatásból.

2. Talán a nemzeti védelemnek, a határok biztonságának jelent 
tömör biztosítékot ez a sztárrá fényesítő testté rohanás? Nem, halálosan 
nem, semmiképpen nem. Mindenekelőtt: ez a sport magas c-jére 
pályázó testkultusz legtöbbször primadonnalelket nevel a sport nőstény 
vagy kan Jeritzáiba. Talán sokan még emlékeznek, hogy - ha jól em
lékszem: Amszterdamban - sztárjelöltjeink hogy ájuldoztak sorra, mint 
túlérzékeny szüzek az első férfi ölelésre. Verdunnél a kis francia poilu öt 
éven át megálljt tudott mondani a minden szörnyűséges technikai 
csodával, testi fölénnyel és acélfegyelemmel hatalmas germán óriásnak. 
Mert a háborút hiában: ma is és mindig: legfőképpen a lélekkel nyerik 
meg. És a háború viselésére nem a magukat operaénekesként trénelő és 
fáslizó sportsztárok alkalmasak, hanem a munka és mindennapi élet
küzdelemben egyetemesen megedzett büdös, pólótlan, futballtalan, 
népi bakák. Akik tetűben, ekszkrementumban, a lövészárok minden 
apokáliptikus iszonyaiban, káposztatorzsán, szárazrépán állják a 
sarat: az utolsó mozdulásig, az utolsó lehelletig.

3. Mit jelent ez a sport-sztárrá kórózás a belénk oltott isteni résznek. 
Isten ránk lehelt képmásának, mit jelent a léleknek? Mit jelent a 
szellemi fejlődésnek, az állatból emberré fakadó Prométheüsznek? Az, 
aki naponként három vagy négy, vagy több órát szájában egy zseb
kendővel körülliheg egy bizonyos területet, vagy szuszogva öklözget egy 
másik szuszogva öklözöl, vagy szintén szuszogva fojtogat egy másik 
szintén szuszogva íbjtógától, vagy labdát rugdos, vagy a vízben 
kapálózik, vagy a levegőbe dobogálja magát: az már nem tud 
érdeklődést, lelket teremni a világ gondolatban, szépségben, egybefog
laló törvényekben megnyilvánuló jelenségei számára. Lelki képességei 
elcsenevészednek, testi folyamatokba fulladnak, egész embernek szült 
lényük lábbá, karizommá, ököllé züllik. Lehet ezeket a bizonyos testi 
folyamatokká szegényült egyedeket még Isten képmásának nevezni? 
Hát Isten egy rúgó láb, vagy egy zúgó ököl, vagy egy fojtogató kar, vagy 
egy lihegő mell? Most már tudom, miért feszítették meg liberálisék a 
szegény Krisztust. Mert ahelyett, hogy gólt rúgott volna az emberrel az 
üdvösség kapuján, vagy jó ökölcsapással knokoutolta volna a bűnből, 
vagy fényképmasinásos népszerűséggel húzta volna ki a kárhozat 
Császárfürdőjéből: hát új világot építő új lelket akart adni neki! 
Csodálatos-é: ha az öt világrész igen sok sport-dicsősége: abszolút 
kretén?! És hány ezer van, aki még nem is dicsőség és mégis: kretén.
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Ha nem tévedek, ugyanaz a Krisztus ezt tűzte ki az emberi fejlődés 
céljául: - Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes. - 
Csodálatos, hogy az a kor, mely minden frázisában és közéleti mimiká
jában olyan borzasztóan keresztény, úgy értelmezi ezt a feladatot hogy: 
igyekezzetek minél több ügyességet magatokra tornászni abból, amiben 
az állatok végtelenül különbek, mint ti. A bolha például százötvenszer 
akkorát tud ugrani, mint a teste hossza. Milyen jelentéktelen semmiség 
ehhez képest a leg-Csákabb olympikon teljesítménye. A medve minden 
tréning nélkül, már születésénél fogva, boxolásban és birkózásban veri 
a legmedveszerűbb Isten képmását. Az otári egy igen buta tengeri állat, 
de amíg Csík Feri egyet szusszan, már kilométerekre tovább villámlott a 
vízben. És szeretném azt a kultúra-minisztert látni, aki ki tudja húzni a 
vízből. A szamár kozmosz-olympikonja a rúgásnak. Az tehát a krisztusi 
célkitűzés értelme, hogy igyekezzünk valamennyire bolha, amennyire 
lehet medve, némileg otári lenni és így tovább? És a legdicsőségesebb 
babér, mely emberi homlok köré fonódhatik, ezt fogja jelenteni: te egy 
századrésznyi bolha vagy, te egy huszadnyi medve, te egy félszamár? És 
ha van osztó igazság, kinek fog Kaposvár szobrot emelni: Csíknek vagy 
az otárinak, Csáknak vagy a bolhának?...

3.

Kétségtelen, hogy ez a dühöngő sportőrület egyik legbetegebb, leghü
lyébb elílcamodása a barommá visszarohanó emberiségnek. És ha 
végső következményeire tágítjuk vizsgálódásunkat, ha a hatás és 
visszahatás egész bonyolult világát bevesszük a horizontunkba: az 
ember csődjének halálos ijesztése döbbent felénk.

1. Mindenekelőtt: jelenti ez a sporthisztéria egy irtózatos történelmi 
szádizmus rászabadulását az emberiségre. Azok a fiatal tömegek, 
melyeket ezekben a túlhajtó testi képzésben a mindenáron átgázolás, 
lerúgás, leöklözés, lerohanás pszihózisára nevelnek: ezt a tigris
hisztériát magukkal viszik az életharc többi terére is. Nem azóta durvult 
el eddig ismeretlen mértékben a közéleti harc s maga a nemzetközi 
politika is, amióta a közélet aranyásói, gangsterei, analfabéta kalan
dorai a sportéletből szakadnak a nemzetek nyakába? És az odacsődülő 
száz és százezernyi tömegek, melyek a sportkéj roppant onániájában a 
rúgásra, öklözésre, megfojtásra fel kergetett vér gyilkos szádizmusával 
feszülnek a végső eltiprás felé: nem irtózatos lelki tréninget kapnak az 
életharc végső elembertelenülésére? Ó, a keresztény valláserkölcsi alapon 
nyugvó (szépen nyugszik!) társadalom kiöklözi, kitapossa, kitiporja a 
Szelíd Krisztust a csókból fakadó ember gyermekéből. És nem szólnak
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a sváb püspökök és hallgatnak a sváb kanonokok. És némák a sváb pré
postok. És a csend magas fűvében lapulnak a sváb plébánosok!

2. Ez a sportnymphománia megöli az Anyát. Ez az Olympiászokra 
ágaskodó testkultusz átbetegedése a nőkre: megpiszkolja, el mérgezi az 
emberi lélek fakadó forrását: az emberi csóktól új életre termékenyült 
Asszonyt. Láttál-e már trénelő nőstényt? Meztelen testén egy puszta 
melles gatyácska van, mely nem elfedi, hanem ordítja, hogy - ha nem 
lógna meg a kötelességétől - milyen nemű volna. Szájában zsebkendő s 
meghajló lihegéssel nyargal egy palánk körül, vagy birkózik, vagy bok
szol. Emlői lecsüngenek, mint egy csődbe jutott bankár bugyellárisai. 
Az isteni csípő, honnan a történelmet, kultúrát építő Istenképmása 
indul életre: fiússá szegényedve állati vonaglásban hívja a perverz 
vágyakat. Arca már nem női arc: nem áldón simító anyai szem, nem 
fakadó jóság s a férfibánat gazdag vigasztalója. Nem női arc és nem 
férfiarc. Hanem csak testté süllyedt sportbarom nem-nélküli, el- 
gázolásra lihegő nem-ember arca. Zúzzátok szét a milói Vénuszt, a 
sárból felistenülő ember örök szépség-álmát, taszítsátok félre a szelíd 
Máriát, az emberi megváltás szimbólumát az anyai szenvedésben, az 
anyai jóságban: és állítsátok helyébe a himnusz bőgése mellett ezt a (ér
telmes, nemét vesztett dögöt: mint az ötezeréves emberi kultúra 
végső diadalát!

3. Ó, és micsoda életbeindítás ez az ifjúság számára!!! Miért keresse 
az emberben történő világ csodáit népe bámulatos dalaiban és ver
seiben, a régi magyar lélek hervadhatatlan rózsáskertjében? Miért szív
ja leikébe Balassi magános zokogását, Szenczi Molnár fehérszámyú 
zsoltárait. Miért száguldjon szét a lélek végtelen síkjain Pogány Páz
mány Péter nagyszerű gondolat-lovain? Miért feszítse áhítatát Katona 
József örök boltozata felé. Miért fürdesse lelkét Petőfi fakadó tisztaságá
ban, miért kószáljon Vörösmarty csodaerdejében, az erő, a szelídség és 
szépség titokzatos bozótjaiban? Miért vesse magát mohón a világszel
lem emlőire és miért szívjon leikévé tudást, szépséget, legázolhatatlan 
gondolatokat s a küzdő ember végtelen szeretetét? Két példa áll előtte: 
Csík Ferenc és Szabó Dezső. Csík Ferencet kihúzta a magyar kultúra 
minisztere a vízből. Szabó Dezsőt otthagyta a magyar kultúra miniszte
re a vízben. Hát csak nem pali, hogy a kvintemo helyett a tragédiát vá
lassza! A szellem, a tudás, a szépség, a gondolat útjára menjen, hogy az 
élet örökös félrelökött) e legyen? Hiszen egy jól irányzott ökölcsapás, egy 
ügyes rúgás, egy víg kapálózás a föld zaftjában több összeköttetést, több 
előrelépést, énjének több szétsugárzását jelenti, mint bármily szellemi 
erőfeszítés. Már csak inkább pályázik egy kaposvári szoborra, mint 
az éhendöglésre.

4. Igen: ez a sportőrület, ez a veszett testkultusz: tatárjárás a kultúra
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ellen s az általános kultúra fokozatos, gyors fokozatú leromlását jelenti. 
Mikor az állam legfőbb hatalmasaiba kultúra hivatalos vezetői, a városi 
élet diktátorai, a sajtó - az irtózatos, a pusztító, a (értelmes sajtó - így 
odasűrítenek minden himnuszt, ragyogást és dicsőséget némi rúgásra, 
öklözésre vagy egyéb kapálózásra, mikor ők járnak elül abban, hogy el
vonják a figyelmet a szellem nagy erőfeszítéseitől: természetes, hogy a 
tömegek tízezrei nem a könyvhöz, nem a Bartók-Kodály bemutatók
hoz, nem a magyar lélek mély megnyilatkozásaihoz: a gondolat és szép
ség csodáihoz csődülnek, hanem a szuszogáshoz, a lihegéshez, a ku- 
pánvágáshoz. Elvész a baromból lélekké fejlődő Ember egyetlen alibi
je: a szelíd humanizmus: a gondolat, a szépség, az igazság tisztító szere- 
tete: az egyetlen lehető egység a harapásra és üzekedésre gravitált Kain- 
utódok közt. A közélet, a történelem izombarmok vad Olympiászává 
válik, ahol az ellenfél, a vetélytárs mindenáron legázolása az egyetlen 
törvény.

5. így fog megteljesedni az Ember végső csődje: a torzra fordult 
kiválasztás. Már a korlátlan szabadverseny előidézte a darwini kiválasz
tás (szelekció) ellenkezőjét: a hitvány, az immorális, a kultúrátlan, a 
csekély szellemiségű: a szemét ember vagyonra, hatalomra, uralkodás
ra jutását az értékes, a morális, a művelt, a magas szellemiségű emberi 
ember fölött. Ez a kiválasztás lett törvénnyé mindenféle piacon, ahol 
Galicia ideköpött szemete piszkos összefogásban a közélet csirkefogói
val, a Rubidokrácia és középosztály erkölcsi züllötjeivel vagyonra, 
hatalomra hízik a föld, az ipar, a szellem munkásainak nagyszerű 
termésein, míg az alkotó gondolat, a termés, a munka emberei az éhen- 
pusztulás határában élnek halott életet. Ezt a kiválasztást valósítja meg 
a népképviseleti rendszer mai formája a politikában, mely a minden 
hazugságra képest, a lelkiismeretlen úszítót, a gazul ígérgetőt, a 
műveletlent, a tehetségtelent, az immorálist, a dúflskálist, az ordas 
újságírót, a lézengő grófi Biberachot juttatja történelem-csináláshoz s 
ezek kezébe adja a bölcsők, a családok, a nemzetek, a kultúrák sorsát! 
És most ez a vak üzekedésű testkultusz kultúrálatlan, lelke-ölt vad 
izombarmok acélszervezetű rohamcsapatait fogja szállítani a közélet 
éhes kalandorainak, hogy átgázoljanak mindenen, ami gondolat, ami 
szépség, ami igazság, ami kultúra: ami emberi. Minden jóstehetség 
nélkül lehet már látni a jövő páratlanul nagy nemzeti ünnepét: amikor 
rezesbandák irtózatos Glória-recsegése közben, a himnusz bőgése s 
százezrek hisztérikus üvöltése mellett a magyar kultúra leendő 
minisztere megcsókolja a Caligula lovának párázó hátulját.
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4.

Ó. más értelme volt az Olympiásznak a görögöknél. Ennek a 
csodálatosan egyetlen népnek az volt az orgánikus törvénye: hogy a 
szörnyű istenek, könyörtelen természet és ádáz emberek vak rohama 
múlásába múlhatatlan gondolatokat, szépségeket, törvényeket terem
jen. Ez volt a nagyszerű prometheüszi dac a Halál fekete zúdulásában: 
úgy vetítni az emberi lélek fényét az átomok világtalan tovazáporozá- 
sára, hogy formákba, színekbe szépségekbe, törvényt jelentő gon
dolatokba deltázzon az emberen át s mint az emberi fájdalom és emberi 
öröm szárnyas himnusza szálljon a végtelenbe. A görög testkultusz, a 
görög Olympiász szellemi tény volt: a test benevelése az erkölcsi erők, a 
szépség és gondolat harmóniájába.

Mert gazdagságaiban, fakadó jóságaiban csodálatos a test és 
csodálatos a lélek. Hiszen mikor azt mondom: test, nem mondok sem
mit. És amikor azt mondom: test és lélek: egyetlen ős titok két arcát 
mondom. Arcát a térben és arcát az időben. Ó, ápolni és szeretni kell a 
testet, ezt a bennünk folyton gyűlő millió és millió csókját a szerelmes 
világnak. De mindig úgy ápolni, de mindig úgy szeretni: hogy általa a 
másik arc is teljesebb, szebb és gondolkodóbb legyen.

Miért tartom a cserkészetet múló hibái dacára is a legújabb kor 
legnagyobb emberi gondolatának? Mert úgy neveli a kétarcú embert, 
hogy minden tényében szépíti, teljesíti mindkét arcot. Mert nem sztárt. 
nem olympikont, hanem teljes embert igyekszik nevelni. Miért akarom 
visszahozni a vak egyoldalúságé angolszász labdarúgás helyett a régi 
magyar játékok gazdag és gazdagító sokféleségét? Mert az emberi nevelés 
célja nem lehet: szak-ugró. szak-rúgó, szak-öklöző, szak-fityfranc. Hanem: 
testben és gondolatban erős, gazdag érdeklődésű, kezdeményezésre, felelősség 
elvállalására, engedelmességre és parancsra, szolidáritásra és alkotásra ösz
tönösen kész teljes ember.

5.

Mi a titka ennek az őrült járványnak? Mik a legbelső rugói ennek a 
rúgásba, öklözésbe, szuszogásba kergülésnek?

Az emberi jelenségek okai általában végére elemezhetetlenül számo
sak. De azt hiszem: a két legfőbb rugót ide mutathatom.

Az első: hogy ez üzlet, nagy-nagy üzlet. Hány kis magáncsatornát 
lehet fúrni ahhoz a pénzzuhataghoz, mely ebből az egyetemes sport
ámokfutásból egybeverődik! Márpedig: a telt kassza a mindenek fölött
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döntő érv. Torzulhat az ifjúság, visszaeshetnek a tömegek a barbárság
ba. pusztulhat a kultúra: jó üzlet.

A második: mert a társadalom két egymástól legtávolabb álló csőcse
lék-végének természetes szenvedélye ezek a szádizmust etető sportmu
tatványok. Csőcselék alatt értem a kultúrát és munkát lehetőleg kerülő 
henyék tömegét. Az egyik: a taszilókrácia, a bankokrácia. a harács- 
krácia boldog csemetéi, a társadalom manikűrözött heréi, kik degene- 
rált idegeiknek és műveletlen lelkűknek ezekben a vad izgalmakban 
találnak táplálékot. Ide tartoznak a közélet felbirkózott kalandorai, a 
politika gun-manjai és selyemfiúi s a középosztály ezerféle lézengő rit- 
terei. A másik: a csatornák heréi, az alvilág dologtalanjai. a népi gang- 
sterek. a nyomor és tudatlanság világtalan tömegei.

6.

Miért szizifuszoztam ide ezeket a sorokat? Miért töltöm újból a Danai- 
dák kádját? Miért korbácsolok új dühöket és új rágalmakat magam 
ellen?

Mert ember vagyok. Mert magyar vagyok. Mert fáj nekem ennek az 
Európa földjén felfakadt mélykelyhű csodálatos palántának a sorsa. 
Mert nem tudom segélykiáltás nélkül nézni: hogy süllyed az Anya gyer
meke az izom vak mocsarába.

így szólaltam fel fiatal éveim indulásában a filológia eltorzulásai, a 
meddő tudóskodás ellen. Mert féltem, hogy belefojtják a fiatal magyar 
lelkeket a céltalan szorgalom, a magtalan memória öngyilkosságába. És 
amint nem akarom, hogy rúgássá vagy ököllé: nem akarom, hogy csak- 
szorgalommá, csak-emlékezetté fejlődjék az ember. A minden ősi 
adottságában, minden termő csirájában szabadon és harmonikusan 
fejlődő teljes ember ellen minden merénylet egyenlően bűn. Akár 
szellemi, akár testi téren követik el. A ziccfiájsokrácia épp olyan 
dögletcs veszélyt jelent a magyar életre és az emberi fejlődésre, mint a 
boxokrácia, vagy a rúgókrácia.

Lehetetlenség az, hogy az emberiség jobbik része elfogadja az új kon
junktúrák becstelen vigéceinek halálos szuggesztióját: hogy az ember 
tehetetlen függvénye a technikai haladás és egy gazdasági végzetszerű
ség vak rohamának. Dolgok, természet s emberek fölött: a legnagyobb 
hatalom az emberi gondolat. Az emberi gondolat és emberi akarat betö
ri törvényeibe a nekünk látszó világ minden végzetét. És van hatalma 
arra az új. legfőbb emberi feladatra: hogy kellő neveléssel, gondosan 
megválogatott tényezőkkel a gépkultúra és gazdasági élet kényszerei el
lenében is megtartsa az embert ősi gazdagsága harmonikus tel-
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jességében és újból az új nemzedékek és tömegek életévé tegye az em
berré tisztult barom legszélesebb, legtisztább szolidaritását térben és 
időben, az egyetlen lehető földi halhatatlanságot: a gondolatokban, 
igazságokban, szépségekben megvalósuló szelíd humánizmust.

Ó. ha most: mikor politikai, gazdasági, kulturális téren egyaránt 
zúdulnak föl a barom-ember, a test-ember, a gép-ember lázadásai az 
emberi szellem, a földből, temetőkből, kultúrákból: a térés idő minden 
termékeny folytonosságából előteremlő integrális ember ellen: megtud
nék magunkban ölni az ős irigység, a kicsinyes hiúságok, az elbújó 
félénkségek parancsait és megteremtenők a szellemi emberek egységes 
táborát a szemét-ember vak lázadása ellen! Egy év alatt sarkunk alá ti
pornék a közélet minden kultúrálatlan, vadéhségü kalandorát és Ma
gyarországot a termő, az alkotó, a dolgozó ember boldog műhelyévé 
tehetnek. Miért nem akarják a jobbak a jobbat, mikor ennek minden le
hetősége az ők akaratától függ?

Városmajor. 1936. szeptember 14.

z
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AZ ÁLOMRÓL

Nagy kincset jelentene, ha a századok folyamán azok az emberek, akik 
egyaránt tudtak látni kifelé és befelé: lelki jelenségeikről, napról-napra 
átfolytatódó lelki életükről pontos feljegyzéseket készítettek volna. A 
lelki monográfiáknak, a lélektani adatoknak ez a hatalmas raktára 
rendkívüli nagy segítséget jelentene a pszihológiai továbblátásnak. 
Mert azt a Taine kora óta szerelmetesen ápolt módszert: hogy egyes 
történelmi szereplők lelki életét tetteikből és mondásaikból, egyes írókét 
vagy művészekét a műveikből igyekezzünk életre filológizálni: a gyer
mekded tudományos öncsalás vagy a kevésbé gyermekes tudatos 
tudományos feketeművészieskedés egészségtelen eseteinek tartom.

Az itt következő szerény sorokban egyszerű és lehetőleg rövid 
áttekintést adok saját lelkiéletem álomjelenségeiről annak a magyará
zatnak egységében, mely ma már egyetlen tudományos megfejtése ezek
nek a jelenségeknek. Nem elképesztő felfedezésre pályázom, nem 
újszerű csodapókot hozok a szellemi piacra. Az ember igen érdekes 
állat élete minden megnyilvánulásában. És minden eltótágosító titok
zatosságnál, minden szétborzasadó eredetiségénél: ezerszerte érdeke
sebb élete mindennapi, sablonosnak ésgiccsnek csúfolt jelenségeiben. A 
világegyetem célja: a nyárspolgár s az élet legcsodálatosabb alkotása: a 
nyárspolgár. Erről a mindennapjainak mindennapi jelenségeiben 
érdekes állatról akarnak egy pár híradást hozni e sorok. És talán e 
híradás hitelességét nem fogja rontani az a tény, hogy ez az érdekes állat 
jelen esetben az, akit a híradás leadója az én szócska alatt foglal 
össze.

1.

Álmaimat három csoportba osztom. Az első csoport álmai: egyszer 
látott, soha meg nem ismétlődő, egyéni álmok. Az egyéni jelző - jobb 
híján - azt jelenti, hogy ezek az álmok az én életem, az én test-lelkem sa
játos termései és másoktól nem álmodhatok. A második csoport álmai: 
sokszor megismétlődő egyéni álmok, az egyéni jelző előbbi értékével. A 
harmadik csoport álmai: sokszor megismétlődő egyetemes álom
jelenségek. melyeket majdnem minden ember megálmodik.

1. Az első csoport álmai, éppen: mert csak egyszer történtek: óriási 
mennyiségben mentek teljes feledésbe. Ilyen álmaim közül a követ
kezők azok közé tartoznak, melyek legdomborúbban maradtak em
lékemben Ötödik gimnazista koromban egy Szabó Sámuel nevű igen
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öreg tanár tanította a Poétikát. Az öreg, mint régi-világi ember, 
megkövetelte minden tanítványától, hogy a Poétika minden jelenségére 
megfelelő verseket csináljanak. Szóval: nála kötelező tantárgy volt költő 
lenni. Ez aztán természetesen igen nehézzé tette belélegzésünket a 
költészetbe. Mikor pld. a hexamétert és pentamétert tanította, kiadta a 
parancsot, hogy máról holnapra készítsünk megfelelő időmértékes ver
set a következő latin distichonból:

Donee erisfelix: multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila: solus eris.

Otthon egész este borzasztó időmértékes görcsökben szenvedtem. 
Ráírtam egy ív papiros tetejére a distichon képletét: — U U stb., 
alája írtam a latin szöveget és aztán ajkaimmal, tagjaimmal, még 
lábammal is próbáltam áttornászni magyarra ezt a fene latin dögöt. Az 
izzadtság hullott rólam, de tíz órakor az eredmény még csak egy: 
Hogyha te - volt az első sor, és egy Ámde ha-a második sor elején. Ekkor 
apám. ki már rég lefeküdt, ágyba kergetett. Halálos aggodalommal 
mentem aludni: mit fog mondani Szabó tanár úr, aki eddig mindenek 
fölött álló költői tehetségnek hirdetett engem. Csak egy jó óra múlva 
aludtam el. Egy darabig álom nélküli mély bódulásban voltam. Aztán, 
mintha már másnap reggel lett volna: osztálytársaim vettek körül és 
kérdezték: miként fordítottam le a latin verset. Én gondolkodás nélkül 
folyékonyan szavaltam nekik:

Míg csak boldogul élsz: számlálsz sok ezernyi barátot.
Hogyha eged beborul: jaj, de magadra maradsz!

Amint a verset kimondtam: egy percre elámultam. Aztán erős sür
getéssel mondtam magamnak: - Jaj, ébredjek fel gyorsan, hogy leírjam 
a verset, nehogy elfelejtsem. - Némi erőfeszítéssel tényleg felébredtem. 
Óvatosan, hogy apám fel ne ébresszem, vettem a papirost és a plajbászt 
s az egyik ablakhoz lopózva, leírtam az egész fordítást. Aztán 
visszafeküdtem s nyugodtan aludtam reggelig.

Egy másik sajátos és igen következményes álmom jogászkoromból 
való. 1899. augusztusában jöttem fel Budapestre jogásznak. Vagyonom 
egy húszkoronás bankó volt, melyet Anyám egyik kabátom bélésébe 
varrt be a világ ádázságai elől. November közepéig végigcsináltam a 
diáknyomorúság minden színes és színtelen jelenését. Akkor nevelőnek 
mentem a br. Buttler-családhoz Nógrádkelecsényre. Félévkor a báró 
pénzzel bőven ellátva egy heti vakációt adott, hogy Pesten beiratkozzam 
a második félévre és könyveket és jegyzeteket vegyek a tanévvégi első
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alapvizsgára. A budapesti állomáson kolozsvári volt osztálytársaim 
vártak. Másnap reggel kilenc órakor, amikor a Rácfürdőbe mentünk, 
hogy a gőzben kilúgozzuk magunkból a találkozás örömét: még tudtam 
egy pár fillér borravalót adni a fürdőszolgának. De a beiratkozás és a 
könyvek elmaradtak. Két nap múlva visszautaztam Kelecsényre. 
Március és április hónapokban, mikor már a tanév vége közeledett s az 
alapvizsgák megkezdődtek: a lelkiismeretem roppant fúrókkal esett 
nekem. Ráadásul a báró is minden reggel kérdezte: készülök-e és mikor 
teszek alapvizsgát. A szobám egy melléképületben volt és minden éjjel 
éjfél után 1-2 óráig voltam fenn és töprengtem a sorsomon. Mi lesz, ha 
édesanyám megtudja, hogy nem iratkoztam be? Hát én is züllött senki 
leszek, mint legidősebb bátyám, én is csak szenvedést okozok neki? 
Különböző tervekkel próbálkoztam. Nevelőnek megyek egy külföldön 
élő magyar családhoz. Beiratkozom a debreceni theológiára és pap le
szek. Vagy még inkább: hittérítő leszek Ázsiában rögtöni indulással. De 
mégis leginkább vonzott az: hogy Délamerikába menjek erdőírtó far
mernek az Amazon vidékére. A lényeg az volt: hogy hívtak a nagy 
messziségek.

Egy este, messze éjfélutánig, különös szorongással, csodás kalandvá- 
rással és nagy eltikkadásokkal tanulmányoztam Délamerika térképét. 
Már gyönyörű fairtó telepem volt és száz és száz tutajos vitte lefelé az 
Amazonon óriási fáimat, amikor lefeküdtem. Rögtön elaludtam sodró, 
mélyre zuhanó alvással. És már hallottam is az erdők zúgását s láttam 
az Amazonról felszálló fehér párákat. Arra ébredtem, hogy ezt a mon
datot mondom egész hangosan a már ritkuló éjszakába: - írok Mamá
nak, hogy levélben kérje meg Tisza Istvánt, hogy tegyen be az Eötvös- 
kollégiumba.

A mondatot éles-tisztán hallottam, de újból és újból végig kellett 
tapogatnom, hogy megértsem. Az Eötvös-kol 1 égiumról Barthos Kál
mán beszélt nekem, aki egy évvel járt előttem és tagja lett a kollégium
nak. Az álomból kijövő mondatnak engedelmeskedtem és célt is 
értem.

A kommün alatt a vörös sorozás és budapesti koplalás elől Péter-Pál 
napján Sümegre menekültem. Ott egy szőlőben fogtam lakást és jó 
falusi bőség vett körül. Nagyon kimerült szervezetemnek nappali-éjjeli 
programja ez volt: ettem, ittam, aludtam. Álmomban, ötödik gimnazista 
voltam, júniusi vizsgareggel volt és sürgettem Anyámat, hogy adja a 
reggelit. Anyám meleg kávét és kalácsot tett elém. De alig kezdtem enni. 
nagy bágyadtság fogott el, s bár éreztem a vizsga sürgető szorongását, 
minden kanál kávéra jobban kókadt jobbra, balra a fejem és éreztem, 
hogy nem tudok felkelni. Anyám kacagva-csúfolt: - Szép diák vagy, el-
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aiszod a vizsgát. - Ekkora kanál hangos koppanással a földre esett és én 
riadtan felébredtem.

2. A többször megismétlődő egyéni álmoknál meg kell jegyeznem, 
hogy amikor én ezeket egyénieknek, az én életem, test-lelkem sajátos 
terméseinek nevezem: ez nem azt jelenti, hogy másoknak nem lehettek 
és nem lehetnek hasonló álomfolyamatai. Az egyéni jelzővel csupán azt 
akarom kifejezni, hogy ezek az álmok ilyen összetételben mégis csak az 
én életem részei és semmiképen sem sorolhatók a következő csoport 
általános, egyetemes álomjelenségei közé. Ezek közül az álmok közül a 
kiötlőbbek és leggyakoriabbak a következők:

a) Sajgó feszülést érzek a számban, az állkapcámban, a fejbőröm
ben, a karom és a lábam izmaiban. Homályosan tudom, hogy nagy 
változás fog történni velem és sejtem is annak eredményét. Néha úgy 
tudom, hogy el fogok aludni (álmomban) és ezalatt megy végbe ez a 
változás. Ilyen esetben egy cédulát írok, hogy bármily hosszan alszom, 
ne zavarjanak, mert az halálos következményű lenne. A cédulát ren
desen az ablakra s csak nagy ritkán akasztom az ajtóra. Aztán beülök 
egy karosszékbe s tényleg vagy egy az álmomban történő elalvás alatt, 
vagy rögtön kezdődik a következő folyamat. A fogaim és fürtjeim nagy 
feszítő érzéssel viszketnek. Benyúlok a számba s egymásután dobom ki 
a fogaimat és már helyükben van a hatalmas új, fehéren csillogó teljes 
fogsor. Leseprem régi fürtjeim a fejemről s nagy, hullámos, szőkén 
csillogó sörény reng helyette a fejemen. Közben valóságos földrengés 
van egész testemben. Fejem majdnem kétszer akkorára nő, ruháim 
szétrepedeznek s testem régi arányának a másfelére izmosodik. Ez az 
álmom megismétlődik legrégibb gyermekkorom óta: De negyvenes 
éveimtől kezdve sokkal gyakrabban, mint azelőtt. És azóta a teljes 
megfiatalodás ragyogásának érzete is vele jár. Igen sokszor újonnan 
kapott fiatal óriásságommal nekiindulok kószálni az utcákon, úgy: a 
szétrepedezett ruháim lebegő rongyaiban. És mindegyre hallom a 
mellettem elmenők ámuló felismerését: - Ni. Szabó Dezső!

b) Ez nem gyakori álmom, de szintén a legrégibb idők óta felkísért: 
feszülő, hánytató érzés bánt a gyomromban s méginkább a torkomban. 
Óriásira nyitom ki a számat, bedugom egész kezemet s végtelen 
hosszúságban, de néha meg-megszakadozva, vagy egy végére érhetetlen 
kígyót húzok ki a torkomból, vagy a belemet, vagy valami hurkaszerű is
meretlen ételt. A folyamat igen hosszasan tart és nagyon kellemetlen. 
Azt az érdekes megfigyelést tettem, hogy azokon az estéken, melyekre ez 
az álom következett: legtöbbször szénsavas vizet ittam. Még pedig 
tisztán és hangsúlyoznom kell, hogy ez az álom semmiféle borivással 
nincs kapcsolatban.

c) Vízben élő lény vagyok, kezemen és lábamon hatalmas úszóleb-
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bentyűk vannak. A víz hideg, nulla fok körül lehet, már sűrűsödik a 
hidegtől s többé-kevésbé mindig hínáros. Mellettem nagy halak és 
békák úsznak el, óriási kidülledő szomorú szemekkel. Halálos csend 
van, de az az érzésem, hogy nekem is éppen ilyen szemeim vannak és 
hogy a szemeinkkel beszélgetünk. Ezzel az álommal mindig egy nagy 
szomorúság érzete jár. Ez az álom annál érdekesebb: mert nem tudok 
úszni. Ezt az álmot rendesen - de nem mindig - olyankor látom, mikor 
rossz helyzetben vagyok és hitetlen szobában alszom.

d) Egész kiskorom óta igen gyakran fogadom álmaimban a történe
lem és irodalom múlt nagyjainak a látogatását. Gyermekkoromban és 
első ifjúságomban Petőfi, Arany, Vörösmarty, Dózsa György, Rákóczi 
Ferenc, Kossuth Lajos, Bem apó, Garibáldi, Damjanich voltak szívesek 
el-elnézni hozzám. Később Napóleon, Dante, lettek igen bejáratosak, 
de az előbbiek közül is a legtöbb folytatta a jó viszonyt. Egészen a 
negyvenes évekig ezekkel inkább hallgatással beszéltem. De azóta 
némelyikkel meglehetős hosszan tárgyalom a magyarság felemelésének 
problémáit. Újabban elég gyakran Mussolininek fejtegetem ezt a sa
játos dolgot. Remélem, nem fárasztóm vele. Ezek az álmok rendesen 
vagy nagyon üdítőek, vagy végtelenül szomorúak.

e) Csodálatos szép vidéken kószálok s bámulatos nagy horizontban 
bámulatos részletességgel érzékelek mindent. Érzem az egyes fűszálak 
lehelletét, látom az egyes harmatcseppek alakját, fénytöréseit és egészen 
mikroszkopikus részletezéssel a virágokat. És mégis: egy végtelen hori
zont egybeölelésével. Ennek a jelenségnek ámulata álmomban is 
tudatos.

f) Lakást keresek, lakást keresek, rengetegszer keresek lakást. Leg
többször az egyedülség és nehéz végzet végtelen szomorúságával, 
ritkábban az új-élet-kezdés vidám kíváncsiságával. Legtöbbször zokog
tató, szegény szobákat mutatnak és legtöbbször a szobának nincs 
padlója, hanem beláthatatlan mélység örvénylik helyén.

g) Mióta az érettségi után (1899) Kolozsvárt elhagytam, minden 
héten legalább egy álmomban, de igen sokszor többször: a kolozsvári 
református kolégyomban vagyok. Ezeknek az álmoknak csak három
féle tartalmuk van. Vagy lakószobát keresek az internátusbán a 
lakáskeresés fennebb megírt érzéseivel és jelenségeivel. Vagy a belső ud
varon körém csődülő arcoknak magyarázom életemet, történelmi 
törekvéseimet és azok közömbösen vagy ellenségesen, de mindig 
hallgatva vigyorognak rám. Vagy valamilyen órán, vagy vizsgán kerülök 
felelésre a matemátikából, a görögből, a magyar irodalomból. Más 
tantárgy sohasem szerepel. Ez a harmadik álomforma sokkal ritkább, 
mint a két első.

h) Ugyancsak ilyen gyakori álmom az, hogy Kolozsvárt a Felsőszén-
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utca 49-ik szám alatt levő lakásunkban vagyok. Ebben a házban lak
tunk kb. öt és fél éves koromtól az érettségiig. Álmomban néha ide is 
lakáskeresés révén jutok. De legtöbbször Anyám ezeknek az álmoknak 
a központja. Érdekes: ha valamelyik testvéremről álmodom: az 
sohasem az otthon keretében történik. És egyszerre két vagy több 
testvéremmel még sohasem álmodtam.

i) Igen sokszor vagyok álmomban a kolozsvári Nagysétatéren, vagy a 
temetőben. Utóbbi helyen legtöbbnyire a régi, több százados sírok körül 
ténférgek s csak ritkán a családi sírunknál. Itt mindig teljesen 
egyedül vagyok.

j) Egy csodálatosan finom körvonalú, fényes szőkefürtű lány állandó 
látogatója álmaimnak, mióta Kolozsvárról elkerültem. Néha gyer
meklány, néha felnőtt, néha húgom, néha szeretőm vagy féleségem, de 
álmomban is megvan az a tudatom, hogy mindig ugyanaz. Ha a 
helyzetem nehezedik, vagy bármily természetű hántás mozdul ellenem, 
mind gyakrabban álmodom vele. És mindig: végtelen üdítést és 
vigasztalást jelent számomra. Egészen biztos: gyermekül elhalt Katica 
húgom él tovább ebben az alakban bennem. De álmaimban sohasem 
azonosítom vele.

k) Igen sokszor kószálok álmomban Budapesten, vagy valamelyik 
európai nagyvárosban, gyakran Párizsban, be-bemegyek az antik
váriumokba és csodálatos régi francia, angol és spanyol könyveket 
fedezek föl. Ez igen gyakori álmom, de mindig csak ez a három 
nyelv szerepel.

l) Körülbelül húsz éves koromtól fogva elég gyakori álmom, hogy a 
Múzeum-kőrútról befordulok a Kossuth Lajos-utcára és arcok végtelen 
tengere zúdul velem szembe. A szájukkal kacsaszerűen hápognak. 
Aztán, mintegy vízesés-szerűen a két Klotild-palota magasságából om
lanak ezek az élő arcok felém. Érdekes, hogy ezeket az arczuhatagokat 
mindig a Kossuth Lajos-utcában látom, ahol ébren elég ritkán for
dultam meg.

Ennél a csoportnál említem meg - nem tudom, mennyire általános ez 
a jelenség: vannak folytatódó álmaim külön saját állandó álom
geográfiával. A következő álmokat évtizedek óta álmodom. Egy 
városból - sohasem tudom a nevét - sárgás dombokon át visz az út, csak 
szélesebb ösvény. Elérek egy nagy feszületig, innen visszanézek s egy 
csodálatosan nagy várost látok, melyet köröskörül nagy jegenyék 
szegélyeznek. Megyek tovább, az út levezet egy patak széléhez. A patak 
sűrű fűzfák és vidám nyírfák közt folyik tovább, az ösvény közvetlen a 
víz mellett visz. Egy kis szigethez érek. melyre át lehet ugrani. Itt vagy tíz 
bámulatos szép nyírfa áll s a pázsit tele van virággal, a margaréták 
tenyérnagyságúak. Nemsokára az ösvény megint hegynek visz, rézsuto-
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san, lassú hágóval s nem túlmagasra. Itt egy villaszerű kastély van, nagy 
fatoronnyal és óriási faverandával, honnan lehet látni a patakot, melyet 
itt mindkét oldalon nádas vesz körül. Az ösvény a kastélytól tovább visz 
a hegynek, átmegy a hágó tetején s mintegy félórányira, a hágó túlsó ol
dalán, közel a hegy tetejéhez egy régi falu van, sötét kőhidakkal, vastag 
kőfalú házakkal s egy kicsiny, de roppan tömörfáid románstílusú 
templommal. Már most az a sajátos, hogy mikor tízszer, vagy 
tizenötször először láttam ezt az álmot: csak a keresztig jutottam el. 
Aztán felébredt bennem a vágy tudni: mi van tovább és elértem a 
szigetig. Évekig tartott az álmom. Akkor tovább mentem és felfedeztem 
a kastélyt. Körülbelül öt éve, hogy a faluba is eljutok. De a kastély belse
jének és a falunak nagy része még ismeretlen előttem.

Ilyen folytatódó álmom van egy felvidéki epikusán nagyszabású 
tájékról. Aztán egy magyarországi városról, mely néha mint Arad, néha 
mint Temesvár szerepel álmaimban, néha névtelen. Megjegyzem, hogy 
sem Aradon, sem Temesváron nem voltam soha. Ebben a városban ren
desen lakást fogok egy hegyoldali utca szélén s neki indulok keresni a 
gimnáziumot, ahová most neveztek ki. De sohasem találom. Egy másik 
ilyen álmom egy párizsi ószeres térrel és utcán áruló antikváriusokkal 
függ össze, de mását Párizsban hiába kerestem. Ezek a folytatódó 
álmok kivétel nélkül mind igen üdítőek s másnapra valami alaktalan 
sejtelem nagy vidámságát hagyják bennem.

Hasonlóan igen érdekesek azok az álmok, melyeket a jó irodalomtör
ténetektől elplágizált jelzővel keretes álmoknak neveznék. Vagyis: az 
álom tova folyó meséjében elalszik az ember és álmodik valamit. Aztán 
visszaébred előbbi álmába és az folyik tovább. Például: többször 
álmodom, hogy Valkányon, az Alföldön vagyok egy családnál, ahol 
húszéves koromban egy nyáron egy fiút készítettem javítóvizsgára. 
Nyári délután van, kimegyünk vadászni egy árokszerű lusta folyócska 
mellé, rengeteg nyulat, foglyot és egy szép túzokot lövünk. Hazahozzuk 
őket és akkor a dinnyeföldön dinnyéket válogatunk vacsora mellé. 
Megvacsorázunk, beszélgetünk, visszavonulok a szobámba. Lefek
szem, elalszom. Egyszerre fel rettenek: mintha a szomszéd szoba 
ablakát kinyitották volna. Már halk lépéseket és suttogásokat is hallok. 
A szívem veszettül dobog s mintha félrevert harang zúgna a füleimben. 
Elfog a gyanú, hogy csak álmodom. Szétnézek a szoba homályában: az 
ablakon beszűrődő gyenge világosság, a bútorok, a pohár víz, a 
gallérom és a nyakkendőm az éjjeli szekrényem: minden a valóság 
abszolút tudatát adják. Mostani felébredésem tudata még csak 
megerősíti az éberségnek ezt a teljes érzését. Már egy nagyfene balta be 
is hasítja elzárt ajtómat és szörnyű alakokat látok. Nagyot ordítok, 
kívülről léptek, beszélgetések közelednek, a háziak kopogtatnak az
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ajtómon. Most újból felébredek, a rémek eltűnnek s most már az 
éberség teljes és bebizonyított tudatával nyitok ajtót a háziaknak. Azok 
bejönnek, leülnek szobámban, kacagnak a dolgon, az asszony málna
szörpöt hozat a cseléddel és akkor - végtelen csodálatomra - újból 
felébredek. Ezúttal az igazi, a mai valóságra. Ilyen megismétlődő keretes 
álmom négy van.

Nem érdektelen megvizsgálni pár esetet, melyekről nem álmodom 
soha.

Kolozsvárból csak a szénutcai lakásunk, a kolégyom, a temető és a 
sétatér fordulnak elő álmaimban: semmi más része sohasem. Pedig gyer
mekségem elárasztotta minden kövét. Csak a Főtéren naponta legkeve
sebb négyszer mentem át s ez a szemeimtől csodált és szeretett rész 
mintegy szerves része volt lelkem plasztikájának. Az Eötvös-kollégium- 
ról, mely olyan nagy fejezete volt mindenképen a fejlődésemnek és az 
akkori kollégistákról soha egyetlen álmom nem volt. Csak az igazgató 
családja s a ménesi-úti kert ismétlődik fel álmaimban. Az Egyetem, ot
tani társaim és tanáraim soha semmi vonatkozásban nem érintették 
egyetlen álmomat sem. De nem jöttek vissza álmaimba soha gyer
mekkori pajtásaim és iskolatársaim sem. Soha annak emléke, tudata, 
hogy író vagyok (igaz, hogy nem is vagyok) nem szerepelt álmaimban, 
sem semmi művemnek valamely vonatkozása. Egyetlen kivétel: elég 
gyakran felismétlődik az az álomjelenet, hogy nagy tömegben járok s az 
emberek suttogva kiáltják: -Az Elsodort Falu! Az Elsodort Falu! - De 
ennek nincs semmi irodalmi vonatkozása, még azt a tudatot sem adja 
álmomban, hogy én egy ilyen című könyvet írtam. Inkább: mintha egy 
tűzvészre, vagy valami más tragédiára figyelmeztetnék az emberek 
egymást. Ezek az álmok mindig alaktalan nagy szomorúsággal járnak. 
És végül: már nem is túlrövid életemen egynéhány ismerősöm legalább 
tízezerszer ment át. És: egész lényegtelen és rendkívül ritka esetektől el
tekintve: ezek sohasem jutnak az álmaimba. Azok sem. akik hosszabb, 
vagy fontosabb szerepet játszottak életemben.

3. Végül a harmadik csoportból: a majdnem minden embernél elő
forduló általános, megismétlődő álomjelenségekből a következőket em
lítem meg, mint gyakran megismétlődőket:

a) Egész kis gyermekkoromtól fogva rengeteget repültem álmaim
ban. Csak fellöktem széttárt karjaimat s már lábaim elhagyták a földet. 
Leginkább a gólya felrepüléséhez hasonlít az indulásom. Ezek a 
repülések mindig üdítő érzésekkel jártak. De sajátos: körülbelül öt-hat 
éve nem repülök, hanem: felemelem a jobb lábamat s roppant erő
feszítéssel annyi levegőt szorítok a Iája, hogy az a lábam ott megveti 
magát. Akkor a másik lábam emelem fel, ezt magasabbra s ugyanolyan 
erőfeszítéssel jutok fennebb. így sétálok mindig magasabbra és mind
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távolabb, de lábszáraimban mind nagyobb feszülést érzek. És míg 
repülve hallatlan magasságokba jutottam, légi infanteristaságom alig 
jut 20-30 méternél magasabbra a földtől. Utána pedig, még felébredve 
is, meglehetős fáradtság marad. Igen-igen ritkán ugyan még visszatér
nek a repülések is, de sokkal rövidebb tartalmúak, mint régen. Nem az 
idő múlása teszi ezt?

b) Az erotikus álmok nálam is azzal a makacs álomakarattal jártak, 
hogy a csók aktusát teljesen valósággá tegyem, mintegy materiálisán 
lerögzítsem, hogy a felébredés el ne lophassa előlem. De ez az 
átreálizálás teljesen sohasem sikerült.

c) Gyermekkoromban igen gyakori, később nagyon ritka volt az az 
általános álomjelenség, hogy ellenség, vagy gyilkos jött nekem, ren
desen baltával, már rám is emelte. Én futni akartam és nem tudtam 
mozdulni. Kiáltani akartam, de nem szakadt hang a mellemből.

d) Állatok közül bivaly, bika és medve szokott rám támadni álmaim
ban. Leggyakrabban: a bivaly. Ezek a jelenetek sokszor az előbbi 
jelenségekkel járnak. E két utóbbi álomtípus, úgy látszik végkép el
maradt tőlem.

e) Sokszor - általánosan ismert álomkép - az utcán járva, vagy 
társaságban megjelenve, azon veszem észre magam, hogy mezítelen 
vagyok, vagy legalább is: erkölcsrendészetellenesen hiányos öltözetű. 
Vagy tíz év óta, úgy látszik, javulok, mert ez az álom teljesen 
elmaradt.

fi Álom elején, de néha az álom folyamata közben, ágyammal együtt 
nagyot zuhanok. Néha annyira, hogy tamasz után kapó kezemet jól 
beütöm a falba. Ez az álom is kimaradt vagy tizenöt éve.

g) Iskolai órán, vagy vizsgán vagyok, nem tudom a leckét, s halálos 
verejték ver ki. hogy a tanár felszólít. Legtöbbször a magyar irodalom
ból, ritkábban a mathemátikából vagy a görögből drukkolok. Meg
jegyzem: egész iskolai életemben tiszta egyes tanuló voltam.

h) Pénzt kapok, pénzt, gyönyörű ropogós bankókat. A sok tapasz
talat után tudom, hogy valószínűleg álmodom és hogy ez a ténykedés 
felébredéssel végződik. Kétségbeesett erővel szorítom össze a markom. 
És íme: a pénz fokozatosan kihalványul belőle és arra ébredek, hogy 
körmeim belevésnek a tenyerembe.

Említésre méltó, hogy egyik leggyakoribb álomjelenség: a tűz, sem 
mint tűzvész, sem bármilyen más formában nem fordult elő soha 
álmaimban.
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2.

Az álmokat, az álomjelenségeket általánosan álomképeknek szokták 
nevezni. A saját tapasztalataim után: ez az elnevezés igen téves. Az 
álom nem képszerű valami: hanem az öt érzékben tovamozduló élet, 
mint az ébrenlét. A látó szervnek nincs benne uralkodóbb, nagyobb 
szerepe, mint az éber életben. Azt lehet mondani, hogy ezek az élet- 
folyamatok sokszor homályosabbak, egymásba zavarodok. De viszont: 
néha csodálatos erősek, éles körvonalúak s mélyebb benyomásúak. 
mint az ébrenlét rendes folyamatai.

És valóban az éber lelkiélet minden folyamatát megtaláljuk az 
álmokban. Az érzékietek, mind az öt érzékhez tartozók, igen sokszor 
bámulatosan erősek és határozott tartalmúak. Az általam másodiknak 
jelzett csoport e) álmában pld. öt érzékem oly élesen, oly erővel, oly 
egybejátszón és egymást erősítőn veszik magukba a természet dolgait, 
hogy álmomban is tudatos érzés: ilyen erővel, ilyen összjátékkal ébren 
sohasem tudom érzékelni a világot. Szemeim olyan mikroszkopikus és 
mégis nagy horizontot összefoglaló részletezéssel látnak, füleim olyan 
egyszerre és mégis külön megkülönböztetőn hallják a legkülönbözőbb 
intenzitású hangokat a magános fűszál neszétől az erdő és vízesés 
zúgásáig és mégis az egész életzúgást együtt is. orromban s rajta 
keresztül szétdeltázó lelkemben annyira ott van minden dolog illata, a 
kvarc-szikla kénes, gyufaszerű szagától, a patak szélén ténfergő pióca 
nehéz halottszerű lehétől minden virág, csíra, lomb szagáig, ínyemben s 
a vele szívott lelkemben úgy ott van külön-külön minden növény, állat, 
víz, föld íze és együtt az egész élet íze, egész bőrömmel, minden 
tapintásommal úgy fogom, majszolom a levegő, a dolgok, az ég, a szelek 
húsát, hogy ébrenlétemben sohasem tudok ilyen hatalmas, min
denhangú kórusa lenni a világdalnak. És a sok homályos elsuhanású 
álomarc mellett, hány élesen felém rajzolódó, részletesen eleven, az 
ébrenlétben is messze továbbélő emberarcot láttam álmaimban.

Az appercipiálás. a felismerés és az emlékezési folyamatok is: ha 
sokszor igen homályosak, egymásba mosódók, be végzet len ül eltűnők 
is: sokszor olyan gyors és élesen határozott tartalmú lefolyásúak. 
amilyenek az ébrenlétben is igen ritkák. És a felismerés és emlékezés 
nemcsak az ébrenlét dolgaira vonatkozhatik. Van egy fokozatosan 
felgyűlő álomtapasztulat, mely előbbi álmaink jelenségeit, dolgait, ar
cait őrzi meg s újabb álmainkban az álom körülményeihez képest 
újulnak föl részletei. így pld. elmondott folytatódó álmomban előre 
tudom, hogy merre visz az út a patak, a sziget, a kastély felé. Előre 
tudom, milyen dolgok fognak következni. És álmomban is tudatos. hogy
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ennek az útnak felismeréseit, emlékezéseit előbbi álmok során szereztem. Egy 
egész csomó álom-ismerősöm van, akiknek az éber valóságban nincs 
megfelelőjük, ilyen pld. a második csoport j) álmában meglátogató 
szőke lány. Az álom-tapasztalat teszi érthetővé azokat az általánosan 
ismert álomjelenségeket: hogy az álmunkban történő nagy rémület vagy 
szerencsétlenség esetében bíztatjuk magunkat, hogy ez csak álom és 
nemsokára vége lesz. Vagy az álom-pénz kapásakor előre összeszorítjuk 
markunkat, mert tudjuk, hogy ki fog ébredni belőle.

Az álom akarati folyamataira ugyanezt lehet megállapítani: Néha 
igen gyakran homályosak, gyengék és ténfergők: néha határozott tar
talmúak és rendkívül erősek. És a mellett az akaratunk mellett, mely az 
ébrenlét meghatározásai és viszonya közt keletkezett s mely tovább él 
bennünk az álom folyó meséjében: van egy másik akarat: az álom
tapasztalatokból kinőtt álomakarat: akaratunk az álommal szemben, 
mellyel egy bizonyos kedvenc álmot előidézhetünk, irányíthatunk, egy 
rossz álomnak végét vethetjük. Igen gyakran megtörténik velem, hogy - 
különösen nehéz helyzetemben vagy egyedülvalóságomban, a rámlepő 
közömbös vagy kellemetlen álmok közepette - akaratom hatalmas 
megfeszítésével előidézem valamelyik kedvenc álmomat, így pld. a 
második csoport d), e) és különösen aj) álmát, vagy folytatódó álmaimat. 
Sokszor álomakaratommal el tudom érni. hogy egyik kedves álmom a 
másik kedves álmommal folytatódjék, felébredés nélkül. Az a jelenség 
pedig, hogy az ember nyomasztó álom közepette akarata megfeszítésé
vel fel tudja ébreszteni magát, valószínűleg mindenkitől ismeretes.

Hasonlóképen vagyunk a képzettársulási és általában: a gondolati 
fogalmakkal. Képzettársulásaink, logikai folyamataink néha oly erősek 
és egyetemes összefogásúak az álomban, hogy olyan eredményekre 
jutunk, amelyeket az ébrenlétben nem tudtunk elérni. Ide tartozik az 
első csoport álma a latin distichon magyarra fordításával. De ide tar
tozik. amint később látni fogjuk, ugyané csoport álma az Eötvös- 
kollégiumról és Tisza Istvánról. Életem majdnem minden fordulóján 
volt ilyen megoldó, irányító álmom, melynek parancsát mindig híven 
követtem. A Segítség! című regényem tengerparti bevégzését egy másik, 
kevésbé művészi terv helyébe egy álmom adta. Idetartoznak azok az 
álmok is, melyekben francia, angol, olasz, spanyol vagy német nagy elő
adásokat tartok anyanyelvi tökéletességgel, rendkívüli irodalmi gaz
dagsággal. Pedig: a franciát kivéve, a többi nyelveken csak olvasok, igaz. 
hogy első ifjúságom óta. Az olvasás valamely nyelven pedig egészen 
más testi-lelki folyamatokat jelent, mint a beszél és. És a franciát is: 
sohasem beszéltem megközelítőleg sem azzal a tökéletességgel és gaz
dagsággal, mint álmaimban.

A jelenségek magyarázatát a végére hagyom, de már itt megállapít-

747



hatjuk: nincs külön álompszychológia. A lelki élet ugyanazon alap
folyamatokban történik az álomban, mint az ébrenlétben.

3.

Melyek az álom meghatározó tényezői? Milyen jelenségeknek, ténye
zőknek eredői az álmok? Milyen elemek hatnak össze, hogy ez. vagy az 
az álmunk kialakuljon?

Befolyással vannak az álom keletkezésére, megalakulására:
I. Az alvóra ható összes fizikai tényezők:
1. A fekvőhely milyensége (puha, kemény etc.) formája.
2. A test helyzete a fekvőhelyen: jobb oldalon alszik, baloldalon, 

hátán, milyen helyzetben van a feje, milyenben a karja és lábszárai.
3. A hálóhelyiség milyensége: szellőzöttsége. hőfoka, csendje, megvi

lágítási foka. érintkezik a szabad levegővel vagy nem. van-e benne más 
személy is, vagy nincs stb.

4. A test belső állapotai: az idegrendszer állapota, az agy fáradság! 
foka. a szív és vérkeringés milyensége, a gyomor állapota, megterheltsé- 
gi foka stb.. stb.

5. Az. hogy milyen ételek és italok jutottak az utolsó 24 órában a 
gyomorba, hús. vagy tészta, gyümölcs vagy főzelék, víz. tej, bor stb.. 
stb.

A modern lélektani tudomány már majdnem általánosan elfogadta 
azt a tételt, hogy bizonyos testi elváltozások, melyeket eddig csak kísérő 
tünetek gyanánt tekintettek bizonyos lelki tartalmaknál: voltaképen e 
lelki jelenségek előtt állnak be és éppen ők idézik elő az illető lelki tar
talmakat. Például: hirtelen megpillantok valamit, ami nagy rémületet 
hoz belém. Előbb állnak be az idegeknek, szívnek, vérkeringésnek, iz
moknak azok a jelenségei, melyeket a rémületnél mindig megfigyelhe
tünk és ezek a testi állapotok a rémület lelki jelenségével lépnek a tudat
ba. Ennek meglátása kétségtelenül nagy lépést jelent abban az irány
ban. hogy a kétarcú egyetlen talán: a testi és lelki jelenségekben történő 
ember életét mind teljesebben egységbe lássuk. A mi testünk nemcsak 
test. hanem minden parányában lélek is. corpus psyhicum, lelki test 
vagy lélek-test és életének minden rezdülete lelki jelenség is. Ha már 
most: az alvó testében bármily kívül, vagy a szervezetben történő fizikai 
hatók oly elváltozásokat, jelenségeket hoznak létre, melyek lelki 
megfelelői a rémület, a szorongás, a szomorúság stb., természetesen 
olyan álomfolyamatai lesznek: melyek a rémület, a szorongás, a 
szomorúság stb. érzésével töltik be. Ha pld. az ember véletlenül úgy 
fekszik a baloldalára, hogy karja teste alá törik és szívműködését és
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vérkeringését gátolja: rendesen rémületet adó álmokat lát. Ha olyan 
ember, aki nincs hozzászokva az állandó hátonfekvéshez, az alvás 
hánytorgásában huzamosabban hátgerincére fekszik: ebben a helyzet
ben erotikus álmokat szokott látni. Megfigyeltem, ha napokig bőséges 
erős húsételeket ettem: álmaim a harc. a küzdelem, a nagy erőfeszítés, 
harag, erős szenvedélyek és erős akarat jelenségeit adták. Mikor pedig 
néha a szabódezsőségemmel járó végzet, minden akaratom ellenére, 
napokra vagy hetekre vegetáriánussá internált: álmaim mindinkább az 
erőtlenség, az elhagyatottság, a félénkség és gyámoltalanság jeleneteit 
adták. Az anyagnak és a léleknek ez a mély együttessége állíttatja velem 
azt. hogy még milyen távol állunk attól, hogy kellő mértékben értékel
jük: milyen roppant nagy befolyással van az ételek milyensége a lelki 
élet, a lelki egyéniség kialakulására s hogy bizonyos absztinenciák 
éppen olyan hülye, káros és torzító hatással vannak a lelki fejlődésre, 
mint bizonyos túlzások vagy szenvedélyek. Mi az egész roppant anyagi 
világból látjuk, halljuk, ízleljük, szagoljuk, tapintjuk, esszük és isszuk 
egybe test-lei künket a születésünkben kapott formák törvényei szerint. 
És nemcsak testünk alkotórészecskéi, hanem lelkünk elemei is ott 
bújnak az állatok, növények húsában, a vizekben, a borokban, a tájban, 
a levegőben. Millió és millió elemben, mint téli erdő élelmet kereső vad
jai: ott csörtetünk az anyag irtózatos rengetegében s az együvé szakadó 
roppant állatsereget nevezzük énnek. Ezért vagyunk tigris és kígyó, 
farkas és bárány, tövis és búzakalász. Mi egybetorlott visszhangja 
vagyunk az egész világrengetegnek és ez a test-lélek egészsége s az 
ember nagy gazdagsága.

II. Befolyással vannak az álom előidézésére és kialakulására az alvó 
lelki életének bizonyos elemei.

Ez egy kissé határozatlan és óvatos, de szándékosan. Feltűnt ugyanis 
álmaim vizsgálatánál. - és jó sok álmot vizsgáltam át: hogy az álom 
milyen ritka esetben van közvetlen kapcsolatban a megelőző nap lelki 
történéseivel. így pld. a mindennapi élet nagynak nevezett eseményei: a 
vizsgák, párbajok, törvényszéki tárgyalások, lánykérések stb. előtt és 
után rendesen igen mélyen és álomtalanul aludtam. Nagy harcaim és 
látszatos földrengéseim idején: pld. mikor mint kis székesfehérvári 
helyettes tanár ellen egy pár szerényen megmutató cikkemért a zsidó 
sajtó országos hajszát indított ellenem, vagy amikor a kurzus hajszája 
fináléja gyanánt két évi börtön fenyegetése komorlott felém, vagy 
„román hazaárulásom" idején, mikor félévig a régi integer Magyarország 
minden sajtókutyája az én ikrámba harapott s példátlan úszítást 
folytatott ellenem: álmaim soha semmi kapcsolatban nem voltak 
ezekkel a bekormozott ijesztésekkel és általában közömbösek, vagy 
egész másfelé irányulok voltak.
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Melyek voltak egész életem alaphajlandóságai, test-lelkem legmé
lyebb, organikus akaratai, legsajátosabb állandó elemei? A követke
zők:

{.Olvasás a természetben, a dolgokban. Egész kis gyermekkoromtól 
fogva végtelen kószálásokban bújtam a mezőket, az erdőket, a hegyeket. 
Nem annyira esztétikai kedvtelésért és semmiképpen sem egészségi 
szempontból, hanem: hogy millió és millió folyamatban, dologban és 
élőben olvassam a világ folyó meséjét és lessem a végtelen sokféle
ség összefüggéseit.

2. Olvasás az emberekben. Kevés túlzással mondhatom, hogy majd
nem szemem első felnyitása óta az emberarcok végtelen vonzású 
mesekönyvek voltak számomra és minden arcban a lelkek egész 
sátoralját láttam táncolni a keservetes életfarsangon. És mindenik arc 
mindenik leikévé sokasodtam, úgy hogy sokszor úgy érzem, hogy én 
vagyok az idők szikláin tovazúduló egész emberniagara s a többi em
berek csak az én életfeszengésemnek cseppjei vagy habjai.

3. Olvasás a könyvekben. Ötéves koromtól végtelen szomjúsággal vetet
tem magam a könyveknek. A szépirodalmiaknak is, de később még 
inkább a történelmi, természettudományi, filozófiai szociológiai köny
veknek, hogy az én öt érzékemen átzajló világmesét most már más em
berek egységében lássam. És mind máig nagyon szerettem olvasni a 
kiötlő emberek részletes életrajzát. Nemcsak azért, hogy az emberi 
akarat, gondolat és heroizmus szépségét tüdőmre s-zívjam, hanem: ben
nük láttam mindig az egyén és a közösség problémáinak egységbe 
rendeződését.

És ifjú éveimtől kezdve, életemnek két nagy érzése volt:
1. Megtalálni azt a nőt, aki lélekhezálló örök társam lehetne.
2. Az a sajátos érzés, hogy azok az erők, melyek életemet elhivatássá 

tették: egész életemre végzetesen egyed ül valóságot jelentenek számom
ra. És hogy ez az elhivatás egész holtomig megakadályozza, hogy 
végleges fészket rakjak, hogy biztos, holtig tartó, gondnélküli életet 
jelentő várat építhessek a napok sodrába. Hogy végső elpihenésemig 
pihenéstelen bolygó zsidója kell lennem ennek az elhivatásnak.

Mármost: ha átnézem álmaim óriási raktárát, azt találom: hogy 
kivéve a tisztán fizikai indítású álmokat, de ezeket sem mindig: álmaim 
túlnyomó része életemnek, énemnek ezekkel az állandó alapelemeivel 
van kapcsolatban. Hiszen a fennebb idézett álmoknak is túlnyomó 
része ezeknek a legmélyebb én-elemeknek a megnyilatkozásai. A 
második csoport végtelen sokszor megismétlődő e) álma: az anyagi 
világ rendkívül részletes és erős beszívása és az összes folytatódó álmaim 
a természet felé tóduló állandó akarattalan akaratomból keletkeznek. 
Különben is: majd minden álmomnak van ilyen természeti része. A

750



második csoport igen gyakori k) álma: a vadászás a könyvekre, a szom
jas bujkálás köztük, mely szintén előbukkan egyéb álmok mellékesebb 
részlete gyanánt is: szintén énem egyik ősi, alap oldalhajtását jelenti. És 
ennek megnyilatkozása a második csoport állandóan megismétlődő d) 
álma: a találkozások a közösségeket kifejező kiötlő emberekkel. És 
természetes: hogy álmomban rendesen életem minden akaratából 
összeszövődő egyetlen akaratommal, elhivatásom nagy problémájával 
hozakodom elő nekik. A második csoport l) álmának megismétlődő 
arc-zuhatagjai és egyéb álmaimnak rendkívül részletes, éles hatá- 
rozottságú emberarcai megint csak énem egy állandó alapakaratát 
mondják.

A második csoport./), g), h), i) álmai: mind a mindig továbbmenés, az 
otthonkeresés, a végzetes egyedülvalóság érzetét adják. Ezek az álmok a 
negyvenes éveim óta mind gyakoribbak. És érdekes: míg az ébrenlétben 
szükségszerű egyedülvalóságom és életem mindennapi bizonytalansá
ga egy derült heroizmus megnyugtató érzését adják, - én vagyok a világ 
legderültebb embere -: álmaimban mégis kipáráznak végzetem szomo
rúságai. Az, hogy álmaimnak ez a szomjas otthonkeresése, ezek a 
kilázadó kísérletek elrendelt egyedülvalóságomból oly sokszor kapcso
latban vannak kolozsvári otthonunkkal, a református kolégyommal, a 
kolozsvári sétatérrel és temetővel és általában az: hogy álmainkban oly 
sokszor visszatérünk gyermekkorunkba, tételemből igen könnyen 
megérthető. Hiszen még azokban is, akiknek a gyermeksége nem volt 
valami napsugaras: egy - sokszor nem is tudatos - mohó visszavágyás, 
már úgyszólván orgánikus akarat bújik a gyermekkor felé, mely mégis 
menekülés a felnőttek irtózatos tapasztalatokkal és irtózatosabb 
felelősségekkel terhelt világából. A nésos makarénos. a boldog sziget ősi 
hívása ez a valóság szörnyű vízióiban rángok felé. A második csoport /) 
álma, mely sokszoros megismétlődésével mintegy refrain-álomnak 
nevezhető: az örök nő-társ megtalálása: szintén rejtett kapcsolatban 
van gyermekkorommal, gyermekként elhalt Katica húgommal.

Álmaim túlnyomó nagy része tehát nem a napi lelkiesemények 
folytatásai, következményei. Hanem: az én állandó, orgánikus, alap
akarataimnak, vágyaimnak, hajlamaimnak, érzéseimnek stb. megnyi
latkozásai. Természetes: ez nem jelenti annak tagadását, hogy az esetek 
igen sok részében azért a napi események és lelki történések fel nem 
deríthető, tudattalan folyamat-társulások révén kapcsolatban vannak 
ezekkel az álmokkal.
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4.

Honnan jönnek az álmok? Mik ezek a sokszor valószínű, sokszor 
képtelen álomfolyamatok, melyek vallásoknak és babonáknak, művé
szeteknek és modern tudományos babonáknak annyi indítást, annyi 
táplálékot adtak?

Az emlékezeti folyamatokat - és volta kép egész lelki életünk 
felépülése emlékezeti folyamat - általában mindenki ismeri. Látok egy 
embert, egy állatot, egy dolgot. Megmondják a nevüket. Ha újból látom 
az illető embert, dolgot vagy állatot, a hozzájuk tartozó név felújul a 
tudatomba. Vagy pedig, ha valamelyik nevét hallom: az illető ember, 
állat vagy dolog képe jön vissza a tudatomba. Lelki életem minden 
eleme két részből áll: testi folyamatból vagy folyamatokból és tudatunk 
egy eleméből. A testiTolyamat megismétlődése felújítja a megfelelő lelki 
elemet és viszont. Minden lelki elemünk, a legelvontabb gondolatunk 
vagy érzésünk is egyszersmind testi elváltozásokat, testi folyamatokat is 
jelent. És szem előtt kell tartani azt is, hogy lélektanilag a kép, képzet 
szavak is folyamatokat jelentenek.

Mármost: tegyük fel, hogy déli órában a Kossuth Lajos-utcában 
állok. Az élet millió és millió folyamatokban jön belém. A házak for
máikkal, színeikkel, a kirakatok, a bennük levő tárgyak ezerféle for
máival, színeivel, az elomló emberarcok és alakok ezer és ezer jelentős 
vonásokkal, az elsuhanó villamosok és kocsik, a levegő megvilágítottsá- 
ga. színe, a bennük úszó elemecskék, az élet millió nesze, zöreje, hangja, 
beszéde, üvöltése stb., stb. folytonosan megújuló folyamatokban 
ömlenek belém öt érzékemen át. De természetes: hogy ebből a végére 
elemezhetetlenül rengeteg érzékiéiből csak egy igen kicsiny mennyiség 
lép be a tudatomba. Csak azok: amelyek akkori tudatom legmélyebb 
érdekeinek, annak az életakaratomnak felelnek meg, mely ezt a tudatot 
megteremtette. Lehet: hogy én az élet e nagy összetajtékzásából csak 
egyik könyvkirakatnak egyik rég óhajtott könyvét látom, annak címét 
értem, kívánatos bőrkötését tapintom, érzem mélyen emlékeztető por
szagát, hallom fellapozott leveleinek sajátos zörgését. Az élet többi 
millió és millió folyamata mind elvész számomra. Mert tudatunk min
dig azokat az elemeket választja ki a belénk özönlő életfolyamatokból, 
melyek megfelelnek annak az életakaratnak, mely azt a tudatbeli 
állapotot megteremtette. (Az akarat szó itt teljes egyetemes értelemben 
használtatik s minden akarat, hajlam, érdeklődés, félelem stb. benne 
van a jelentésében.)

Az előbb azt mondtam, hogy a többi folyamat elvész az én számára. 
De vájjon tényleg elvész? Hiszen mikor én csak azt a könyvet 
érzékelem: azért öt érzékembe temérdek folyamatban ömlik a világ.
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Tehát: testemben ezer és ezer folyamat megy végbe, csak éppen: nem lép 
be a tudatba, nem lesz tudatossá. Nem újulhatnak fel később bennünk 
ezek a folyamatok, vagy ezeknek némelyike és nem léphetnek-e később 
a tudatba?

Azt hiszem, mindenki előtt ismeretesek az ilyenféle jelenségek: egy 
társaságban vagyok, beszélgetünk, vitatkozunk, tréfálkozunk. Haza 
megyek. Sajátos kedvtelenséget érzek, keresem okát, nem találom. Egy
szerre csak egy mondatot hallok éles-tisztán magamban, melyet egy 
nekem kedves személy mondott ott a társaságban. Akkor egyáltalán 
nem hallottam. És most nemcsak hallom: de látom az illető arcát is és 
mindazt, ami hangja lejtésében, a szavak mögött, arcvonásaiban és ajka 
vonalaiban kedvezőtlen rám nézve. Vagy ődöngök az utcákon, nézem a 
kirakatokat. Másnap, vagy esetleg még később: egyszerre csak látok egy 
kirakatrészletet, melyben élesen látható helyzetben valami olyan tárgy 
van, melyet rég kerestem és meg akartam vásárolni. De akkori tudatom
mal nem tudtam meglátni. Elmegyek az illető helyre: s a tárgy tényleg ott 
van és olyan helyzetben, amint egy vagy több nappal később láttam.

Mármost: megszületésünk percétől kezdve folyton folyvást milliárd 
és milliárd folyamatban árad, zuhog, tajtékzik belénk a világ és 
tudatunk mindig csak szűrve szürcsöl az élet ez el nem zsilipéit milliárd 
ízű italából. Levegők, egek, felhők, forróságok, hidegek, arcok, erdők, 
dolgok, formák, színek, hangok, illatok, ízek, tapintások, melyeket 
láttunk és mégsem láttunk, hallottunk és mégsem hallottunk, szagol
tunk és mégsem szagoltunk, ízleltünk és mégsem ízleltünk, tapintottunk 
és mégsem tapintottunk: mert csak testi folyamatok voltak és nem lettek 
tudatos lelki folyamatokká. De ez a milliárd folyamatokban belénk 
gyűlt világ, ez a roppant életiszap ott van testünkben, testünk millió ele
mében, melyek bármely pillanatban lélekké mozdulhatnak. És az álom
ban: mikor az elhomályosult, elgyengült tudat széttágítja a lelki élet határait: 
ezek a tudattól nem leltározott elemek az alvó testi és lelki folyamatainak 
sodrával felújulhatnak és bejuthatnak a lelki életbe. Mikor én folytatódó 
álmaim csodálatos geográfiájában sehol nem létező tájakat járok be, 
melyeket ébren sohasem láttam: voltaképen létező és látott tájakon 
járok. Végtelen kószálásaimban Erdélyben, a Felvidéken, az Alföldön, 
a Dunántúlon, Olaszországban, Franciaországban stb., stb.: ezer és 
ezer tájrészletet láttam, melyeket nem láttam tudatommal. Lehet, hogy ez 
álom-utakegy része Háromszékből, más része Bretagneból, a harmadik 
Szicíliából van és így tovább. Mert az egyes részek felújuló folyamatait 
itt nem az éber tudat valósághoz alkalmazkodó parancsai irányítják. 
Hanem: az alvó szervezet legmélyebb akarata (vágya, félelme, szoron
gása, kedve stb.) és az egyes folyamatok közt lappangó viszony. Mert az 
álom-asszociáció végtelenül és korlátlanul tágabb, mint az éber tudat
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asszociációja. Mert az álom-asszociációba beleújulhatnak az egész 
tudott és nem tudott én. a teljes ember valaha felvett folyamatai, a teljes 
emberé, akinek élő húsa az egész világ, aki egész testében lélek és egész 
lelkében test. Innen van, hogy az álom néha olyan megértését, vagy 
megismerését jelenti önmagunknak, amilyent a tudatos éberség nem 
tud adni. Egy sajátos példát mutatok erre, mely nekem ugyan kissé 
fájdalmas, de kicsinyes szentimentálizmus és szokvány-diszkréció 
miatt nem sikkasztom el innen ezt a kétségtelenül érdekes esetet.

Kétségtelen, hogy életem legnagyobb szeretete: Édesanyám volt. Any- 
nyit köszönhetek neki. hogy öntudatom nélkülözhetetlen része az, hogy 
őt szeressem. Egészen haláláig, távolban is, szoros fegyelme alatt érez
tem magam és nemcsak tetteimnél, de legbelsőbb gondolataimnál is 
mindig megkérdeztem: vájjon Anyám mit szólna hozzá. Haláláig min
dig szeretetet, menedéket, vigasztalást jelentett az, ha találkoztam vele 
álmaimban. Egy nyáron egy kis abaújmegyei faluban kaptam halála 
hírét Vésőn este. Azon az éjjel álmomban otthon voltam és Anyám igen 
közömbös, pontosabban: ellenségesen közömbös volt irányomban. 
Napokig sajgóit ez az álom nekem. És azóta minden egyes - különben 
elég gyakori - álmomban, melyben otthon vagyok és találkozom vele: 
vagy fagyasztóan közönyös, vagy határozottan ellenséges. De sohasem 
szavakban, hanem: némaságban, arcban, magaviseletben. Néha régi 
gyermekként odatördelem térdeihez életem tragikus szárnyveréseit; ó 
vagy szórakozottan másfelé néz, vagy fagyasztó közönyösen hallgat, 
vagy olyan arccal néz rám, mely némán ezt mondja: - így van jól, ez 
kellett neked. - Irtózatosan bántottak ezek az álmok, álmaimnak ez a 
sajátságos, kitartó megváltozása Anyám halála óta és keresni kezdtem 
magamban a magyarázatát. És lassan-lassan test-lei kém testre, lélekre 
nem határolt homályos végtelenségéből soha meg nem fájt fájdalmak 
lettek élő fájássá, soha meg nem sírt sírások szepegtek mostani szomo
rúsággá. Most láttam meg. hogy már kb. tizennégy éves korom óta 
bizonyos elidegenedés történt Anyám és köztem, hogy a gyermeki 
korlátlan lélekközösség megszűnt, hogy sokszor nem értett, sokszor 
félreértett, sokszor nem adta meg nekem azt, ami többi testvéremnek 
kijárt tőle. Most láttam meg. hogy egyik testvérem mennyire közénk 
állott. Az Anyám nagy igazságérzete és jósága mellett ez az eltávolodás 
nem volt olyan, hogy mások észrevehették volna. És annak a nagy 
szeretetnek a fegyelme, mely minden parányomat betöltötte Anyám 
iránt: nem engedte meg. hogy a belém szúródó tövisek tudatossá 
legyenek. Míg aztán Anyám halálával az álom korlátlan őszin
teségében a test-leikemben megbújó régi Szabó Dezsők mégis vissza- 
szepegték belém azt a bibit, melyet egész tudatos énem sohasem 
akart megismerni.
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Az a lélek tehát, melyet régebben egész lelkűnknek tartottak - s a 
köztudatban ma is ez a lélek: lelki életünknek csak egy kis része, egy ki
csike tisztás a nagy én-rengetegben. Olyan ez, mintha a hegedűnél csak 
a négy húrt neveznők hegedűnek. Pedig az egész hegedű teste, minden 
parányának minden rezdülete meghatározója a húrokból kiszálló mu
zsikának. Az, amit a tudományos lélektanban tudatalattiságnak nevez
nek - és ezt a műszót oly kedves mindentelintézéssel használja a 
nagyközönség, mintha értene valamit alatta nem egyéb, mint egész 
testünk, egész életén át kapott összes folyamataival. És itt nemcsak a 
külvilágból, vagy testi életünkből kapott összes folyamatokról van szó. 
Hanem: lelki életünk ezer és ezer termékéről, elsuhanó érzésekről, gon
dolatokról, akaratokról, melyek tudatunk más felé fordulásában nem 
lesznek tudatos lelkiéletünk elemeivé. De megőrződnek bennünk mint 
felújulható folyamatok és később, megfelelő hatások alatt, izolálva vagy 
más elemekkel keveredve: beléphetnek a tudatba. Mintha gramofonle
mezek roppant raktára volnánk, melyekben le van raktározva életünk 
minden világdala és én-dala. És vagy a világ ujjai alatt, vagy belső 
életünk mozdulása folytán: felszabadul egyik lemezről egy dal és sa
játos összefüggések révén egy egész csomó más lemez dala is új életre 
kel vele.

És egész bizonyos: a tudattalanul felvett folyamatoknak e roppant 
tömege nem jelent holtan heverő raktáranyagot. A mi corpus psy- 
chicumunkban, a mi testlelkünkben folyton-folyvást lelki folyamatok 
mennek végbe, melyekről tudatunk szemei nem vesznek tudomást. 
Ezek a folyamatok elkeveredve a tudatosan kapott folyamatokkal, 
nemcsak felújulhatnak, de tudatunkon kívül gondolati, érzés és okozati 
folyamatokká fejlődhetnek, melyeknek sokszor csak az eredménye lép 
a tudatba. De különben is: minden tudatunkban végbement gondolati, 
érzésbeli vagy akarati folyamatnak vannak ilyen láthatatlan tudatalatti 
folyamatai. Mert tudatunk és tudatalattiságunk nem két külön világ, 
egyetlenegy valami: a folyton millió folyamatban élő test-lélek, az 
én.

A most elmondottakra példa egész művészetem. Soha egyetlen 
szépirodalmi művemet sem alkottam tudatosan. Például: volt egy 
csomó együvé tartozó gyermekkori tapasztalatom, melyek bizonyos erős 
érzelmi, gondolati és akarati folyamatokat váltottak ki bennem. Aztán 
egyszer belém hullott a cím: - Az Elsodort Falu. Láttam egy-két alakját s 
valahogy - homályosan - az egész boltozatát. Egyszer aztán, egy 
nyáréi éji ebédután életunalmában előttem volt az egész, csak papirost 
kellett elővennem s lerögzítenem a fejezetek címeit. Természetes: a 
részletek kidolgozásánál már tudatos lelki folyamatok is szerepel
nek.
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De mindenki ismerheti ezeket a jelenségeket a mindennapi életből. 
Nem jut eszembe egy szó, egy név, egy mondás. Abbahagyom az 
erőlködést. Egyszerre aztán, - igen gyakran reggeli felébredéskor - csak 
elém áll. Tehát világos, hogy:

1. A keresés akarata a tudaton kívül is továbbműködött.
2. A tudaton kívül olyan asszociációs folyamatok mentek végbe, 

melyek felújították az akart folyamatot.
Ismeretes, hogy ezeknek a tudaton kívüli folyamatoknak néha milyen 

végzetes akarati eredményük van. Például: egy egész életében szelídnek, 
jónak, félénknek ismert ember egy egész váratlan (elmozdulással 
megöli feleségét. Ezt a tettet elkövető énje önmaga előtt is idegennek 
tetszik s beteg mentegetőzéssel nyögi: - En nem akartam ölni, én nem 
akartam ölni. Énje a múltban ezer és ezer olyan benyomást kapott, 
melyek mind azt mondták, hogy felesége én-je csődjét egész élete 
vereségét jelenti. De morális-vallásos fegyelmezettsége vagy egyéb okok 
ezeket a folyamatokat nem engedték tudatába. De azért ezek a 
folyamatok tovább éltek s olyan akarati folyamatba fejlődtek: hogy 
mint a gyilkolás elodázhatatlan azonnali szüksége léptek a tudatba és 
váltották ki a végzetes tettet.

E nélkülözhetetlen kitérés után összefoglalhatom az álom
jelenségeket egységbe mutató tényeket:

Az álom-folyamatok emlékezeti folyamatok. Legtöbb rokonságot 
mutatnak az ébrenlét képzeleti folyamataival.

Emlékezeti folyamatok: mert test-lelkünk régebbi tudatos, vagy 
méginkább: tudattalan folyamatainak felújulásai minden elemükben. 
Képzeleti folyamatok: mert egymáshoz társulásuk nem abban a 
rendben történik, nem olyan összetételt eredményez: amilyen rendben 
mi ezeket a folyamatokat a külvilágtól kaptuk s melyeknek összetételét 
mint a valóságot ismerjük. De az álom-folyamatok társulásánál vagy tel
jesen hiányzik a cél az irányító tudatos akarat, vagy sokkal csekélyebb 
erővel van jelen, mint az éberség képzeleti jelenségeinél. Elemeiben az 
álom is, mint lelki életünk minden jelensége: tapasztalati tény.

Legendák vannak arról, hogy a hipnotikus álombaejtés eseteiben 
milyen csodálatos eredményeket ér el a médiumnál a szuggeráló 
parancs: olyan nyelveket beszél, amelyekből soha egy kukkot nem 
hallott, bámulatos tudományos tételeket magyaráz, jóval a műveltsége 
fölött stb., stb. Egész bizonyos: ezeknek a legendáknak nagy része masz
lag. Egész bizonyos, a hipnotikus álom alatt is a szuggeráló akarat csak 
a valaha felvett, megtörtént folyamatokat mozgósíthatja és hozhatja új 
társulásokba. Hiszen így is egészen döbbentő eredményeket érhetni el. 
Mikor én olaszul, angolul vagy németül irodalmi tökéletességgel, gaz
dag nyelvkinccsel beszélek álmaimban, holott ezeken a nyelveken
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ébren nem beszélek, csak olvasok: az álomnak ez a csodája nem haladja 
meg a tapasztalati tények körét. Ezeken a nyelveken évtizedeken át ol
vastam, irodalmukat, nyelvi jelenségeiket millió és millió folyamatban 
vettem magamba. Voltaképen tehát: minden folyamat megvan bennem 
arra, hogy ezeket a nyelveket irodalmilag (népiesen vagy köznyelvileg 
álmomban sem tudom beszélni) jól beszéljem. De az éber létben 
hiányzik a gyakorlat a szó és mondat folyamatok kellő gyors 
társításához s a beszédhez szükséges fizikai mozdulatok gyors beideg
zéséhez. Az álom korláttalanabb, tágabb folyamat-felújulásaiban ezek 
a társulások megtörténhetnek az álom-akarat irányításai szerint. De itt 
is csak olyan folyamatok mozgósításáról van szó, melyek már megvan
nak bennem.

A latin vers lefordítása esetében ugyanolyan jelenséggel állunk szem
ben, mint mikor éber állapotban egy keresett emlékezeti folyamatot 
(név, szó, mondat, évszám etc.) nem a tudatos keresés alatt, hanem csak 
később, tudatunkon kívül vagyunk képesek felújítani. De hasonló az 
eset: mikor valamit megálmodunk, mikor egy álmunk beteljesedik. 
Csakhogy ebben az esetben tudattalan folyamattársulásaink, tudattalan 
logikánk nem az éber tudatba lép be, hanem az álomba. Például: valaki 
megálmodja, hogy egy kereskedő barátja öngyilkos lesz. Pedig ébren 
semmi okot nem tudna mondani arra, ami ezt az öngyilkosságot 
megmagyarázná. Felébred s csakhamar azt a hírt veszi, hogy barátja 
öngyilkos lett. Ebben az esetben is, kétségtelen: a múlt folyamán ezer és 
ezer olyan apró jelet kapott barátjáról, barátja arcából, beszédéből, 
bármely körülményéből, melyek azt az érzést vitték belé, hogy barátjára 
tűrhetetlenül ránehezedett az élet. De vagy másfelé volt fordulva a 
tudata, vagy ezek a folyamatok nem voltak elég erősek arra, hogy 
áttörjék tudata akaratát. Az elmosódott tudatú álomban aztán ezek a 
folyamatok felújultak s egy olyan álomba társultak, mely, mint egy 
tudatos logikai indukció eredménye: megmondta a barátjában rejtőző 
akaratot. Ebben az esetben is, mint a tudatos logikai gondolkodásnál, 
már meglevő folyamatok társulásairól van szó. Ide tartoznak az éber 
állapot összes „megérzései” és az álmok összes megálmodásai.

A harmadik csoport álmai, azok az álmok: melyek minden embernél 
többször-kevesebbszer megismétlődnek: vagy organikus megalkotott- 
ságunk azonosságából, vagy a ránkható társadalmi élet közös szüksé
geiből és hatásaiból magyarázhatók meg. Például: a harmadik csoport 
c), d),f) álma inkább az előbbi, ag) és h) álma inkább az utóbbi magyará
zat körébe tartozik. Bár természetes: a két területet nem lehet teljesen el
választani egymástól.

Az olyan általános álomjelenségek, mint a repülés, magyarázatukat 
talán részben az emberi szervezet fejlődésének titkaiban és nagy
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részben: különösen abban a legtöbbször tudattalan mély vágyban lelik, 
mely gyermek és fiatal korunkban megvan bennünk a repülés után.

Onánikus hajlammal vagy más nemi eltévelyedéssel terhelt emberek 
szeretik az álomjelenségeket, általában a lelki jelenségeket mind a gyer
mekkor nemi folyamataira visszavezetni. Kétségtelen, hogy ennél 
tudományellenesebb, hülyébb és piszkosabb tudomány-babona még 
nem gombázott fel az emberrothadás fertőiben. Lehetséges: hogy egész 
lelki életünk az éhség és a nemi vágy mozdulásaiból differenciálódott a 
mai végtelen gazdagságú lelki életté. De e mögött a fejlődés mögött sok 
százezer év van. A végtelen múlt folyamán e két éhség kielégítéséből annyi új 
tartalmú lelkifolyamat és lelki funkció jött létre, melyek mint új meghatározó 
tényezők megint az új folyamatok és új funkciók végtelen sorát hozták létre és 
így tovább: hogy ma az összes jelenségeket e két éhségre, vagy azok 
valamelyikére vinni vissza: az ostobaság legterebélyesebb formája. Ha 
ezelőtt egy félmillió évvel a hímember barangolása közben találkozott 
egy nőstényemberrel, ráugrott és kielégítette magát: ez természetes 
jelenség volt. De ha az Andrássy-úton egy sétáló úr ráugorna egy szem
bejövő nőre hasonló kísérletezéssel: ez ma, mégha az illető népképvise
lő volna is: az őrület egy ritka és megdöbbentő formája volna. 
Kétségtelen, hogy az emberben minden összefüggés minden folyamata 
valamilyen kapcsolatban van minden folyamatával és minden folya
mata kapcsolatban van az emberi szervezet alapmeghatá
rozottságaival. De a sokszázezeréves lelki élet önmaga annyi új 
meghatározó elemet, annyi új funkciójú folyamatot hozott létre: hogy 
az álomjelenségeket és általában a lelki jelenségeket egy, vagy két, vagy 
három meghatározó okra visszavezetni: tudomány-ellenes ostobaság. 
A lelki fejlődés mai fokán épp úgy lehetnek a fejlődés folyamán létrejött 
lelki okok az előidéző és meghatározó elemek, mint a szervi, a fizikai 
okok. Ilyen meghatározó lelki tényező nagyon sok van és mind több 
lesz. Az ember sokkal gazdagabb, mint ahogy a beteg emberek el
képzelik. A mai lelki jelenségeket mind visszavezetni a nemi ösztönre, 
oly „tudományosés bölcs" eljárás, mintha a Petőfi-Társaság irodalmát az 
„Őssejt" rossz tulajdonságaiból igyekeznők kimagyarázni.

Születése percétől kezdve a világ millió és millió folyamatban lesz az 
ember testi folyamatává. Azonkívül táplálkozása és lelki életének mind 
bonyolultabb továbbfejlődése is folyton ezer és ezer folyamatot visz 
életébe. Ez a végéremehetetlenül rengeteg folyamat sohasem „fér" egy
szerre leikébe s az ébrenlét gyakorlati meghatározottságai és megkötött
ségei közt e folyamatoknak csak igen csekély részét élheti leikévé. De 
fel ájulásra képes, bennünk már megtörtént folyamatokban magunk
ban hordjuk test-lelkünk egész múltját, minden életét, tudottat és tudat
talant egyaránt. Ezer és ezer érzéklet, emlékezés, vágy, félelem, öröm.
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akarat stb.. stb. lappang mint alvó állat az én-dsungel végtelen bozót
jaiban. de ezek közül csak igen kevés ébred be az éberlét célos. irá
nyított. tudatos leikébe. De az álom eltompult, homályos, szétoldott 
vagy meg nem kötött tudatában a lélek sorompói lehullanak s az alvó 
test fekvő helyzete, szervi állapota s pszihikai tényezőinek véletlene 
szerint régi - talán sohasem tudatos - érzékelések, örömek, szomorúsá
gok. emlékezések, vágyak újulnak fel álom-életévé. De a legmitológiku- 
sabb álom is: elemeiben époly megélt, tapasztalati tény. mint a nappali 
célos életnek legtudatosabban felvett tényei. A költőknek tetszett - nem 
tudom, miért - az életet mint álmot feltüntetni: la vida es sueno. Pedig 
éppen az ellenkező a valóság: el sueno es vida. az álom élet: az én valaha 
megélt tudatos vagy tudattalan folyamatainak sajátos társulási! lel áju
lása.

Milyen tényezők határozzák meg: hogy éppen ezek és ezek a 
folyamatok újuljanak fel és irányítsák társulásukat a keletkező 
álommá? Említettem, hogy álmaim milyen igen-igen ritka esetben 
folyományai, következményei, kapcsolatos jelenségei az előtte való 
nap. sőt napok, tudatos életének, viszonyainak és akaratainak. Is
meretes a következő eset: huzamosabban végzünk valamely szellemi 
munkát, elfáradunk. Akkor egy egészen más természetű szellemi 
munkába fogunk: és ezt teljes frisseséggel, pihent erőkkel tudjuk végez
ni. Tehát: ha lelki életünk bizonyos folyamatokba belefárad: más 
folyamatok végzésére szinte mohóbban képes. Valószínűleg ez a tény a 
legfontosabb tényező abban: hogy alvásunk alatt legtöbbször más 
folyamatok újulnak föl az álom életévé, mint az előző nap. vagy napok 
tudatos életében. És igen valószínű, hogy e folyamatok felidézésében, 
társulásában: a test-lélek legmélyebb, bár igen sokszor nemtudatos, 
akaratai, érzései, félelmei, vágyai stb. a döntő tényezők.

Egyszerűen: technikus terminusok és tudományos örvénykedések 
nélkül igyekeztem számot adni arról a másik életemről, mely volta ké
pen nem külön élet s melyben az én életének ugyanazok az alaptörvé
nyei és jelenségei nyilatkoznak meg. mint az éber életben. A nagykö
zönségnek írtam és nem az a vágy vezetett, hogy valami elképesztő újat 
mondjak, hanem: hogy betekintést adjak test-lei künk egységes életébe. 
SikerűIt-é megadnom ezt az egységbe-látást? Nem tudom. De egy 
bizonyos: A test-lélek egységes életének törvényszerű jelenségeiben 
tovazajló élet sokkal gazdagabb, végtelenebb csodájú csoda: mint a kis 
ostobák csodái s a nagy svihákok szétvetett lábú theóriái.

Városmajor. 1937. január 6.
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A MAGYAR IRODALOM SAJÁTOS ARCA

Mikor ezt mondjuk: /rawc/ű irodalom, angol irodalom, orosz irodalom: az 
egyéniség határozott különségével szuggeráló egységek idéződnek elénk, 
sajátos, millió vonásból összetevődő arcok, melyek az emberré deltázó 
világ külön-külön ágyazású, sajátos tovarohanású módjait mutatják. 
Meghatározásba gyömöszölni, összes elemeire ánálizálni ezeket az 
egységeket, ezeket a külön arcokat: lehetetlen. De főbb vonásaikat úgy 
megrajzolhatjuk: hogy azok egységbe futása mégis beleéled a szemekbe 
az egész arcot: a test-lélek minden hullámaiban tovazajló sajátos 
életet.

De itt vigyáznunk kell egy különben igen természetes, magától 
értetődő tényre. Felsorolom pl. a francia irodalom jellemző vonásait. 
Természetes, hogy e vonások közt talán egyetlenegy sem fog akadni, 
melyet egyik vagy másik nép irodalmában meg ne lehetne találni. A 
termő embertalaj közös nagy egysége elég magyarázat ehhez. De. ezek a 
vonások olyan erővel, olyan megnyilatkozási folyamatokban és olyan 
összetételben: mégis csupán a francia irodalom egyéni arcát mondják.

Van-é a magyar irodalomnak egy ilyen ős izenetű, a többi irodalmakétól 
teljesen külön egyéni arca? És ha van: melyek ennek az arcnak jellemző 
vonásai?

Istenverte, pontosabban: Wotan-rúgta irodalomtörténetünk és iro
dalmi kritikánk ezt a kérdést fel sem vetette. Mindenféle katédráink er- 
nyedetlenül tehetségtelen és nagyrészt germánul terhelt telekkönyvve
zetőinek irodalomvizsgálata állandóan kétféle kétségbeejtésben merült 
ki. Az első: szellemi életünk legsajátosabb arcú alkotóinak műveit gazul 
és bután szétrágcsálták idegen hatásokra, természetesen mindenekelőtt 
német hatásokra. így tökkelütötték az ezer évet vonagló magyar test
iélekből feltömörlő Bánk bán páratlanul külön igézetű mérhetetlen 
katédrálisát shakespearei hatássá. így nyálazták szét a magyar bánat 
legmélyebbről jövő, csodálatos mosolygásé holdvilág-szonátáit: a 
Csokonai költészetét vagy hetvenféle német hatásra. Ez volt természetes 
végzeti bűnhődésünk: hogy szellemi életünk a németség legagyvelőtle- 
nebb ideköpöttjeinek bitangjába hagytuk. így aztán: ha a magyar 
paraszt köpött egyet, sváb hatás volt: mert a sváb paraszt is köpik. A fene 
egye meg a hülye gazembereit!

De ezek a szürke állomány nélkül szürkéllő „tudósok" mégis magyar 
állampolgárok voltak. A magyar verejtékből, a magyar szellem zsírján 
szopták kukra a pocakjukat, attól kaptak rangot, befolyást, jólétet, tatár
járási dús előnyöket. Ennyi jóért csak kellett valamivel fizetni a magyar
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palinak. Ez a bölcs felismerés teremtette meg irodalmi működésük 
másik ágát: a nemzeti szellemei. Ez egy mindenféle lepcses. üres és kongó 
szavakból összehabarcsolt generálszaft volt. Ezzel aztán úgy nyakon 
csurgatták a magyar szellem minden tragikus építőjét hogy az édesany
juk is messze undorodott tőlük.

Ez a ..nemzeti szellem" volt nemzedékeken át az a becstelen lőre. 
mellyel vakká szapulták a szerencsétlen magyar Vazulkák szemeit. Mit 
mutatott meg ez a nemzeti szellem a magyar termők alkotásaiban? 
Elvezetett-é az önismeréshez, a magyar faj legmélyebb arcához, a 
magyar életakarat tartalmához, az orgánikus magyar célok ösztönös 
meglátásához, a sajátos magyar erők megismeréséhez? Kiégetett már 
csírájában minden ily érdeklődést s a fiatal lelket egy hülye toast puf- 
fogó frázisaival mérgezte tele. Ez a nemzeti szellem lebegtette, lóbálta 
minden boltja cégéréül a magyar csalatás szomorú madarát: a turult. 
Hogy tátogatott a csőrével, hogy igyekezett szárnyakká vergődni első 
lábait, hogy törekedett minél sasabbul saslani! És ha végre a szegény 
magyar Benjámin a nagy zakatában ki tudta nyitni a látóbbik szemét is: 
meglátta a durva természetrajzi csalást. Ez nem turul, ez nem sas, ez 
nem a magyar életakarat lendülése a jövő felé. Ez egy magát étvágyában 
turánivá mozgósított zabálásra sárló éhes svábbogár.

1.

Felállítom a tételt: a magyar irodalom Európának egyik legsajátosabb, 
legeredetibb arcú irodalma. Hiszen a legsajátosabb, az első pillantásra 
szembeötlő körülmény éppen az: hogy azok a történelmi folyamatok, 
melyek Nyugateurópa irodalmi fejlődését századokon át determinálták: a 
magyar irodalom életbe épülésében jelentősebb nyomokat nem hagytak.

A kereszténység, pontosabban: a középkor katolicizmusa, mely oly 
dús virágzásokat adott a nyugateurópai irodalmaknak: a magyar 
irodalomnak nem jelent semmit. Nyelvemelékeink idegen nyelvekből, 
idegen papoktól áttördelt dadogása nem élő, nem szerves része a 
magyar irodalomnak. És ha véletlenül mégis magyar talajból, magyar 
szent körül fakadnak a legendák, mint a Szent László-legendák: a 
mennybéli csodák olyan hajrásan lovonrohanósak. olyan csuhajosan 
kupánütésesek: látszik: hogy itt az ősi lélek pogány mondái ministrál- 
nak a szentégbe lovagolt magyar úrnak.

A protestántizmus sem kivétel fennebbi tételünk alól. Kétségtelen: 
hogy a protestántizmus adta meg a nagy történelmi lökést az európai 
magyar irodalom életbe indulására. De nem vallási tartalmával, nem 
Kálvin vagy Luther új hiteinek sajátos átmoszférájával. Hanem azzal.
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hogy az ősi magyar pszihét felszabadította a nagyrészt idegenekkel 
uralkodó idegen vallás vaskényszerű uralma alul. Amikor a pro
testantizmussal a népi nyelv csodálatos gazdag feláradással betör a 
bármily vallású katédrákba és Bibliákba: ez a magyar Nílus áradása s 
habjaiban ott van az ős termő magyar lélek millió csírája. A 
legkómikusabb ostobaság pl. a magyar nép lelkében élő s irodalmunk
ban fokozatosan megnyilvánuló fátálizmust a Kálvin elvont és 
tömegektől nem érthető praedestinációs dogmája hatásának tekinteni. 
A keleti fátálizmus ős pogány lelke az, mely az új hit lehetőségeiben 
újból önmagává nyújtózik a több százados zsibbadásból.

A királyság, a monárchikus és rendi életberendezés szintén nem ad 
semmi jelentősei irodalmunknak. Nincs külön udvari, lovagi, rendi 
költészetünk és irodalmunk s a királyságnak az a mély, formáló 
kapcsolata az irodalommal, mely pl. a franciáknál egész a forradalomig 
megvan, nálunk ismeretlen. Mert, kivéve az első ismeretlen és fejletlen 
századokat: nálunk a királyság is idegen élősdiséget jelentett: a 
magyarság betörését idegen hatalom, idegen pszihé, idegen nyelv és 
idegen életcélok formáiba és nem a magyar életakarat legfensőbb 
megszervezését.

De - és ez a döntő jelentőségű hiány - századokon át, kevés túlzással 
1867-ig, nem volt igazi polgárságunk és nem volt igazi városi életünk 
sem. Ami eféle volt Magyarországon, az minden elemében, tehát 
nyelvében is idegen volt. így hiányzott éppen az a réteg, mely a nyugat* 
európai irodalmak legtöbb és legfőbb gyökereinek életet adott s ez irodalmak 
jellegét meghatározta.

Melyik talajban nőnek hát a magyar irodalom gyökerei? Milyen 
forrásból fakadnak a dolgokból magát előtorkoskodó ember e mély 
kacagásai és ezek az időtlen sírások? Ez a talaj a magyar élet egyetlen 
termő humusza. Ez adja a kenyeret és a vért. A pénzt és a hatalmat. És az 
adta az örökbe építő lelket. Ez a talaj: a magyar paraszt.

2.

Mármost: ha a magyar irodalomra gyakorolt idegen irodalmi hatásokat 
vizsgáljuk: az eredmény éppen az: hogy ezek a hatások egészen 
jelentéktelenek. Egyet kivéve: a latin hatást.

Valóban: ha a nagy, reprezentatív magyar alkotások egész sorát 
nézzük és elsősorban mégis csak ez a magyar irodalom, nemcsak a 
német hatás teljes hiányát állapíthatjuk meg bennük. Hanem: e művek 
egész lelki levegője, megvalósulásuk módja, emberi és dologi kisugárzá
suk nemcsak a-germán. hanem anti-germán is. És ennek a jelenségnek
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nem az az egyetlen oka, hogy a magyar életösztön mindig a németséget 
érezte a megemésztő legfőbb veszedelemnek. De az is: hogy a magyar 
pszihé az összes európai lelkialkatok közt éppen a német pszihétől áll minden 
elemében, minden megnyilatkozásában az emberileg lehető legnagyobb 
távolságra.

Ez magyarázza meg, hogy a szellemi életünkben, egész kultúránkban 
- általában mindig a törvényekbe szervezett erőszak kényszerére - 
érvényesülő német hatások majdnem mindig beteg jelenségeket, a 
magyar életcsírák elfojtását jelentik. Ismétlem: a magyar irodalomban a 
német hatás olyan értéktelen melléknyafogásokban nyilvánul, hogy 
említeni sem érdemes. De ez a beteg átszivódású német hatás tette, hogy 
a magyar egyetemek nem a magyar életakarat, a magyar adottságokból 
fakadó életcélok műhelyei, hanem igen sok megnyilvánulásukban egy 
sajátos, minden magyar szellemi bimbót lehervasztó germán im- 
becillitás bacillus-terjesztői. Ez a gyilkos hatás tette a magyar középosz
tály ideológiáját az állandó öngyilkosság és önvakítás őrült eszközévé. 
Ez akadályozza meg mindmáig, hogy a magyar törvények, a magyar is
kola, a magyar hadsereg az ős ritmusú, lendületekben élő magyar lélek 
kifejező, védő és továbbfejlesztő formái legyenek. Ez a megemésztő átok 
okozza, hogy államférfiatok az otthoni W. C. hűvös titkában hallatla
nul intransigens magyarok. De amikor kenyeret, pénzt, rangot, állást, 
befolyást osztogatnak szét a magyar verejték felgyűlt eredményéből: 
mindig idegen száj, idegen zseb, idegen cél, idegen jövő felé jutnak az 
élet ajándékai.

A latin hatás vizsgálatánál - és ezalatt a latin és francia irodalom 
hatását értjük - igen érdekes eredményre jutunk. Szó sem lehet arról, 
hogy a magyar irodalom valamelyik kiváló alkotása olyan átdolgozás
szerű megfelelője volna bármely latin vagy francia műnek, mint pld. a 
Corneille Cidje a spanyol Cidnek (Ines de Castro: Las mocedades del Cid), 
vagy a Moliére Don Jüanja spanyol eredetijének (Tirso de Molina: El Con- 
vidado depiedra), vagy Daudet Petit Chosea és Jackje Dickens Copperfield 
Dávidjának. Az anyagi átvétel itt is jelentéktelen s inkább csak a magyar 
renaissance (18. sz. második, 19. sz. első fele) kisebb íróinál található. A 
latin hatás egyik legsajátosabb jelensége egész szellemi életünknek s 
minden új hulláma éppen az ősi termő magyar pszihé egy új életbe len- 
dülését, a művészileg mind jobban kiteljesedő magyar arc mind erő
sebb szuggesztióját jelenti. Mert eltekintve a különben ránk oly jelentős 
klasszikus versformáktól: voltaképen nem anyagilag, nem mintákban, 
még csak nem is annyira szellemileg hatott a latin és francia irodalom a 
magyar irodalomra. Egy egészen sajátos hatással állunk itt szemben: a 
német életformákba bespanyolcsizmázott magyar szellem a rokonabb és 
termékenyítőbb latin és francia szellem érintéseitől mozdult fel zsibbadá
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saiból az él et felé. hogy> legősibb, legmélyebb erőit ébressze fel szellemi életünk 
új és új megépítésére. A latin hatás tehát éppen az önmagára-találást. az 
önmegismerést, az eredeti magyar létek újabb és újabb hódítását jelenti 
irodalmunkban és egész szellemi életünkben.

És íme: teológusaink nagy része Németországot járja és mégis a fran
cia kálvinizmus szabadítja vissza a magyar szellemet ősi pogány 
pszihéje termő erőihez. Egy tudóska újabban azzal próbálta megma
gyarázni - kellő lutheri idézettel - ezt a jelenséget, hogy a magyar 
teológusok nem értettek németül s így ott hagyva Németországot, 
átrándultak Genfbe, beszívni Kálvin lelkét. íme: egy tipikus eset, mikor 
rábukkanva egy véletlen adatra, elszánt nagy általánosítást rittyent a 
„tudós” ámbició s a veréb pötty re emeletes házat kanyarít. A tudomá
nyos börze szomorú végzetszerűsége, hogy a lelkes törtető minden dok
tori értekezés, minden magántanári dolgozat és egyetemi tanári 
kinevezés számára valami még soha sehol megnemszült ..újat'' akar 
szülni, ha mást nem, egy új szerencsétlen kis idétlen Anonimuszt. Egész 
bizonyos, hogy teológusaink egy jelentékeny része tudott németül s a 
hosszú németországi tartózkodás alatt a mohó nyelvtanulás e századá
ban mindenik csak ment valamire a német nyelv ismeretében. Egész 
bizonyos, hogy egy jelentékeny rész sohasem ment Genfbe. És aki a 
magyar protestántizmus történetét csak kissé is ismeri, tudja: hogy első pro
testáns papjaink jelentékeny része először igenis a lutheri protestántizmust 
fogadta el és csak azután nyújtózkodott be Kálvin pogány magyar 
kereszténységébe. Igen: itt mélyebb erők dolgoztak. Kálvin érintésétől a 
magyar lélek legsajátosabb erői mozdulnak egy saját törvényű, saját 
célú termésre és alkotásra. Oly hatalmas erejű ez a Kálvin alkalmából új 
életre ébredt magyar szellem, hogy Erdélyben azok a szász és román 
tömegek, melyeket - kényszerrel vagy anélkül - magához ránt az új 
vallás: nemcsak nyelvben, de szervesen, egész testűkben-lelkükben 
részei lesznek a magyar fajnak.

Amint a középkorban uralkodó idegen szellemiség alúl Kálvin 
mozdítása indította új küzdelemre és termésre a magyar lélek sajátos 
erőit: a folytonos vérveszteségben mindinkább a németség anyagi és 
szellemi nyomása alá bágyadó magyarság a 18-ik század második 
felében megint a latin (latin és francia) széltől ébred saját leikéhez. Min
denki tudja, hogy mit jelentenek a klasszikus versformák a magyar 
nyelvnek és a magyar versnek. És azt is: hogy a Berzsenyi, Kisfaludy 
Károly, Vörösmarty klasszikus formájú magyar versei minden kalá
szukban a magyar humusz sajátos mély izeneteit. legkülönösebb erőit 
hozzák a lélekbe. Az a francia hatás pedig, mely a 18-ik század végének 
több kisebb íróját izgatja fel a harangkondításra: a magyar románticiz-
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mus nagy alkotóinál: Vörösmartynál, Petőfinél, Jókainál, Eötvösnél. 
Keménynél megint a legsajátosabban magyar gyümölcsöket terem.

És végül: Petőfi-Arany nagy nemzedéke után. mondjuk: 1867-től a 
huszadik század elejéig értéktelen epigon-nemzedékek következnek. 
Versben és prózában a mondatok csak úgy konganak a nagy hazafiság- 
tól és a fentebb bemutatott nemzeti szellemtől. De e művek eszközei
ben. érzésvilágukban, igen sokszor formáikban is a nemzetközi 
irodalom zörgései. Vagy pedig szolgai lecke-felmondások Petőfi- 
Arany-Jókai tanár urak előadásai után. És az. aki ebbe a pállott és csi- 
rátlan világba az élet és új termés evángéliumát hozza: megint a francia 
levegőben fürdeti magát a magyar élet-halálharc csontos Szigfridjé
vé.

Az Ady példája már mátemátikai tisztasággal mutatja meg a magyar 
irodalomra és szellemiségre gyakorolt latin hatások természetét. Ady 
költészete az emberi megtermés semmilyen folyamatában, a művészi alkotás 
semmilyen mozzanatában nem francia hatás. Hallatlanul zömök ostobaság 
volt Adyt a szimbolista költők közé sorozni. Nagyobb különbséget nem lehet 
elképzelni, mint azt. mely az Ady művészetét elválasztja a 19-ik századvégi 
francia szimbolizmus költészetétől. A francia hatás egész lényege ez: Ady 
Párizs csíráztató levegőjében látta meg saját legmélyebb erőit. Ott kapta 
az életkedvet, az élethitet, hogy hazajőve előgyötörje magából a magyar 
Bánat legmélyebbre rejtett, legteljesebb arcát.

3.

A magyar irodalom termő talaját keresve: a magyar parasztra találtunk. 
És valóban: a magyar irodalomnak minden elemére kiható, egész 
felépülésében formáló erejű legfőbb, lényegkülönbsége a nyugati 
irodalmakkal szemben: a magyar irodalom nem különödött el, mint azt a 
nyugati irodalmak már életük kezdetén megtették, a paraszti pszihétől. Ellen
kezőleg: egész fejlődése folyamán mint a legmélyebben ható erő: azok az ele
mek hatnak a magyar irodalom művészi megépítésében, melyeket a paraszti 
lélek őrzött meg és mentett át a századok fojtogatásai közt.

Mit jelent ez? A magyar irodalom egész fejlődése folyamán a kiváló 
alkotók hosszú sorozata: mikor ki akarta fejezni az emberi kacagássá és 
sírássá összezáporozó világot, a csókban és a kenyérben tovazuhanó 
embert, a család édességét és a világ emberijesztéseit, szóval, az egész 
világ-víziót: azoknak a pszihikai és nyelvi elemeknek és eszközöknek a 
segítségével valósította meg alkotását - ösztönösen vagy tudatosan -, 
melyeket a magyar paraszti lélek hozott a századok mélyéről s amelyek 
a magyar népköltészetben és népművészetben jutottak kifejezésre.
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Líránk fejlődésében, ha nem is egész teljességében és mégkevésbé 
egész mélységében, ezt a tényt már régen meglátták. Mára Balassi előtti 
világi líra hozzánk érkezett maradványai is ritmusukban, nyelvi 
megvalósulásukban a népköltészet indítottjai. Első nagy lírikusunk, 
Balassi, akit filológiánk nem éppen szent egyszerűségei szétosztottak 
hetvenhétféle hatásra: művészete egész sajátos arcában a magyar 
népköltészet gyermeke. Hiszen azok a lírikusok is, kiket származá
sukért jóegyügyűen „főrangú” lírikusoknak neveztek el: irodalmilag 
egyáltalán nem főrangúnk, hanem Balassi hatásán át a népköltészet 
halványabb következményei. Nagyszerű kuruc-költészetünk, melyet 
idegen csirkefogóink hülyén és gazul ki akarnak lopni a magyar 
művészet valóságai közül: a magyar népi költészet csodálatos felvirág
zása. A tizennyolcadik század második felében, már a magyar 
újjáéledés elején és még olyan tudós költőnél is, mint Faludi, meg
megüt a népköltészet lehellete. Az aztán közismert, hogy csodálatos 
gazdagsággal felfakadó műlíránkban egész Petőfi-ig mit jelentett a 
népköltészet.

De nem látták meg Ady esetét, Ady jelentőségét ezen a téren. És azzal, 
hogy nagy-kukán besorozták a szimbolista költők közé: éppen fejlődésta
ni, irodalomtörténeti jelentését lopták el a szem elől. Már Vörösmartynál és 
Petőfinél megkezdődik a népies hatás egy mélyebb és nagyobb művészi 
jelentőségű folyamata. Az a nem külső, nem első szemnyitásra látszó 
mély, orgánikus hatás. Amikor a költő nem akar népi jellegű alkotást 
teremteni. De tüdejében, vére ritmusában, én-őserdeje minden gyökeré
nél ott van a belehelt népköltészet, mint ott van anyjának arca s gyer
mekélete első örömös és fájó rezgései. És amikor alkot: sírásának és 
kacagásának végzetesen egyéni lejtéseiben, víziójának sajátos erde
jében, nyelvének legmélyebb ízében: mégis akarva-nemakarva: ott 
bújnak a népköltészet áthangolt ritmusai, ott sej tődnek a népszem 
feltágulásai a világmesére, ott szuggerál a népnyelv zsúfolt élete. A népi 
hatásnak ez az átfejlődése teljesen egyéni művészetté: eddig Adynál érte meg 
legmagasabb fokát, legszélesebb megteljesedését. így lett Ady költészete a 
magyar népballada legfelső fejlődési foka, legmélyebb művészi kifejezője.

Mi a ballada? Mint a történő ember egyetlen folyamát sem: úgy ezt 
sem lehet meghatározásba tömöríteni, ha csak nem akarunk megelé
gedni egy gyermekded szózörgővel. A ballada: a világzápor végzetes, 
irgalmatlan, sötét tovarohanásának megpillantása. Az anyag és az em
bervilág millió gyilkos vagy fájdalmas arcába zúdul az élet-Niagara a 
halál felé és megfacsart, döbbent szívünkből a rémület szaggatott dalú 
ritmusában vacognak ki e szörnyű rohanás belénk cikázó tovatépődő 
képei. Mert mint gyermek a sötét szobában az anyai mesét: saját 
húsunkban, vérünkben, idegünkben rettegjük, fájjuk, ámuljuk ezt a
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lélegzetállító, vakiramú sodrát az arcokban és szívekben elzuhanó em- 
berzápomak. Mert tudjuk, hogy a mi szívünk és a mi akaratunk, a mi 
csókunk és a mi életálmunk végzete is ez a világtalan rohanás. És kell, 
hogy ajkunkon ott dideregjen a megmondó ritmus, kell a könny és a 
felszisszenés a sírba zuhanás fölött: mert különben megszakadnánk a 
belénk özönlő végzettől. A balladában az életnek embersorsokon át 
zuhanó ős végzetű halálba-futásának félelme szepeg ki a megijedt 
ember-gyermek ajakán.

A balladának tehát a következő hat jellemző lelki eleme van. Első: 
Rohanás-szerű víziója a halálba záporozó embersorsnak. Második: a 
vízió szaggatottsága, hiszen ebben a veszett iramban csak egyes 
suhanás-részek villanhatnak belénk. Harmadik: vak megérzése annak, 
hogy ebben a bomlott omlásban minden parány egy ősi végzet muszája 
szerint hull. Negyedik: Az irtózatos forgatagban még nem látott végzet
rémek folytonos sejtése, az életdidergés állandó remegése.^ Ötödik: A 
halál-grávitáció érzése az élet minden hulló parányában. És végül: az 
ajakra dalban kifakadó vízió, a megrémült szív lírája: az embergyermek 
felszabadító éneke az életéjszakában a végzet-mumus ijesztéseire.

Ezek a jellemző vonásai annak a műfajnak, melyet a végzet és az úr 
ezernyi gyötrésébe facsart magyar paraszt kitermelt a népköltészet 
sötétkelyhű Victoria regiájának. Természetes: hogy a népballadában 
mindez a térbeliség megfoghatóságaiban, anyagilag fejeződik ki. A 
világvízió rohanása: erős lüktetésű külső cselekményekben vagy 
történésekben. A vízió szaggatottsága: azáltal, hogy a cselekménynek 
vagy a történésnek csak a legfőbb mozzanatait viszi be a világ sodrába. 
A világot didergő lélek végzet-érzése rémsejtelmei, halál-megszállottsá
ga: jóslelkekben. magától megkonduló harangokban, vérző kendőben, 
megbotló lóban, felkísértő halottakban, csontvázakban, fehérlepedő
ben: az embergyermek primitív objektiválásaiban fejeződnek ki.

A német romantikusok és Aranyék is így csináltak balladát. És ez volt 
az ők emeletes tévedése, mely az ős népi talaj e tragikus nedvekből élő 
virága helyett irodalmi stílusgyakorlatokat adott, hűvöseket, ízetlene
ket, papírszagúakat.

Ismeretes: hogyan lett a pogány mondákból a keresztény meghatá
rozottságban legenda s hogyan fejlődött át az eposz a 15-ik századtól 
regénnyé. Vagyis: ugyanazok a lelki folyamatok, melyek a pogány 
világban mondákat, a 9-14-ik századokban eposzokat teremtek: 
hogyan adtak a kereszténység, illetve a kifejlett városi élet polgáriasult
ságának új viszonyai közt legendát vagy regényt. Aki ismeri e tényeket, 
megérti: hogy ugyanazok a lelki folyamatok a modern kor viszonyai közt 
nem adhatják a balladának ugyanazon formáit, mint a népi balladák 
megtermésének századaiban. Először is: ma már nincs meg az a mítoszt
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termő babonás látás és hit, mely a ballada! csoda tárgyi, anyagi raktárát 
megtöltötte. Azután és legfőkép: a mai ember általában nem rikító külső 
cselekvényekben él s nem kiötlő, mindenkitől körültapintható tragédi
ákban bukik el. Szürke napjai egyhangú folyamában jár hivatalba, 
bankba, iskolába, üzletbe s ott végzi a változó napok azonosan 
megismétlődő feladatát. Reggelizik, ebédel, vacsorázik, eljár a kávéház
ba, a klubjába, elolvassa az újságját, eljátsza a maga kártya- vagy 
billiárd-játszmáját, sétál, lefekszik, alszik. Sehol semmi kiáltó összeüt
közés, semmi felharsanó küzdelem, a végzetes birkózásnak vagy a 
felömlő élétsírásnak semmi tragikus pátosza. Mert a modern ember 
balladája már nem kívül történik. Benn: a testiélek mélyebb titkaiban, 
honnan fel-feldöng a végzet, a halál és az akarat harca: ott fakad a mo
dern ballada. Ott magunkban, belsőnkben: a fel kísértő temetők, a test és 
lélek irtózatos lökései közt pillantjuk meg a rajtunk át halálba rohanó 
életzáport, ott énünk vad bozótjaiban villannak belénk e végzetes omlás 
szaggatott jelenetei, ott sejtjük és rettegjük a világ ólálkodó rémeit, ott: 
saját test-lelkünk hullásaiban érezzük az irtózatos halálgrávitációt. 
Mint a régi vad századok anyagtól, időtől, úrtól, végzettől korbácsolt 
parasztjának: kell, kell a ballada. Kell a megszabadító ritmus ajkunkon, 
hogy feloldjon bennünket, ha csak egy percre is. e szörnyű iramú vízió, e 
fojtó szorongás didergéséből. Csoda-é hát, ha Ady Endre teremte meg 
az ős paraszti ballada újkelyhű sötét virágait: a modern magyar 
balladákat?

Igen: Ady verseinek talán nyolcvan százaléka: ballada, vagy legalább 
is balladás suhanású líra. A Lédával a bálban. Az én koporsó-paripám, a 
Halál a sínek közt, az Ős Kaján, hogy másokat ne említsek: épp oly tel
jességében, a műfaj összes lelki folyamataiból fakadóan balladák, mint 
a Kádár Kata, a Kőmíves Kelemenné, vagy bármely más eredeti magyar 
népballada. így fejlődik a magyar népköltészet a magyar líra legna
gyobb alkotójában a modern magyar műlíra egy új kifejezési formájá
vá.

4.

A prózában már nem mindig látták meg a népköltészet e folytonható 
erejét. Pedig ott indít prózánk egész fejlődésében a mai napig. A 16-ikés 
17-ik század hitvitás és prédikációs irodalmának parasztba mártott dús 
termését még senkisem adta át a magyar köztudatnak egy tisztán 
irodalmi vizsgálat szintézisében. De nincs ilyen irodalmi szintézisünk 
az óriási Pázmányról, erről a mérhetetlen örök pogány-magyar 
parasztról. Hogy vágtat az ellenség nyomába acélpatájú mondatain.
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milyen ős paraszti gajdolással gúnyolja őket, hogy megcsúfolja 
gondolat-tornyaikat, mint ama szentgalleni paraszt az idegen isten tor
nyát, hogy nem téveszt egyetlen nyilat sem. Hogyan színlel látszó 
megfutamodásokat, hogy aztán hirtelen megfordulva, szilaj huj! hun
jai torozza ki kegyetlen pogány kedvét a legázolt ellenségen. Nemcsak 
nyelve minden eszközét: de a gúny, a humor, a ravasz okoskodás, az ős 
példákkal bizonyító bölcsesség fegyvereit is a magyar paraszt ős 
árzenáljából veszi. Ó prózánkban az első roppant monumentum^ a 
legmagasabb egyéni művészetté tömörülő paraszti lelki kincseknek.

Kevésbé látták meg prózánk második nagy virágzásában: a 19-ik 
század elején, a népművészet ható erejét. Itt mellőznöm kell a példák 
teljes feltárását, mint pld. Vörösmarty egy-két újhangú vidám el
beszélését, melyekben a népies csoda-látás és humor egy új, sajátos 
prózai művészetre mutat utat. Csakis a legnagyobb példát veszem: 
Jókai Mórt, hiszen kétségtelenül: ő volt a magyar próza legnagyobb 
hatása a 19-ik században. Jókai egész világ- és emberlátása: a népmese 
látása, a magyar paraszt ősi világra bámulása. A jó és a rossz harca a 
világ s gonosz és jó arcokban, gonosz és jó szívekben folyik az ősi 
párbaj. Egy ködösarcú, határozatlan körvonalú Isten vigyázza a küz
delmet, aki talán adja a közömbös megfigyelőt, de suttyomban oda- 
odasegít a jónak és elgáncsolja a gonoszt. Mert kétségtelenül, be
csületemre, bizonyisten: a jó fog győzni! Neki kell győznie, hogy holnap 
reggel is fel bírjunk kelni a napi homokzsák cipelésére. Ezért indul meg 
minden regényében egy legkisebb királyfi, tele a jó szellemek minden 
győzelmes ajándékaival és aki számára a világ tárgyakba és emberekbe 
bújt jóságai minden sürgősen szükséges csodát megteremnek: hogy 
győzzön és bedobbantsa a letaposott, megrabolt, megszomorított 
szívekbe: hogy lesz vidám holnap és gyógyító igazság vár a világ 
mélyén. A Jókai-mese folyása népmese, a Jókai mitológia népmitológia, 
a Jókai emberrajzolása a népmese emberlátása. És humora és gúnyja és 
tréfája és derült életnevelése: a népiélek felzajló napsugarai.

Könnyen kimutathatnám: hogy a magyar próza legújabb nagy 
hullámvetéseiben: az Elsodort Faluban, a Segítség!-ben, a Csodálatos Élet
ben, a Karácsony Kolozsvárt-ban, a Bors vezér megtérésében, a Kötél 
legendájában egészen hasonló folyamat ment végbe ahhoz, mely az Ady 
lírájában teljesült meg: a népművészet, a népiélek alkotó erőinek 
felszívódása egy teljesen egyéni művészetté. De itt igen közeli rokonom
ról kellene beszélnem s nem búsítom a honi szíveket.
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5.

Ezt már sokan észrevették: a magyar irodalomnak egyik legsajátosabb 
megkülönböztető vonása a nyugati irodalmakkal szemben: hogy a 
maga egészében és minden nagy képviselőjében is: sokkal inkább a 
közösség irodalma, sokkal inkább történelmi problémájú, mint ezek az 
irodalmak. A magyar líra és a magyar próza egész fejlődésében és majd
nem minden kiváló alkotásában: állandó töprengés, szorongás, 
segítség-kiáltás, megmutatás, könyörgés, vád, harc: a magyar közösség 
(faj, nemzet) életproblémái körül.

Ezt a jelenséget csak igen kis mértékben magyarázza meg az, hogy kis 
nemzet vagyunk s így a közösség problémáihoz szükség van minden 
elmére, minden akaratra. Minden okát csak végzetesen sajátos 
történelmi helyzetünk teljes ismeretével láthatjuk meg. Az idegen élet
formákba, idegen életcélokba ezer éven át beprokruszteszezett magyar
ság minden ősirányű megnyilatkozása, minden saját szervi törvényű 
életkifejlődése, minden szemnyitása saját orgánikus életcéljaira halálos 
veszélyt jelentett az idegen kizsákmányolásnak az első germán hittérítő 
feltűnése óta a mai napig: 1934. október 16-ig. Ezért minden ilyen 
magyar megmozdulásra: hóhér, börtön, gályarabság, sarc, vagy szelí- 
debb napjainkban: hivatalos üldözés, mellőzés, agyonhallgatás, rága
lom, kenyérvesztés volt a felelet. Természetes, hogy a magyar írók, akik
nek életük lényege, lelkűk lelke: tehetségük vagy zsenijük volt az: hogy a 
magyar pszihé, a magyar életakarat kifejezői legyenek: százszorosán és 
mintegy betömörítve saját testükbe-lelkükbe érezték az egész közösség, 
az egész termő és kizsákmányolt magyarság ezeréves tragikumát. Hi
szen a közösség tragédiája az ők alkotói erőinek legegyénibb tragédiá
ját, a közösség pusztulása a saját irtózatos magánosságukat és 
pusztulásukat jelentette és jelenti. Ők a stigmák az idegen zsiványoktól 
megfeszített magyarság testén s bennük fakad fel az időtlen magyar 
tragédia fekete vére.

És a magyar irodalom e történelmi szorongásának, e folytonos 
gyötrődésének a közösség problémái körül: megint csak a magyar 
paraszt a középpontja. A nyugati irodalomban a sajátosan paraszttal 
foglalkozó művek mintegy külön kis egzotikus szegletet alkotnak. A 
magyar irodalomnak egész fejlődésében állandó megszállottsága, 
lidércnyomása és szerelme, derűje és jajgatása, egyszóval: legfőbb prob
lémája: a magyar paraszt. A magyar lélek örök kifejezői, a magyar 
evángélium papjai a paraszt sorsában látták és látják eldőlni a 
magyarság élethalálküzdelmét.

Már Heltai együgyű meséin átsír a magyar paraszt szenvedése. A 
magyar katona, a magyar népi nép sorsa a kuruc költészet leggyakoribb
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sírása. Széchenyi döbbenetes teljességében látja meg, hogy mit jelent a 
magyar paraszt a magyarságnak. Katonánál a magyar úr tragédiája: 
Bánk bán mellett ott van a magyar paraszt tragédiája: Tiborc. Az a 
jelenet, mikor az éhségtől, családja szörnyű víziójától bekorbácsolt 
Tiborc odasetteng Bánk bánhoz s meg-megérintve köntösét, sírva hívja 
a Nagyúr figyelmét a maga paraszti tragédiájához, de az a saját végzete 
dübörgésétől nem hallja a könyörgő parasztot: ezer év magyar 
tragikumát foglalja csodálatos művészettel örökre megmondó képletbe. 
Tiborc után jön Ludas Matyi, aki már az új idők merész életkövetelésé
vel üti vissza sérelmeit a bitang úron.

Arra rá sem kell mutatnom, hogy a 19-ik század nagy nemzedéke: 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai stb. mit jelentenek a magyar paraszti 
sors és a paraszti problémák irodalmi megjelenítésének. De máig sincs 
kellő helyére emelve Eötvös két nagy regénye, a magyar irodalomnak az 
utolsó időkig két legforradalmasabb műve: a Magyarország 1514-ben és a 
Falu Jegyzője. Mindkét mű mély távlatokban mutatja meg a paraszti 
végzetet s történelmi problémáink középpontjába állítja a magyar 
parasztot. A huszadik század elejének irodalmi feltámadása min
denekelőtt a magyar paraszt problémájának új erejű felkísértését jelen
ti. Móricz Zsigmond szűk hatású, elfogult és egyoldalú művészete mégis 
sok figyelmeztető anyagot ad a magyar paraszt sorsát illetőleg. Az Ady 
magyar siralmainak zokogó refrénje: a magyar paraszt. És fentebb em
lített közeli rokonom egész művészete történelmi ultimátuma a magyar 
paraszt életjogainak. Ő csak azért volt magyar, azért tudott alkotni és 
azért nem pusztul el a megemésztő akaratok gyilkosságaiban: mert van 
magyar paraszt. Az ő lelkében a magyar paraszt: a magyarul egyetlen 
lehetséges élethit, a magyar jövő egyetlen valósága, a honától meglopott 
faj minden védő, megtartó és termő ereje.

6.

A magyar irodalom e történelmi szorongásának, e folytonos birkó
zásának van egy folyton megismétlődő sajátos vonása. Az új küzdésre, 
új hősi próbálkozásra induló írói nemzedékeknek újból és újból úgy 
tűnik föl, hogy ők a magyar lét és nem lét utolsó pillanatában érkeztek s 
bennük dől el a magyar éleLhalál harc. A tragikus magyar éjszakában a 
magyar Virrasztók mindegyre és mindegyre a tizenkettedik órát hallják 
ütni. A szerencsétlen magyarság mindig egy tizenkettedik óra halluci- 
nációjában vonaglott.

A tizenkettedik óra félelme, az élet-halál harc elszánt döbbeneté jaj
gat, átkozódik és hív a 16-ik és 17-ik század egész hitvitázó irodalmá-
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ban. Minden harcosa mintegy a magyarság holnapi végítéletét akarja 
megakadályozni azzal, hogy a lélek minden lehető markolásával 
átdugovicstituszozza a máshitű lelket a saját egyetlenül igaz hitéhez. 
Mert mindenik fél nemcsak vallási tévelygést lát a másik hitben: hanem 
legfőkép: a magyarság minden történelmi szenvedésének okozóját az 
isteni bosszú értelmében. Az élet és halál nagy percét érzi Zrínyi, a költő, 
mikor elüvölti Török Áfiumát. A magyar élet vagy halál változó ígéreteit 
rikkantja vagy sírja a kuruc költészet. Az élet és halál kérdésének 
riasztása mozdítja fel a 18-ik század második felében a magyar 
renaissance megindítóit. E végzetes megérzés feszül a Bánk bán 
katédrálisának roppant íveiben. Ezt az érzést mondja Vörösmarty egész 
költészete, ez van, mint egy örök képletben kifejezve a Szózatban. De ott 
van ez az érzés e nagy nemzedék minden tagjában. És új végzeti erővel 
újul fel ez az érzés Adynál és az én művészetemben.

7.

A halál felé rohanás folytonos sötét víziója, a meg-meg újuló gigászi 
birkózás a kaszás vitézzel, a leöklözött szívek elzuhanása, a fel kísértő 
századok zokogása, mint malmoké a pokolban: összeadnak egy 
végzetes rohanásé, komor, tragikus egyetlen óriási költeményt, mely 
ballada! jellegű. Igen: a magyar irodalom a maga egészében egyetlen 
gigászi ballada: örökös indulásokkal az élet meghódítására, örökös el
zuhanásokkal s amelyből folyton kidöngenek a birkózó élet és halál vak 
tántorgású léptei. Ballada, ahol a magyar Bende vitéz új és új éjszakai 
tornára várja a megölhetetlen tegnapi holtat: a magyar végzetét. A 
magyar irodalom balladás jellegű, központi műfaja a ballada és bár
mily műfajú kiváló alkotásaiban lépten-nyomon ballada! suhanású 
részekre bukkanunk.

8.

És ennek a balladának hőse is van. Mindig az az arc: néha 
széthomályosuló vonásokkal, néha kiteljesedőn mondva meg az egész 
végzetet. Ez Toldi Miklós, a roppant erejű magyar, az élet gazdag kincsé 
el hívottja, aki a termés, az alkotás egybeölelő tiszta vágyakozásaival 
indul az élet meghódítására. De az idegen szívű, idegen parancsé, 
idegen célú Magyarországban hiába keres hazát építő erőinek. Meg 
nem értve, gyanúsítva, rágalmazva, mellőzve, űzve és kitúrva elhagyot
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tan és megtörtén kell rátántorognia a halál valamelyik útjára, hogy 
megássa önsírját. És ereje nem védelem az övéinek, kiválósága nem 
világra ötlő zászlója fajának, összes dús kincsével nem lehet jövő és 
megkönnyebbített holnap a magyarság számára. Koravénen, koratör
ten pusztul sírjába, míg kis idegen bitang senkik dombomra zabálják 
magukat az ország megterített asztalánál. Ez a Toldi Miklós a magyar 
irodalom központi típusa, folyton felkísértő arca. Ez a Bánk bán Peturja, 
ez Viola a Falu Jegyzőjében. ez az egész magyar parasztság a Magyarország 
1514-ben szomorú eposzában. Ez az arc sejtődik fel Jókai nagy in- 
dulású, tragikusan letörő hősein. Ez lesz örök szimbólum Arany 
trilógiájában. Ez az arc kísért mindenütt Tolnai regényeiben, ezt az 
arcot viseli Mikszáth sok alakja. És ha az irtózatos vad hajtóvadászat
ban Ady felénk emeli ős szépségű arcát: gyermekül és hősként, dacosan 
és síró kéréssel Toldi Lőrincné gyermeke nyúl felénk. Régi végzetű, új 
arcú Toldi Miklós az Elsodort Faluban Farkas Miklós, a Segítség!-ben 
Boór Bálint. És egész művészetem élő teste vonagló húsa az egyetlen 
örök Toldi Miklósnak, a magyar parasztnak. De nálam már feltűnik a 
megváltott és megváltó Toldi Miklós arca is. Böjtbe János, Szabó Pista a 
végzet megtörését, új, győzelmes holnapokat izennek a jövő felé 
menőknek.

9.

Természetesen, mint minden emberi arcnál: a magyar irodalom 
arcának megrajzolásánál is a végtelenig lehetne felsorolni az egyéni 
vonásokat. De ez ellenkeznék azzal a felfogásunkkal: hogy az irodalmi 
és művészi egyéniségeket - alkotókat és műveket egyaránt - mindig a 
lehető legrövidebb szintézisbe kell tömöríteni. Aztán: a sok fától az el
vont dolgokban még eléggé járatlan közönségünk könnyen nem látná 
meg az erdőt.

De egy-két igen jellemző vonást még ki kell emelnünk. Min
denekelőtt azt a páratlan fokú dinamizmust, azt a zsúfolt erejű 
zuhatagos előömlést. mellyel a lelki tartalom kifejezéssé lesz s mely igen 
sok írónknál olyan fokú, hogy nemigen találjuk párját a világirodalom
ban. Pázmány mondatai a dolgok beérzékelésének, a víziós képesség
nek, az akarat szuggerálásnak oly irtózatos erejét árasztják át az olvasó
ba, hogy a gondolatokat és érzéseket szinte testileg, forró vérrel és 
melegen remegő hússal domborítják a lélekbe. Katona és Berzsenyi oly 
zsúfolt tömörséggel zúdítják belénk a műveikben történő humánumot, 
hogy valósággal meggyötör, megsajgat, mikor behorzsolódik lelkünk 
kapuján. Vörösmartynál, Petőfinél. Aranynál, Adynál hihetetlen erővel
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irrádiáló alkotásokat találunk. És ezt a mind az öt érzékbe, egész test- 
lelkünkbe átrontó dinamizmust a Segítség! írójánál még ellenségei 
sem tagadták.

De a felzsúfolt erők harsogó zuhatagjai mellett a magyar lélek mély 
szükségéül csodálatos csendes szigetek bújnak s az ős idill végtelenül 
szelíd virágai nyílnak, melyek mint cirógató gyermekkezek, jóságra 
melegítik az élet zord harcosát. Mert két arcú a magyar: a szilaj férfi 
erők féktelen, gátat törő örök kamasza, akinek kellenek a nagy zúdulású 
erőpazarlások, a szemnyitó roppant virtusok, mint kell a féktelen 
rohanás a pusztai csikónak. És az édesanyja kezére hajló jófiú magyar, 
a szeretőjét csodálatos gyöngédséggel, ereje kedves félénkségével 
körülgondoskodó nővédő férfi. De ereje és gyöngédsége egyaránt a férfi 
lélek mozdulásai. Nincs férfiasabb irodalom, mint a mienk.

A roppant feszengő erők s az idillé nyíló gyöngédségek ellentéte az 
egész magyar néplélek és népköltészet egyik uralkodó vonása. így talál
juk meg a vérben bokázó vad katonadalok, a falbontó dándóban csuha- 
jozó szilaj nóták mellet népköltészetünkben a csóknak, a fakadó 
kalásznak, a világ szelíd szépségeinek majdnem zsoltárokká párázó 
lehellet-finom dalait. És az előbb felsorolt dinamikus írók majd min- 
denikénél megtaláljuk a halk életsuhanások, a lélek falainál madár
szárnyú gyöngédséggel elsikló mély titkú apró szépségek, a szeretet és 
gyöngédség ős pihentetésű boldog vagy szomorú idilljeit. És így 
találunk a magyar népköltészetben és műirodalomban egyaránt egy 
olyan mély gyökerű, végzetes virágú egyetemes anyagkultuszt, melyhez 
hasonlót nem mutathat a nyugati irodalom.

10.

De erős, vagy gyöngéd, nevető vagy szomorú: a magyar lélek, a magyar 
irodalom sohasem szentimentális. Ereje, férfiasságának méltósága 
minden percben sokkal inkább tudatba sajgó, minthogy az lehessen. 
Hiszen talán éppen a szentimentálizmus az a legfőbb különbség, mely 
oly messze ijeszt bennünket a német pszihétől. Szeretet és öröm, 
fájdalom és életcsüggedés: még nőinkben sem lesz szentimentálizmus 
soha s az érzelgés minden faja útálatos előttünk. Ez egyik döntően, el- 
választóan legfőbb vonása a magyar léleknek. Talán a keleti népek 
királyi öntudata van e sajátságunk gyökerénél. A magyar nem szereti 
érzelmeit elmesélni, elkántálni, kiérzelegni. Egy mozdulattal, egy 
arcrándulással, a szemek és száj átvillanó néma beszédeivel fejezi ki 
azt, ami benne öröm vagy bánat, szeretet vagy harag, vagy más moz
dulása a világtól lökött léleknek. Ez a lelki sajátság aztán népköltésze
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tünk és műirodalmunk egy sajátos művészi vonását magyarázza meg. A 
bármily tartalmú líra sohasem az érzelmek közvetlen elmondásában, 
eléneklésében. hanem: képekben, víziókban és legtöbbször moz
dulatokban, cselekvényben fejeződik ki. Magyarázó iskolai például a 
Petőfi juhászát hozom föl, ki nagyot üt botjával a szamár fejére. Külön 
terjedelmes tanulmány kellene ahhoz, hogy ezt a vonást végig kísérjem 
egész népköltészetünkben s műirodalmunk minden nagy alkotójánál, 
versben és prózában egyaránt.

11.

És végül: itt van a legnagyobb, a legmélyebbről és legtávolabbról jött 
csoda: a magyar nyelv. Ez a nyelv, mely a magyar paraszt búvó patak
jaiban átmentette az ősi magyar lélek minden kincsét az ellenséges 
századokon át. Ez a nyelv, mely tudományos és hivatalos téren még 
talán hiányos és botladozó: de a költői alkotás terén ma Európa leggaz
dagabb, legtöbblehetőségetadó, legtöbbhangú hangszere. Meg nem kötött, a 
lélek suhanásai szerint változó mondatrendjével, a történő ember 
legbelső mozdulásait ki lüktető változó mondat-hangsúlyával, gazdag 
szóképzésével, ahol minden pillanatban igévé lehet lökni a látszatosan 
mozdulatlant s áttetsző fogalommá lehet rögzíteni az átvillanó élet
rohanásokat, a ragok szélesskálájú viszonyításaival, a szinonimák dús 
árnyalataival, a mássalhangzók kifejező összecsengéseivel stb., stb. 
minden eddig elképzelt határon túl megmondója tud lenni a sírásban és 
kacagásban tovazuhanó emberzápornak. Szinte felszabadulunk általa 
a térbeliség láncai alul. mintegy belesodor a tiszta idő folyamába, az 
örök-levés rohanásába, a lélek-test egységes suhanásaiba, ahol minden 
mozdulat és tovaillanás s nem horgony az emberi fájás és emberi öröm. 
Ez a nyelv Európa legmozdulóhb, legdinamikusabb költői nyelve. És 
ugyanakkor: vizionárius, képgazdagsága páratlan az európai nyelvek 
között. Az ős világözön átzuhogva a magyar paraszti lélek gátjain 
csodálatos virág-tajtékba viharzott fel s a népből átáradva legmélyebb 
kifejezői leikébe: teleszórta virágaival az egész magyar irodalmat.

12.

A paraszt, a paraszt, a magyar paraszt. Ez volt megismétlődő refrénje 
tanulmányunk minden részének. Ő az életet adó humusz és ő a 
megtermékenyítő elem, ő a formáló erő és ő az emberi tartalom, ő a
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mozdító élet és a legmélyebb szín. La littérature hongroise est la chose 
du paysan hongrois. A magyar irodalom: a magyar paraszt ténye.

Tragikus gladiátora a kenyérnek és a vérnek: őt nyomták a nehéz 
századok. Ő vitte roppant hátán a magyar ezer évet és víg kosztosait. És 
megrabolt, agyoncsigázott, agyonéhezett, folyton megcsapolt testéből 
még mindig és mindig torkig lakhattak istenek és urak, idegen pribékek 
s az üzlet idefutott sakáljai. Ezer éven át soha sem volt holnapja, az 
ezerév egyetlen világtalan ma volt számára: a vak robot, az örök adó 
mája. És ez az örökké megsarcolt, Dózsa tüzében megpörkölt, millió 
csatatéren csapravert, minden jövőtől visszarúgott örök Ézsau, ez az új 
napok politikai csirkefogóitól kisgazdává nikotexezett magyar paraszt, 
mint a tenger súlya alá dugott bűvös palack, csodálatos szellemet rejtett 
magában. És mikor a magyar lélek szent lázú kőművesei örökbe építik a 
magyar életsírást, a magyar életörömet és életakaratot: a csodát látó szív 
áhítatos elámulásával látjuk: hogy az alkotásra mozduló lelkekben, a 
feltömörlő monumentumok roppant íveiben, az előfakadó virágok 
gyönge szirmaiban: ő terem, ő alkot, ő épít, ő adja az örök vigasztalást és 
a halhatatlan reményt: ő, a kenyér ős ítéletű, durva kezű gályarabja: az 
örök magyar paraszt.

Farkasrét, 1934. október 16.
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KULTÚRFÖLÉNY ÉS KULTÚRPOLITIKA

Klebelsberg gróf azzal az emyedetlen pátosszal, melyen ugyan 
némelyek felismerni vélik a modern politika gyári jegyét, de amelynek 
őszinteségében kétkednünk mégsem szabad: elkiáltotta már honunk és 
Európa minden kukkabb domborodásán, hogy ő kultúrfölény-politikát 
csinál. A nemes gróf ilyenkor tagadhatatlanul ama látványosságok közé 
tartozik, amelyek Pintér tanár úrnak a fenséges hatással szemben 
felállított követelményeinek minden ismérvét kimerítik. E kimerült 
ismérveknek jelen esetben valóságos wagneri kíséretet ad a holtradolgo- 
zott. agyon-priváttanítóskodó nyomorgó tanárok kísérteties gyomor
zenéje. Hiába, mindig muzsikus nép voltunk: még kultúrfölényt is 
zenekísérettel csinálunk.

De ez még csak a kezdet. A gróf úr fölénysvungja azonban az 
egyenlőtlenül gyorsuló mozgások közé tartozik. Részéről éppúgy várhat 
minden percben fölény-meglepetést Hunnia, mint gutaütést az elme- 
szesedett turáni. És tényleg: a gróf úr kijelentette, hogy miután Pécsen új 
Heidelberger Szegeden új Milyenberget teremtett, porosz kultuszmi
nisztert nálunk végig hadiszemléztetett, porosz miniszternél rappor- 
tozott. most: húsz év alatt a budai Dunaparton a véres magyar földből 
előmosolyogja az új Dahlemet.

Nagy zengés támadt erre a szumirzend szívek táján. A nagy mamut
öröm mellett, hogy a gróf úr kultúrsugárzásában még húsz évig nap- 
fürdőzhetünk, kéjesen csiklandott a kis cickány-boldogság is: hogy a 
derék Klebelsberg gróf után lesz Heidelbergünk, Ilyenbergünk, olyan 
Bergünk, Dahlemünk. És így, ha a kultúrfölény szép ígéretét el is ragad
ja tőlünk a végzet: a Berg-többtermelésben Hunnia egy lóhosszal 
érkezik be minden más népek elé.

Konok Koppányok azonban elmélkedni kezdtek és elárnyékosodtak. 
Feltették a destruktív kérdést: - Vájjon a magyar kultúrának tényleg az a 
föladata, hogy - bergeket és Dahlemeket teremjen? Vájjon Magyaror
szágon az jelenti-e az igazi, becsületes és nem Potemkinos (kínos) 
kultúrfölényt, ha a magyar paraszt, a magyar munkás véres verejtékéből 
ilyen germán kultúr-luxus-hallokat emelünk? Ezek a kérdések aztán 
engem is a következő szellemi nyugtalanságokba riasztottak.

Tegyük fel. hogy valaki egy aeroplánról lepottyan az Alföldre. A 
turáni jelleg megőrzéséért tegyük fel. hogy az illetőt Frohfresser 
Willibáldnak hívják. És akkor miniszterelnökünk nyakoncsípi őt:

- Te most hullottál a nyakunkba, holtbizonyosan idegen vagy; légy 
tehát e föld legfőbb gazdatisztje és csinálj nekem termésfölényt.
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És akkor az idegen maga köré gyűjti a környék nagyon metafizikai, 
nagyon szellemtörténetes, nagyon sokkötetes germánkáit (ilyen min
denütt sok van), összeszűri velük a szellemtudományt és azt mond
ja:

- Az én blútom ősi hazájában ananász-többtermelés van. Tehát a 
termésfölény az ananász-többtermelés. Varázsoljuk hát ezt a birkapap- 
rikásos. Koppányos Alföldet ananász Dahlemmé.

És akkor a nehéz paraszton kihörgött budgetet jól megvágva: ássák, 
fúrják a földet, vagonokkal vetik az ananászmagot. Sőt, hogy a külföld 
felé fordított kirakat hamarabb mutasson eredményt: fűzfára, akácra, 
keserű-lapura szép érett ananászokat kötözgetnek. És tényleg: a 
reformátor és segédgermánkái fölényesen megélnek ebből a fölényes
kedésből. De a termés? Itt-ott kihalványlik a földből egy csenevész 
ananász-bergke, egy halálra ítélt ananász-Dahlemke. De temetői bús 
meddőség az egész óriási föld, de éhen pusztul az egész bennszülött 
lakosság. Miért?

Mert a föld akar. Mert a talajnak múltja, titkai, egyénisége vannak. Mert a 
titokzatos ősanya nem akar Bergeket és Dahlemeket teremni. Mert ismerni 
kell a földet, a rögök titkos erőit, barna ölének mély törvényeit, haragjait és 
évezredes szeretetét. Mert csak úgy lehetsz jó gazda: ha anyád, szeretőd és gyér- 
meked a föld.

Vájjon egy közösség, egy faj a maga folyton áramló pszihéjével nem éppen 
ilyen őstalaj? De több csirájú, több titkú és bonyodalmasabb törvényei 
vannak. És aki egy nép lélekformálásának, lelkitermelésének irá
nyítását el meri vállalni: annak önmagában, saját húsában, vérében, 
idegeiben, minden sejtjében kell ismernie az illető nép lelkét, az évez
redek titkos termő és megtartó erőit, az életkedv és alkotás bújt csiráit, a 
millió és millió lelki történés rejtett folyamait. Ezt ésszel, szorgalommal, 
tudománnyal egészen megtanulni nem lehet. Ezek csak segédesz
közök lehetnek.

Vájjon, ha a szilvafánál az a termésfölény, hogy minél nagyobb, 
minél több cukortartalmú és minél több szilvát teremjen: ez-e a 
termésfölény egy banknál, egy gyárnál, egy politikusnál? Mi lenne, ha a 
jeles grófnál abban jelentkeznék a termésfölény, hogy homlokán, orrán 
s plasztikája más örömein roppant besztercei szilvák dahlemződnének 
a világ kultúrfahigkájtjába? Vájjon az egyes organizmusoknál, sajátos 
törvényeik és ősi mechanizmusuk szerint, nem más-más életnyilat
kozás jelent termés- és kultúrfölényt? Vájjon a magyar organizmusr 
természetes, ősi talajerőitől adott kultúrfölénye nem más-e, mint az olaszé, 
mint a franciáé és azé a derék s tényleg nem gyenge könyökű fajé, mely a jeles 
grófot kvaterkázhatja magáénak?

Itt a probléma lényege s ennek a meggondolásnak ott kell lennie min-
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den kulturális, minden szellemi irányítás gyökerénél. Mert a germán 
ananász aggatása nem jelent magyar termést. Ez a magyar fa csiráit, élet- 
nedveit nem fogja virágba, termésbe csalni. Ettől a magyar fa akkor 
pusztulhat el mikor sorsa irgalmatlansága akarja. Ez a kultúrfölény 
legfennebb azoknak a hoch-, all- és überdájcsoknak jelent kosztok kik 
ezeket a kakukgyümölcsöket rá aggatják a bús magyar ágakra. Mikor 
egy fajnál, egy nemzetnél kultúrfölényt állapítunk meg: ez természete
sen nem lehet érvényes az egyetemes emberi kultúra minden moz
dulatára, minden ágára, mert ilyen kultúrfölénye egy nemzetnek, egy 
fajnak sincs. A kultúrfölény az illető faj vagy nemzet sajátos erőinek 
ősirányú megnyilatkozása s így az illető nemzet vagy faj legmélyebb arca is
merszik meg benne. így pld. a németeknek van kultúrfölényük a zenében 
és filozófiában, de nincs az irodalomban és különösen nincs a lírában 
és a regényben. Az orosznak óriási kultúrfölénye van a regényben, míg a 
kultúra igen sok terén meglehetős hátul áll a nemzetek sorában. 
Amerikának a gyáripar terén van roppant kultúrfölénye. Művészetben 
és irodalomban alig lehetne hasonló megállapítást tenni számára. A 
kultúrfölény tehát egy faj, egy nemzet sajátos erőinek legvidámabb, 
legösztönösebb megnyilatkozása. Életakaratának, alkotásának ősileg deter
minált iránya.

Mit kell tehát annak tennie, aki a magyar kultúrfölénynek akar 
kultúrpolitikát csinálni? Gyökeréig kell vizsgálnia: melyek voltak a 
múlt folyamán a magyarság sajátos erői. hajlamai? Milyen téren, 
milyen körülmények közt, milyen módozatokkal bomoltak alkotások
ba. Hol, melyik néprétegben vannak a faj legmélyebb kincsei, legsa
játosabb képességei, színei. Hogyan lehet a faji pszihére hatni. Milyen 
utakat, milyen lehetőségeket kell neki nyitni, hogy minden értékét 
előteremje.

És hogy itt bizonyos nagyon olcsó ellenvetést elhessegessek: termé
szetes, hogy egy ország kultúrpolitikájának a kulturális termelés min
den más ágát is ápolnia kell s folytonos ráhatásokkal kell új és új 
képességeket beidegzeni a nép alkotó erői közé. De ezt nem lehet úgy 
csinálni, amint a kommunisták teoretikusai tették. Mert tételük igen 
helyesen, az volt. hogy a proletárnak joga van minden művészethez: a 
Zerkovitzokon csorduló külteleki népet egyszerre beültették az Opera 
padjaiba a Bach zenéje mellé. Azok aztán a nekik semmit sem mondó 
művészet előtt ökölnyi cseppekben izzadták, hogy milyen nehéz pro
letárnak lenni. De a kultúrfölény-politikának főfeladata mégis ez: minden 
lehetőséget biztosítani és megteremteni, hogy azok a faji erők, melyek a múlt
ban sajátos kincseket tudtak adni az emberiségnek, szabad és teljes kifejlődést 
kapjanak. Ez a tétel a faji egyéniség s a sajátos színekből gazdagodó 
egyetemes emberi kultúra érdekeit egyaránt védi.
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Ezek után ideje van megkérdezni: mi is az a magyar kultúrfölény? A 
kultúrának mely területei azok, ahol a magyarság egyrészt sajátos 
értékeket, másrészt több értéket tudott adni az emberiségnek? Mert 
ennek az ismerete adja meg egy helyes és természetes kultúifölény-politika 
alapelveit, feladatait, irányait.

Amint egész gazdasági életünk, egész politikai fennmaradásunk: úgy egész 
kultúránk alapja a magyar paraszt. A magyar parasztban, a magyar 
népben van az ősi pszihé minden értéke, minden alkotó ereje. Mert egy 
percre sem szabad felednünk: mi abban tudunk nagyok lenni, az el
pusztíthatatlan erőnk, amit keletről, Ázsiából hoztunk. Európa csak a 
trágya lehet, az őstalaj Ázsia. Milyen téren tudott hát a kultúrfölény 
diadalára erősíteni ez a magyar parasztban megőrzött pszihé?

1. Kultúrfölényünk van mindenekelőtt a népművészetek s a népkölté
szet terén. Ez minden kultúrfölényünk alapereje és színt adó forrása. 
Népzenénk, népdalunk az emberiség legsajátosabb kultúrértékei közé 
tartozik, jó jelek mutatják (Bartók, Kodály), hogy alapja lehet egy sa
játos fejlődésű magyar zeneművészetnek. Népies díszítő művészeteink 
bármely népével versenyeznek. Népköltészetünk pedig, pontosabban: 
néplíránk a humánum mélységével s a kifejezés csodás művészetével 
tagadhatatlanul fölötte áll Európa bármely néplírájának.

2. Ebből az ősi erőből fakadóan: kultúrfölényünk van az irodalom
ban a líra és a regény terén. A magyar lírát még a kommunizmus nem
zetközi szellemi munkásai is az európai líra élén látták. A magyar 
regény újabb terméseivel sajátos és új színt adó helyet hódítottunk 
magunknak Európa nagy regény-nemzetei között. Csak röviden jelzem, 
hogy ez a magyar műlíra és szép-próza oly mértékben a néplíra és 
népmese folytatása és legfelsőbb megvalósulása, hogy ehhez hasonló 
jelenséget nem ismerünk Európában.

3. De a legnagyobb csodájú kultúrfölényünk maga a nyelv: az 
irodalmi magyar nyelv. Minden elképzelhetően lehetséges akadály el
lenében e nyelvet az emberi lélek egyik legbámulatosabb gazdagságú 
hangszerévé fejlesztettük. Erről azonban külön tanulmányban fogok 
szólani.

4. A képzőművészetek közül a festészetben értünk el kultúrfölényt.
5. A tudományos téren elért fölényeink is mély gyökerű összefüggés

ben vannak az eddigiekkel. Nagy kultúrfölényünk van a nyelvészetben: 
a nyelvtörténeti kutatások és összehasonlító nyelvészet terén. A Révay, 
Verseghy, Szarvas Gábor, Brassai Sámuel, Budenz, Vámbéry és mások 
nevei egész napjainkig megőrzik ezt a fölényt számunkra.

6. Kultúrfölényünk van az ethnográfiai kutatások terén. De az 
idegenlelkű állam ezen a téren nem adta meg a lehetőségeket, hogy a 
rokontalan helyzetünkre váró nagy feladatokat megoldjuk.
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7. Végül szép fölényt értünk el a történelmi kutatások terén, hiszen itt 
is egészen sajátos feladataink vannak. Mindenekelőtt a nagy Katona érv 
itt, ki egészen európai nagyságú értéket jelent. De sok más tisztelet
reméltó név követi. Az elért eredmény azonban inkább csak őstörténel
münk kutatását s a történelmi adatok gyűjtését jelenti. Politikai és 
szociális történetünk az uralkodó osztályok hatása és a germán befolyás 
miatt még teljesen a jövő feladata. Sajátos kultúrtörténetünkhöz is még 
csak szórványos monográfiák vannak készen.

íme: ezeknek teljes ismerete kell kultúrfölényünk továbbépítésére. 
Most vizsgáljuk meg. hogy a gróf kultúrpolitikája mit tett és mit 
nem tett.

I. Mit tett Klebelsberg gróf?
1. Engedte tovább germánosítani a magyar közoktatást az egész 

vonalon. A minisztériumban az irányító helyek nagy részét, az 
egyetemek katedráit blútfervántok töltötték meg. Legsajátosabb egyete
münkön, pld. a gazdasági egyetemen ez a jelenség olyan arányú, hogy a 
politikai szemérem legszerényebb követelményeire is fittyet hány. De 
germánok lepték el a közoktatás egész vonalát. Ezek tudattalanul is, 
akaratlanul is, a vér vak parancsai szerint saját-féle lelket csinálnak.s az 
új nemzedékből azokat válasszák ki folytatóiknak, kiket egész ösztönös 
énjük, vérük és lelkűk legmélyebb gyökerei szerint a maguk képére alkotot
taknak látnak. De családi és gyermekkori összeköttetéseik is a sa- 
játvérűek ápolására ösztönzik őket.

2. Ráépített Szeged és Pécs nyakára egy-egy súlyos egyetemet azzal a 
nagyszerű érvvel, hogy ne szaporítsuk a szellemi proletárságot. Pécs és 
Szeged város lakosságának és környékük azon néprétegének, mely em
beranyagot küld az egyetemekre: túlnyomó része sváb. A numerus 
clausus ügyes kezelésével s a kitűnő földrajzi helyzettel tehát el lehet 
érni, hogy az egyetemek a magyar élet minden helyét egyhamar e derék faj 
kebeléből lássák el. Szegeden ezt a célt ideig-óráig elálcázza az Erdélyből 
odakerült magyar diákok kultúrkocsmázása. De minden pompásan 
megy a maga útján.

3. Szétkaparta egyik legszebb intézetünket: a budapesti Paedagógiu- 
mot, hol a felső népoktatás: a tanítóképzők és polgári iskolák tanárai 
nyertek kiképzést. Ez a minden ízében modem és magyar intézet nagy
szerűen végezte feladatát. És roppant fontos volt, hogy a felső népok
tatás tanárai, kik egész életüket a vidék legszegényebb kultúrájú helyein 
töltik, legalább az ifjúság legfogékonyabb éveiben a modern Budapest 
termékenyítő gazdag levegőjét szívják be. De nincs kegyelem! Szegedre 
kergették őket. A népiélek legfőbb formálói is lassanként a szegedvidéki 
svábság derék keresztényeiből fognak kikerülni.

4. Nagyharangú magyar kollégiumokkal rakja meg a külföldet.
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különösen Ausztriát és Németországot. Pedig a miatt a legnagyobb 
különbség miatt, mely a német és magyar psziché közt van, a német kultúra 
lehet ránk nézve a legkevésbé termékenyítő. Ezek a helyek nem a magyar 
nyelvet, a magyar pszichét propagálják világgá. Okos csereviszonyban a 
németekkel: ezek a helyek újabb és újabb előretolt várai a német 
nyelvnek és német pszichének. így szellemi életünk leendő vezetői egész 
gondolkodásukkal bespanyolcsizmásodnak a német pszichébe és a magyar 
nyelvet is mindinkább elfelejtik. így történhetett meg, hogy ezelőtt három 
évvel a magyar nyelv legfőbb őre: a Magyar Tudományos Akadémia 
értesítőt adott ki oly nyelvhibákkal, amilyeneket egy harmadik 
reálistánál is csak testi fenyítékkel lehet elintézni.

5. A nemes gróf egy magyar közoktatási miniszter szájában döbbene
tes falstaffizmussal a magyar paraszt, a mindent adó magyar falu 
kulturális kiépítését kultúr-birkapaprikás kimérésének mondta. Leg
utóbbi cikkében pedig, egyik napilapban, egész.ódai hangon szavalja, 
hogy Pest környéke, Budaörs, Budakeszi stb., stb. az iskolapaloták egész 
sorát fogják kapni. Ez már nem birkapaprikás. Ezek a falvak a ger
mánság várai, a magyar nyelvnek, a magyar pszichének konok gyűlölet
tel ellenálló svábok, halálos gyűrű a magyarság fiatal fővárosa körül. Ezt 
nevezik flagráns kultúrfölény-politikának.

II. Most tegyük fel a másik kérdést: mit nem tett a gróf úr? Itt 
módszert kell változtatnom. Tekintettel viszonyainkra s a Bibliának 
arra a komoly intésére, hogy a bíró az ajtó előtt áll: csak szerény 
kérdéseket teszek fel.

1. Mit tett Klebelsberg gróf a magyar nyelv védelmére, tiszta fejlődésé
nek biztosítására, belső propagálására? Mit tett a tudományos magyar 
nyelv, mit a mindennap jobban megfertőzött köznyelv érdekében? 
Biztosította-e az iskolákban a magyar nyelv kellő aranyú elültetését?

2. Mit tett és mit tesz a miniszter a főváros németnyelvű rétegeiben s a 
környék idegen nyelvű falvaiban a magyar nyelv terjesztésére és 
végleges hódítására? Mert frázist lehet gyártani: de a magyar kultúra 
egészsége s az a feladat, mellyel az emberiségnek tartozik, megköveteli, 
hogy ez idegen nyelvfoltok eltűnjenek a fővárosból és környékéről. Ez 
fennmaradásunk egyik legelemibb feltétele. Vagy Széchenyit is B-listára 
tesszük? Hiszen ő is gróf volt.

3. Ethnográfiai kutatásunk és gyűjtésünk megkapja-e azt az arányú 
támogatást, melyet a rokontalan helyzetünkből folyó rendkívüli 
jelentősége és sajátos feladatai megkívánnak? Hány népművészeti is
kola van az országban, melyek a magyar falut visszafürdetik ősi 
pszichéje alkotóerőibe, magát a falut minden külsőségében megszépítik 
s a népművészetet a falu új kenyérforrásává teszik egy hatalmas világpropa
gandával? Hol vannak a fővárosban a magyar népművészet, a magyar dal, a
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magyar zene, a magyar tánc szétsugárzó tűzhelyei? A magyar etnográfia, a 
magyar népművészet, a magyar zene milyen tanszékeken milyen 
tudományos propagandát nyer az egyetemeken? Van egy hatalmas pro
pagandája etnográfiai és népművészeti folyóiratunk, stb., stb.?

4. Milyen intézményes, az egész országot beszervező gondoskodás 
történt, hogy a magyar falu, a magyar munkásság tehetséges gyermekei, a 
magyarság igazi folytatói, a különböző nagyképességű parasztgyermekek el 
ne kallódjanak, hanem megkapják helyüket és érvényesülésüket a magyar 
kultúra műhelyében? Hiszen ez az egyetlen mód arra, hogy a középosz
tályt egészségesen regeneráljuk és arra is, hogy a magyarság megkapja 
azt a helyet a magyar életben, mely számát és történelmi munkáját 
megilleti.

5. Vájjon a magyar falu kultúrájának építése, a magyar népoktatás 
tényleg olyan intenzitású és színvonalú, amilyennek a statisztika, a 
kulturális kortesbeszédek s a síppal, dobbal, nádihegedűvel történő 
felavatások szeretnék sejtetni?

6. Történt-e egyetemes érvényű intézkedés arra, hogy tandíjak és drága 
tankönyvek meg ne akadályozhassák, hogy a magyarság nagy tömegeinek: a 
magyar parasztságnak és m unkásságnak gyermekei tehetségük szerint helyet 
kapjanak a közép- és felső-oktatásban?

7. Milyen intézkedések történtek a magyar népművészet, magyar 
zene, magyar tánc s az igazi magyar irodalom világgá propagálására? 
Kodály és Bartók pld. korszakalkotó munkásságukhoz megkapták-e 
azt a semmit sem sajnáló nagy támogatást, melyet munkájuk roppant 
kultúrjelentősége megkövetel?

8. A modern magyar irodalom igazi építői, a magyar lélek legfelsőbb 
megnyilatkozásai: egy Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Tóth Árpád, 
Babits Mihály, Laczkó Géza, Oláh Gábor stb., stb. milyen támogatást 
kaptak a miniszter úrtól, milyen ösztönzést? Milyen lépéseket tett a 
miniszter úr arra, hogy ezeket a nagy erőket beszervezze egy tervszerű, közös 
célú kultúrépítésbe? Igaz-e, hogy a legmagyarabb tehetség: Móricz Zsig
mond darabjait nem játszhatják a Nemzeti Színház színpadán? Azon a 
színpadon, ahol egy közepes blútfervánt torkig-ünneplésére a szegény 
lateiner hivatalnokokat idegsokkig potyajegyeztetik. Igaz, hogy a kiváló 
és mélységesen magyar poéta. Juhász Gyula, semmi társadalmi 
rimánkodásra nem tud tizennégyévi tanárkodása után egy falatnyi 
nyugdíjat kicsikarni a miniszter úrtól? Vagy talán a kiváló poéta falat
jaiból, aki múlhatatlan része a magyar kultúrfölénynek: festették meg az 
illető blútfervánt sírna portréját?

9. Milyen intézményes lépéseket tett a gróf úr arra, hogy a magyar 
psziché, a sajátos magyar kultúra termései átszépítsék az ország 
fővárosát? Hogy csak egyet kérdezzek: a Budapest rengetegébe tévedt
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magyar parasztság és munkásság százezrei milyen vezetésben, milyen 
népotthonokban, milyen népkönyvtárakban, előadótermekben, nekik való 
színpadokon és mulatóhelyeken kapják a magyar szó, magyar könyv, 
magyar zene, magyar tánc, magyar népköltészet és képzőművészet nagy lelki 
irányítását? Ha hétfőn hajnali négy óra két perckor Budapestre pottyan 
egy ausztráliai germán-rudimentum: négy óra három perckor már kap 
magának Kultúrferájnt, -berget, Bleyer Jakabot, minden védelmet, 
minden irányítást. A magyar nép gyermekei hontalan kósza bitangok a 
magyarság fővárosában, kiket csak a bűn és alkohol szörnyű igézetei 
hívnak.

10. Hogyan próbálta meg a gróf úr, hogy minden politikai érzékeny
ség megsértése nélkül, minél több kapcsolatot létesítsen az elvett területek 
magyarságának szellemi életével, kultúrépítésével? Hogy azok minél köny- 
nyebben és olcsóbban jussanak magyar könyvekhez, magyarfolyóiratokhoz, 
magyar színtársulatokhoz, a magyar kultúra összes termékeihez? Trianon 
nem érinti a magyar lélek integritását. Milyen programja van ezen a 
téren a gróf úrnak? Hol rejtegeti? Nem többet jelentett volna-e a 
magyarságnak, ha azzal a pénzzel, melyet a szegedi és pécsi egyetemekre 
rápotemkinozott, megmentette volna a székelyudvarhelyi kálvinista gimná
ziumot s a magyarság más erdélyi iskoláit?

11. És - talán a legfájdalmasabb kérdés - melyik zsebében tartja a 
gróf úr azt a nagyszabású tervet, mely megszervezi az amerikai magyarság 
kultúráját s azt orgánikusan bekapcsolja a magyar kultúrába? Hogy a 
magyar nyelv ne szakadjon le az idegenbe éheztetettek ajakáról. Hogy a 
kiűzőiteknek meleg kultúrotthonaik legyenek, ahol ős-bőségben fakad 
számukra a magyar nyelv, magyar gondolat, mügyar szépség: a magyar 
lélek. Hogy az amerikai magyar gyermek magyar iskolában, magyar 
könyvből, magyar dalban és zenében szívja először az élet édes emlőit. 
Pazaroltak el még fajt olyan lelketlenül, mint az árva magyarságot?

Végül: Bote m ki nos porhintő költekezés helyett odajavította-e a gróf 
úr a magyar tanárság fizetését, hogy az minden kultúrigényét kielégítve, 
gond nélkül végezheti a jövő lélek-építés óriási munkáját? Ahol a 
tanárság szükséget lát, ahol arra van kényszerítve, hogy magánórák adásával 
ölje meg a nemzet építésére szánt erőit: ott véres cinizmus kultúrfölényről 
beszélni. Ez a közoktatás immoralizálását, lezüllesztését, az egész 
kultúrélet elbalkánosítását jelenti.

Összegezem kritikámat a jelenlegi kultúrpolitikáról. És minden be
csületes ember érezni fogja, hogy soha kritika nem volt személyi 
okoktól függetlenebb s hogy csakis a tragikus végzetű magyarság iránti 
szorongásból fakadó. A gróf úr minden mozgékonyságával - bizonyára 
tudattalanul, az ősileg determinált hajlamok vak kényszerével: minden 
tényében a germán hódítást építi, annak egyenget utat, annak jelent jövőt. A
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magyar kultúrfölény továbbépítésére: a magyar csírák, a sajátos magyar erők 
termésébe, alkotásba hívására, a magyar szellem különös erőinek védelmére 
teljesen képtelen. Mert százpercentes idegenségében, ösztönei, hajlamai, 
akarattalan akaratának abszolút germán meghatározottságában nincs 
és nem lehet szeme, szíve, akarata a magyar psziché mély titkai és 
szükségei számára. A magyar szellem, a magyar lélek, a magyar életakarat 
sohasem volt árvább, mint az ő dahlemsége alatt.

A következmény aztán kikerülhetetlen. A mai kultúrpolitika nem 
szorgoskodás a magyar lélek ösztönzése, sajátos erőinek fejlesztése, élet- és 
jövő hódítása irányában. A magyar életösztön csak egy szélesen demokrati
kus kultúrpolitikában érvényesülhet. Ehhez pedig a gróf úrnak nincs érzéke. 
A mai kultúrpolitika tudatosan erőszakolja át a magyar kultúrélet összes 
módozatát német kultúrformákra (kiszűrve belőlük az esetleges demokráciát) 
s csakis hazánk germán elemeinek jelent szervezkedést, fejlődést, hódítást. Ez 
a politika a magyarságnak nem kultúrfölényt jelent: a magyarság a magyar 
lélek formálásának irányításából, a szellemi termelés lehetőségeiből, a 
magyar élet minden irányító, hatalmi és kenyérkereső helyéről sohasem 
szorult ki olyan arányban, mint e sok szélkakasú „fölénypolitika'’ alatt.

Erdély, a Kárpátok, Galicia, Oroszország, Románia, Törökország, 
Szerbia, Albánia, Montenegró, Olaszország, Tirol, Dalmácia, Németor
szág és Flandria rögei közt alszik egy másik Magyarország: a szétszórt, 
a csendes, az elvetett Magyarország. Vannak ezren, vannak százezren, 
vannak millión. Csókot, gyermeket, öreg édesanyát, virágoskertet és ősi 
barázdát elhagytak: vitte őket a végtelen szeretet s a jövő áhítatos 
akarata. Ők voltak a halálfölény magyarjai. Mind jónak találtattak a 
halálra, még azt sem vizsgálgatták, hogy destruktívok vagy konstruktí
vok-e. Nem szétloccsanás-berget, nem srapnell-Dahlemet ígértek nekik. 
Szép-kegyesen Kossuth-nótás, magyar-dalos, nemzeti-szalagos megva- 
kulást. idegsokkot, fel robbanást, átlőtt szívet, fel metszett gégét, szétrot- 
hadást juttattak nekik. És ők: elmozdult Koppányai az ősi rögöknek, 
hálás buzgalommal elestek, megfúltak, megszakadtak, szétrobbantak. 
Elvetődtek százféle kenyér rögei közé. És most a hallgató sírokon nő a 
vetés, lassan-lassan nő az aratás. Szép, csinos, nehéz koldusbotok 
nőnek az elvetett magyarok fölött. A halál-fölény koldusbotfölényt termel 
Európa árva magyarjainak. Nőnek a koldusbotok vetéseiken: mindenki 
számára, aki vérük, mindenki számára, akit szerettek, mindenki 
számára, akiért elontották szép, termő, egyetlen életüket. Minden 
magyarok számára.

Éljenek nemzetünk jobb világnézetű, bal világnézetű és aranyközéputas 
képviselői.
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A KETTÉSZAKADT MAGYAR IRODALOM*

1. IRODALOM ÉS POLITIKA

Egy szép reggelen arra csodálkozott fel az újságjába bebúsuló adófizető 
polgár, hogy az irodalma megszakadt Pont ketté. A magyar irodalom 
szakadt ketté. A jobboldali újságok mondták. A baloldali újságok 
mondták. Az aranyközéputasok is.

És attól a reggeltől fogva a magyar irodalom egyebet sem tett, mint 
szakadt kétfelé. Fenttisztelt újságok mindegyikében hasábos cikkek 
hasadták ezt a hasadást. Bélbajos földmívelésügyi osztálytanácsos, a 
kongregációk nehéz nevű ifjú stréberei, a paralízis veteránjai, tengő 
riporter és zengő tanár szakadtak irodalmilag, mint a kefekötő. Olyan 
hálás téma volt ez, mint a forradalom első napjaiban a feudálizmus és 
klerikálizmus vitéz ledöfése. Vagy a görény-kurzus első hónapjaiban a dest
rukció ostorozása. Vagy most Ady hősi megvédése. Egy különben aranyos s 
alig cukorbajos részvénytársasági aligazgató kijelentette, hogy ő hajlan
dó kezet nyújtani a kettészakadt irodalom jobbfelének, ha az ezután 
nemzetközileg haladni fog. Egy Pauler uccai derék sváb háztulajdonos 
pedig visszaharsogta, hogy jó, egye fene, ő is kezet fog a magyar 
irodalom balabbik felével, ha az ezután nemzetileg maradni fog.

Mindenki beült ebbe az olcsó hazugságba, mindenki véleményezett 
róla. Mert az ilyen jó kis témához csak tinta és toll kell. Fej nem 
szükséges hozzá. Mert a hozzávaló mondatok: erkölcsi felháborodá
sok, hazafias lendülések, nemzetközi távkacsintások, elfogultságok és 
elfogulatlanságok készen vannak a jobboldali, baloldali, valamint az 
aranyközéputas ruhatárakban.

Szeretem a megijedéseket: a világmese titkos csiklandásait az 
anyából szakadt embergyerek testében. Felhasználtam az alkalmat: 
megijedtem. És mert az ember önmagához van legközelebb: futottam 
magamhoz, elolvastam műveimet. El a Napló és Elbeszélésektől a 
Tenger és Temetőig. Hála a földnek: sehol semmi szakadás. Nem 
vagyok kettészakadva! Művem minden betűje szerves, szükségszerű, 
végzetesen egyazonságú része egyetlen osztatlan művemnek.

Azután elolvastam Ady Endrét, Móricz Zsigmondot, Juhász Gyulát, Tóth 
Árpádot, Kaffka Margitot és a többit, és a többit. Ők sem szakadtak ketté. 
Nemcsak önmagukban nincsenek meghasajgatva: de egymással szem-

* E két tanulmány elsőjét egy sajtóvita, másodikét az agg Berzeviczynek egy agg ber- 
zeviczysége váltotta ki. A két tanulmány ma aktuálisabb, mint valaha.
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ben sem jelentenek szakadást. És nem jelentenek szakadást a múlt magyar 
irodalommal szemben sem. Egyetlen időtlenül ősi arenak meg-megújuló élet- 
kifejezései mindezek az írók.

És akkor a súlyos borúlátó magyar ég, a vérbor özemétől álmodó 
magyar föld között egy ritka, de nemes műveletre adtam a fejemet. Gon
dolkoztam. Gondolkoztam: mi is az a kettészakadt irodalom? Mibe 
szakad meg egy irodalom? Hol fáj neki, hogy szakadozik?

Az első jogos feltevés az volna, hogy egy irodalom kettészakadásának 
sajátos irodalmi okai vannak. Az új nemzedék írói témák, új formák, új 
lelki és nyelvi eszközök keresésével fordulnak el a megelőző irodalom
tól, vagy éppen ellene fordulnak.

Ha ez így volna: a világ minden irodalma csupa össze-vissza 
szakadás. Mert ez a fejlődés örök menete, a megújulás törvényszerű jelensége. 
De ilyen jogon ketté, hárommá és ezerré szakadtnak lehetne nevezni 
minden embert, mert mindenki mindennap új és új elemekkel és 
folyamatokkal lesz teljesebb életté vagy készebb halottá. De ha nem az 
egyes napok zárkáiból, hanem a századok nagy szintézisében nézzük a 
dolgot: itt ketté vagy többé szakadásról nem beszélhetünk. Micsoda 
harsogó, csetepatés és trombitás volt az Hugóék romanticizmusának a 
harca a Corneilleék klasszicizmusa ellen. És mégsincs kettészakadt 
francia irodalom. Mi már látjuk: Corneille és Hugo ugyan egy pszihének 
azonos lényegű megnyilatkozásai. A Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey 
költészete egészen Ady-endrésen forradalom volt a Gyöngyössy-féle 
magyaros iskolával szemben. És akadna-e olyan merészen bárgyú, aki 
irodalmi fejlődésünk e szükségszerű előrelépését kettészakadásnak, el
szakadásnak mondaná? A régi és modern jelszavak csak a napi csatá
rozások múló hercehurcáiban jelentenek valamit. A szenvedő és 
csókoló ember nagy szintézisében az igazi szép mindig modern s az igazi 
művész mindig kortárs.

Talán az írók vallás-felfogásának, vagy társadalmi származásuknak 
különbsége szakítja ketté az irodalmat? Kuruc Pázmány Péter öklösen, 
aztakutyafájátosan, mennydörögve katolikus. Mameluk Jókai Mór 
szelíd lelkesedéssel, minden gyermekségével s néha sunyi-huncutul 
kálvinista. És mennyire egyazon lélek mozdulásai! Az egyik: pogány - 
magyarul katolikus. A másik: pogány - magyarul kálvinista. Zrínyi Miklós 
egy főúri törzs fejedelmi gőgös nagyura. Arany János a magyar jobbágy, 
a tragikus magyar paraszt vígasztalásnak jött csodálatos álma. És 
mennyire egy nótát ver a két szív minden billentyűje: ne bántsd a 
magyart!

Végül - és hátha itt fogjuk mega veréb farkát - talán az írók politikai 
nézeteinek más-másfélesége repesztgeti azt a szegény irodalmat? 
Vörösmarty himnuszt írt a királyra. Petőfi nem egészen szalonképes
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eszközökkel akarta sűrűbb jelenséggé tenni a királyok elhalálozását. 
Széchenyi a Habsburg-ház iránti hódolatban akarja biztosítani a 
magyarság jövőjét. Galambszívű Arany János oroszláni nagyszerű dac
cal kiáltja a koronázás ódái közé: - Te tetted ezt, király! - És ezért a 
Vörösmarty és Széchenyi irodalma nem jobboldali, a Petőfi és Arany 
irodalma nem baloldali irodalom és bennük nem szakadt ketté az 
irodalom. Mert az írók politikai különbözése épp oly kevéssé idéz elő 
szakadást az irodalomban, mint nyakkendőjük színe vagy a nadrágjuk 
szabásának módja. Mert a világnézeti, vallási, politikai különbségei az 
íróknak egyazon pszihé egyetlen életakaratának a kifejezései.

Ne keressünk tehát szakadást ott, ahol nincs. A magyar irodalom 
nincs kettészakadva. Általában: az irodalmak nem szoktak megszakad
ni, jobb dolguk van annál. Mert mi adja meg egy irodalom egységét?

Nem a világnézet, nem a vallási, nem a politikai, nem az esztétikai 
látás és meggyőződés azonossága. Ezek csak különböző formái egy 
közösség életakaratának. Egy közösség életakaratában pedig benne kell 
lennie minden lehető formának, hogy a változó idők szerint mindig 
legyen legalkalmasabb ideológiája a jövő és az élet felé. Az irodalom 
egységét az az egyazon, közös (nemzeti vagy faji) pszihé adja meg, melynek az 
írók legmagasabb, történelmi képletet adó kifejezői.

Ha már most ebből az egyetlenül helyes szempontból vizsgáljuk az 
újabb magyar irodalmat, az Adyk, Móricz Zsigmondok, Juhász 
Gyulák, Tóth Árpádok, Kaffka Margitok stb., stb. irodalmát: a butaság 
önkéntes vállalása nélkül lehetetlen az irodalom kettészakadásáról 
beszélni. A legbecstelenebb gazság, a legaljasabb hazugság: ezt az új 
irodalmat nemzetköziséggel, elmagyartalanodással vádolni. Ez az új 
irodalom minden gyökerében, minden ízében, minden eredményében 
szükségszerű, természetszerinti szerves folytatója az egyetlen magyar 
irodalomnak: a Pázmányok, Balassák, Szenczi Molnárok, Zrínyiek 
Berzsenyiek, Katonák, Aranyok, Petőfik stb. irodalmának. Sőt: megfele
lően a fejlődésnek: ez az új irodalom pszihéjében, problémáiban, témáiban, 

formáiban, alak jaiban, magyarabb minden előző magyar irodalomnál. Mert 
ez az irodalom már a nemzet mesterséges és nálunk mesterkélt egysége helyett 
a faj: a magyar faj életének, lelkének, életakaratának kifejezője.

Miért kellett mégis, hogy a magyarságnak ezt a nagyszerű új élet- 
nyilvánulását, ezt a forró lendületét az élet, a nap felé a hazugságok, a 
rágalmak, a Káintól elvetélt baromarcú nem emberek veszett állati 
üvöltése táncolja körül? Miért kellett, hogy minden bandita és halk 
zsebtolvaj, gyilkos és gyermek-elhajtó, orgazda és lélekfojtogató Istent, 
törvényt és morált: álistent, törvénytelen törvényt, lasszó-morált lóbál- 
jon a magyar lélek káprázatosán szép, új termése ellen? Minden acsar-
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kodásnak, minden bitangságnak három döglésig fojtogató megszep- 
penés volt az oka:

Az első megszeppenés: Amint mondtam, ezek az írók a magyarság mély 
életakaratának történelmi kifejezői. Mit akart a magyar életakarat 
Heltai Gáspárban, Szenczi Molnárban, Apáczai Cseriben, Katona 
Józsefben, Bacsányiban, Aranyban, Petőfiben, Tompában, Jókaiban, 
Eötvösben, mit akart az egyetlen egész magyar \xo<\a\oml Akarta, hogy a 
magyar állam a magyarság, az egész magyarság, a dolgozó magyarság, a 
magyarság nagy tömegének legyen életformája, kenyere, ereje, jövője. Akarta 
minden kizsákmányolás, minden kiváltság: minden társadalmi rablás 
gyökeres kiirtását. Ez az irodalom megjajgató sírása, kétségbeesett 
követelő kiáltása volt a magyar rög, a magyar kenyér, a magyar vér 
tragikus gladiátorának. Az új magyar irodalom ezt a szent hagyományú 
feladatot oldotta meg döntő kifejezésű tiszta képletekben. Ezért támadt fel 
minden rabló érdek, minden élósdi, minden becstelen harácsolás 
ellene.

A másik megszeppenés: Szent Istvántól Kálmánon, Nagy Lajoson, 
Mátyáson, a nagy reformátorokon, Apáczai Cserin, Széchenyin át min
den nagy magyar Elhivatottban azt mondta a magyar életakarat, hogy a 
magyarságot mindig újból és újból fel kell fegyverezni az emberi kultúra min
den fegyverével, a magyarságot mindig az emberi haladás élén kell tartani: 
hogy az egész emberiség lendületével menjen a jövő felé s az emberi ész min
den eszköze ott legyen fegyvertárában. Ezt a főpapi szent tanítást tanították 
tovább az új magyar irodalom hittérítői. A butaság vámolói. az emberi 
tudatlanság zsebmetszői, a lelki sötétség kancsal banditái ezért ugrattak 
és vonyítottak ellene.

Harmadik megszeppenés: Az új magyar irodalom a magyar faj 
felébresztése, ébredés önmagához, sorsa meglátásához, összes pro
blémáihoz. Ez a faj, egy lépéssel az örvény előtt s a halál felnyílt 
szemeinek irtózatos horizontjában meglátta, hogy a magyarság az 
államra és a nemzetre ráfizette minden vérét, egész életét, múltja min
den falatját, jövője minden üdvösségét. És azon a címen, hogy szent- 
istváni politikával asszimilál: ezer éven át egy páratlanul álló történelmi 
kizsákmányolás csúfos balekja volt. Meglátta az ezeréves vér és könny 
irtózatos bohózatát: az idegen új földesurat. Amint torkig magyar vérrel 
kiharap kétezer, négyezer, százezer holdat a fájdalmas magyar földből, 
nemzeti színre festi hasát, pörge kalapot tesz fejére és rikoltja: magyar 
vagyok, magyar vagyok. És mi: az éhség csontujjai közt, egyik 
kezünkben az amerikai koldusbottal, bűnös-buta ellágyulásban kórus
ban bőgjük: - az a hant, mely ideköt! - meglátta a megemésztő germán 
étvágy sáskáinak százezreit, amint álmagyarkodással s egy. a magyar 
léleknek csömörletes kereszténykedéssel kitúrják a magyarságot az élet

792



minden jogából, a megélhetés minden lehetőségéből, földjéről és 
leikéből s úgy tudnak ordító magyarok lenni, hogy a magyarság 
belepusztul. És ez az irodalom fel mert kiáltani: a magyarság is teljesjogú 
élet, a magyarságnak is joga van önmagáért élni, a magyarnak is joga van 
vére, fájdalma, munkája gyümölcséhez és nekünk a magyarok a magyarok! 
- Ezért dühöngött az új magyar irodalom ellen a Krisztus álarcú idegen 
imperializmusok minden haramiája.

Igen: ez az új magyar irodalom a magyar faj életakaratának 
kétségbeesett (elmozdulása volt a megmaradás, a jövő felé a magyarság 
fennmaradásának három örök feltételével: magyarság, demokrácia, hala
dás. Nem az új irodalom volt a forradalom. Az új irodalom a magyar 
életakarat ezeréves szent hagyományainak, nagy elhivatottjai tanításá
nak orgánikus, hű folytatója volt./Íz ellene feltámadt piszkosfenekedés volt 
lázadás: a paragrafusdzsungel haramiáinak, az élősdieknek, a herék
nek, az emberi tudatlanság piócáinak, a germán imperiálizmus sunyi 
buldogjainak: az emberszemétnek lázadása a magyar életjog, a felkelő 
magyar nap ellen.

Tehát: nincs jobboldali magyar irodalom, nincs baloldali magyar 
irodalom. Az egyetlen új magyar irodalom szerves folytatója a múlt 
egyetlen magyar irodalmának. Van azonban két csoport, melynek tagjai 
írással keresik és néha találják is kenyerüket s ezek közül az egyik 
csoport a jobboldali, a másik csoport a baloldali címke védelme alá 
helyezi magát. Az egyik az alkalmi hondörgedelmek, a minden gyomor
ban ott korgó irredenta szokványok, a turán-keresztényi böffentyűk 
kimérője kicsinyben és nagyban. Ezek rendesen társaságokba egyesül
nek, melyeket irodalminak neveznek. Ismertető jeleik: az akasztófát 
bitónak, a hóhért bakónak s Herczeg Ferencet nagy írónak mondják. 
Ezeknek a létezési ürügye az, hogy jobboldaliak. A másik csoport az ex
portgyönyörűségek udvari, sőt uccai szállítói, az úgynevezett nem
zetközi irodalom (nem világirodalom!) konfekciósai, a hollywoodi esz
tétika tőzsdebizományosai. Ismertető jelük: kedvenc mondásuk: nincs 
agár, nincs vizsla, nincs dakszli, nincs kuvasz, csak Kutya van, nagy K- 
val, nincs francia, nincs olasz, nincs zsidó, nincs magyar, csak Ember 
van, hasonló E-vel. Ezek azért lehetnek, mert baloldaliak. Ez a két 
csoport tényleg megvan. De ez jelenthet kettészakadt üzletet, megrepedt 
szatócsot, széthasadt áruházat: de semmiesetre sem jelenthet kettészakadt 
magyar irodalmat.

Ne szaggassák az irodalmunkat. Kiasszimilálódtak, kikeresztény- 
kedtek, kihazafiaskodtak bennünket mindenünkből. Az ő kezükben 
van templomunk, iskolánk, kardunk, jogrendünk, igazságunk, övék lett 
a földünk és a levegőnk. Hagyják meg nekünk legalább irodalmunkat: a 
szép sírások nehéz jogát. Mikor úgyis minden aratás az övék: ne
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bántsák a magyarság két tragikus magvetőjét: a magyar parasztot és a 
magyar géniuszt. A magyar paraszt vetésén az ő gyermekeik híznak 
maguknak izmot, hatalmat, jövőt. A Csokonaik. a Katonák, az Ady 
Endrék hulláiból kis asszimilált erkölcsi világrendesek rágcsálnak 
maguknak egyetemi tanárságot, akadémiai tagságot, jó falatokat és 
irányító rangot. Ne igyekezzenek betömni a magyar könnyek egyetlen 
útját. Legyenek óvatosak: ne gyűjtsenek tengert! Tengert, mely kétségbe
esett felzúdulásában összetör majd minden kalózhajót.

Orbánhegy, 1927. Szent István napja.

2. SZELLEMI ÉLETÜNK VÁLSÁGA

Berzeviczy Albert, aki tudományos és irodalmi életünk több hivatalo
san vezető helyét tölti be: újból hallatta panaszos szavát. Az öreg úr 
szomorúan jelentette: hogy hiába akarta egyesíteni a magyar irodalom 
„kettészakadt" táborát: a kísérlet meghiúsult a másik fél rosszakaratán. 
Azután visszatért irodalmi társaságaink immár szertartási himnuszává 
hivatalosodon kantilénjához: az Ady-veszélyhez. Ez már olyan kifejező 
nótájuk, mint az olasz fasizmusnak az: Ifjúság. Csak, fájdalom, ennek 
a címe: Öregség.

I.

íme tehát: mintha szellemi életünk valami titkos kerge-kór bántaná, 
megint odaforogtunk az utolsó huszonöt év örök dudájához: az Ady- 
kérdéshez és a szegény kettészakadt irodalomhoz.

Pedig az, aki jól szemébe nézi a magyar horizontot, könnyen 
megláthatja: hogy ez az Ady-harc már nem is aktuális, nem is őszinte, 
nem termékeny és nem fontos valami. Védők és támadók kétségbeeset
ten kapaszkodnak bele, minden reggel autópumpával duzzasztanak 
magukba egy napnyi époszt. És ha az egyik fél megpukkadna a 
harcban, egészen bizonyos: hogy a másik összevarrná és a saját 
költségén fuvatná bele vissza a levitézlett antagonizmust. Mert min- 
deniküknek halálos szüksége van a másikra. Olyanok, mint egy cirkusz 
két Dummer Augusztja, kiket azért fizetnek, hogy a közönség előtt 
agyba-főbe pofozzák egymást. De azért a kulisszák mögött a vacsoránál 
nagyon elnézően néznek egymásra. Mert mindenikük tudja, hogy csak 
azért vacsorái hat, mert a másik is van.

794



Igen: a „jobboldali” és a „baloldali” csoportnak halálos szüksége van 
erre a szüntelen Ady-zakatára s a „kettészakadt irodalom" ostoba 
legendájára. Mert bármennyire is nem szeretik egymást, bármennyire is 
különbözzenek egymástól, egyben az élet makacs akaratával megegyez
nek: valamitől egyenlően félnek, valamit közösen agyon akarnak 
hallgatni a magyar lélek előtt. Az Elsodort Falu óta a magyar faj, a 
magyar szellemi élet, a magyar irodalom problémái jóval túlnőtték az 
Ady-vita körét s egy új, szervesebben és tisztábban mutató horizontot 
nyitottak meg. Hiszen az Ady alakja s maga az Ady-vita is ebben a 
horizontban kapta meg végső jelentőségű történelmi képletét. Igen, de 
ebben az új horizontban „jobboldal” és „baloldal” egyenlően zsugorod
nak a magyarság múló betegségeivé s kis napi fontosságukat kiüti 
kezükből az egyetlen egységes magyar irodalom győzelmes ereje. Ezért 
kell ezt az új horizontot eldugni a lelkektől, ezért kell a régi nótával 
telezakatolni a füleket és szíveket. Ezért kell minden reggel sírva 
könyörögni: - Az istenért, ellenség-pajtás, támadd már Adyt, hogy 
megvédhessem. Mert különben én sem vagyok és te sem vagy! - És 
valóban: amelyik percben megszűnik ez a mű-Ady-vita, s a kettészakadt 
magyar irodalom hülye hazugsága: a „jobb oldal" és a „baloldal” vitézei 
saját arányukra fognak összelöttyenni, ami bizony szegényekre igen 
csekély térbeliséget jelent. Az egész értelmét az atomok mutatják meg 
legtisztábban. Miért oroszlánul! olyan zordra a Nyugat egyik különben 
kedves derültséget árasztó Talmud-cickánya a Berzeviczy békeajánlatá
ra? Mert érzi, hogy amint az Ady-harc megszűnik, ő és társai kipottyan- 
nak az irodalomból kedélyes kereskedelmi ügynökökké, szellemes 
bankfiúvá, bélbajos miniszteri hivatalnokká és egyéb egészen privát 
alkalmatossággá. Akkor meg mi a fenének van a magyar irodalom?

Ezért térek vissza ehhez a témához: hogy a jóhiszemű és a jövő felé 
forduló telkeknek megmutassam a napi hazugságok zaja mögött a 
magyar szellemi fejlődés lényegét és ablakot nyissak a jövő feladataira. 
Kettészakadt magyar irodalom nincs és abszolút butaság, vagy abszolút 
szellemi becstelenség kell ahhoz, hogy valaki ilyenről gajdoljon. De 
vannak szellemi életünknek veszélyei, beteges jelenségei s egy új fejlő
dés lázas válsága. És ezeket ismernie kell mindenkinek, aki akarja a 
jövőt, a termést, az egészséget.

II.

Megmutattam már: hogy a felekezeti, politikai és szociális lelki tartalom 
különbsége nem jelenthetik a magyar irodalom kettészakadását. A 
katolikus Pázmány, a kálvinista Szenczi Molnár, a királyhimnuszos
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Vörösmarty és a republikánus Petőfi, a Széchenyi és a Kossuth 
irodalma: nem jobboldali és nem baloldali irodalom, hanem: az 
egységes egyetlen magyar irodalom. Mert az egyetlen magyar életakarat 
különböző megnyilvánulásai, az egyetlen magyar pszihé különböző arcai.

Mert azok a beteges jelenségek, egymásnak ütköző dühök és külön- 
érdekű szolidáritások. melyek szellemi életünket tényleg lázassá és 
fullasztóvá teszik, egészen más okokra, a magyar történelmi fejlődés 
mély esendőségeire vezethetők vissza. De ezeket az okokat Berzeviczy 
nem látja, nem láthatja. Egész múltja: minden pszihikai és anyagi 
érdeke megtiltják, hogy lássa. És nem láthatja a Gvosz kis egyfelvonásos 
házi humorja sem: vérének minden cseppje s a zsidó temetők mélyebb 
rögei eltiltják az ilyen látástól. És ezen a két típusnak előkapott alakon 
túl: az egész jobboldali és az egész baloldali érdekszövetségnek minden 
érdeke azt parancsolja, bog}' ne lássa és ne mutassa azt a valóságot, mely 
tényleg ható eleme volt a megtestesült magyar tragédiának és ma is 
magában rejti a jövő minden veszélyét.

A magyar szellem páratlan virágzás! kora az 1790 (vagy talán 1750) és 
az 1848. évek közt volt. A feltámadó magyar pszihé a kultúra minden 
terén hatalmas fejlődési folyamatokat indított meg s az idegen vérű 
tehetségeket is be tudta szervezni a magyar élet akarat nagy céljaiba. És ez 
természetes is volt. Egyfelől azért, mert a nemzetiségek faji öntudata 
még nem igen volt kifejlődve. Másfelől azért: mert ez a dúsan életbe 
csírázó magyar pszihé a legemberibb jövőt jelentette az ország minden 
lakosának. Jelentette: a mindenféle szolgaság eltörlését, az emberi jogok 
kiterjesztését, a kultúra egyetemes megszervezését, a tömegek felszaba
dítását joghoz és kenyérhez. A nehéz századok ebben az új szellemi 
feltámadásban megnyilatkozó magyar pszihében termelték ki az új élet. 
a jövő evangéliumát az ország minden vérű népe számára. így aztán 
érthető, hogy e fajoknak a kor történelmet teremtő áramába felnövő 
egyedei, a Toldy Ferencek. az Ipolyiak stb. egvlelkű, szerves elemeivé tud
tak válni az egyetemes megváltást jelentő magyar életakaratnak. Nem 
rikoltó magyarok voltak ezek s szemérmük nem engedte, hogy svindler 
turáni zajt üssenek. Csendes, munkás sejtjei voltak a magyar orgániz- 
mus fejlődő életének. Ennek a folyamatnak betetőzője s mintegy miszti
kus szimbóluma: Petőfi Sándor. Az ő nagy történelmiátlényegülésében lett 
nyilvánvalóvá a történelmi Magyarország földtől, víztől, hegytől, erdőktől: a 
természet ősi adottságaiból megtestesült világtörténelmi gondolata: - Hogy a 
Duna-medencének e körülkerített csoda kertjében csak magyar pszihé, a 
magyar gondolat, a magyar nyelv jelenthet egységes kultúrtermést az em
beriség számára.

De itt is. mint bármely téren, mikor a magyar végzet gyökerei után 
ásunk: élőnkbe áll a magyar történelem legirtózatosabb dátuma, az
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igazi année terrible: 1867 és a két Tisza sötét végzetű alakja.^ magyar faj 
megszervezésére semmi gondolatot, semmi szívet nem termő politikájukban 
az asszimilálás egy új módja szakadt ránk: egy liter borba tízezer liter 
víz öntetik, hogy az abban tokaji aszúvá asszimiláltassék. A magyar 
kultúra minden terét idegenek, különösen germánok és zsidók ömlik el. 
Nagyobbrészt klerikális, dinasztikus érzelmű, reakciós germánok, kik 
kaphatók a politikai hatalom minden parancsára. Hirtelen kultúrájú, 
liberális jelszavú zsidók, kikben a modem európai kultúra kozmetikája 
alatt Ázsia ős törzsi éhségei s ötezer év előtt beágyazott szuggesztiók 
vérkatekizmusa parancsolnak. A germánok inkább az egyetemeket, a 
közoktatást, a tudományos életet, a bürokráciát árasztják el, a zsidók a 
sajtót, a kereskedelmet és az ipart. De jut mindenikből bőven min
denüvé. A közös hadsereg pedig vérrel és vassal, csizmával és 
cirógatással vési, vágja, rúgja, lopja be a magyarba a germán pszihé 
parancsait.

Természetes: hogy mindkét faj az irodalomnak is nekiveti magát. Hi
szen ez Magyarországon aránylag az érvényesülés legkönnyebb és 
legveszélytelenebb útja. Csinálnak tehát magyar irodalmat. És mivel 
még a hódítás elején vannak: csinálnak „nácionálista”, hazafias, 
rikoltó-magyarságú irodalmat olyan sok gongot verve, olyan cintá- 
nyérosan, hogy voltaképen joggal tekinthetők a mai nemzetközi jazz- 
band nácionalista elődjeinek. És voltaképen ők zajonganak össze egy 
olyan nemzetiségi politikát, mely a magyar pszihétől halálosan távol áll s 
mely később, a végzetes napokban, mégis a magyar faj számlájára iratik.

1867-tői több mint harminc éven át uralkodik ez a pimasz nácionáliz- 
musú és gaz hazafiságú irodalom, mely a magyar orgánizmusba 
szétfolyatja minden hazugság mérgét s a nemzeti hiúság hülye és hazug 
csiklandásaival elnárkótizálja a magyar lelket a magyar faj életének min
den égető problémájától. Ez a talmi kuruckodások, a hazug negyven
nyolcaskodások, az üres és vad torkú magyarkodások felszínes, 
becstelen, gyilkos irodalma.

E mögött a rivalgó irodalmi és sajtó-magyarkodás mögött mindkét 
faj hatalmasan hódít. Csakhamar olyan nagy számban vannak és olyan 
hatalmi réteget jelentenek, hogy az asszimilálás még eddig felszínes 
folyamatai is eltűnnek s helyükbe a faji szolidáritás hatalmas öntudata s a 
közös-célúság ügyes taktikája lépnek. És aki csak egy kicsit tudja 
természetrajzi szemmel látni a dolgokat: nem dühöng és nem 
csodálkozik, nem vádol és nem szitkozódik. Mert ez természetes 
folyamat. Asszimilálásról csak akkor lehet szó, ha aránylag csak egy 
csekély percent lép be az illető kultúrába és nemzeti pszihébe. Mihelyt 
egyszerre túlnyomó tömegű, egyfajú idegenek kerülnek uralomra egy 
kultúrában, egy nemzetben: visszahatalmasodik a faji egyéniség s követi a
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maga törvényeit. Ez megfellebbezhetetlen valami, mint bármely más 
természetrajzi törvény. A kozmosz mégis elég tágas sétányain csak a 
magyar fajjal lehetett elhitetni azt, hogy egész fajok azért futnak ide 
kéjjel átmagyarulni, hogy a szájukkal a mi hasunknak egyenek, a gon
dolatukkal a mi jövőnknek építsenek, a kezükkel a mi zsebünknek szerez
zenek. Mikor tehát itt képét adom röviden annak a szerepnek, melyet a 
zsidó és német fajok a modern irodalomban és általában a modern 
magyar kultúrában játszottak: nem vádolok és nem szidalmazok. 
Tényeket ismertetek és csupán azért, hogy az ők természetrajzilag 
törvényszerű fejlődésével szemben mi is kövessük az egészséges fejlődés 
természeti törvényeit.

A zsidóság irodalomban és sajtóban a praktikus és zajos magyar 
nácionálista konfekciók mellett újabb terméseket mutatott. Molnár 
Ferencben és másokban megteremte a nemzetközi iparirodalmat: a 
trükkök, kicserzett lelki-témák, gépies szellemeskedések, bevált fogások 
ügyes drámává, regénnyé szövését. Azt a sajátos mértékre, receptre, 
egész- vagy félangolosra rendelhető gyári irodalmat, melyet egy kis 
gyakorlattal bárki megtanulhat, akit dadája ötszörnél többször nem 
ejtett fejére s melyet Anglia és Amerika olyan undorító bőségben 
árasztanak a világra, hogy még Francia- és Németország is mögöttük 
marad ezen a téren. Természetes, hogy ez a betű-ipar merénylet a nagy 
emberi művészet, a művészi termés szent misztériuma ellen. Az em
beriség közepessé herélését s íróban és közönségben a vigéc-típus elbur
jánzását jelenti.

Egy másik réteg egyszerre és mohón hozott át a világirodalomból a 
magyar nyelvbe minden elképzelhető irányt, modorosságot és művészi 
anarchiát. Azt hiszem, ezeknek a veszélyét kissé túlozták. Mert igaz 
ugyan, hogy sok nyelvrontást és ízléstelenséget követtek el „modern" 
irodalmi cégér alatt. De kétségtelen: sok termékenyítést és figyelemfelhív ást 
is jelentettek a komoly magyar alkotóknak, akik számára nem is 
lehettek veszedelem.

Annak a roppant hatalmi helyzetnek, melyet sajtóban és gazdasági 
téren elfoglaltak, ránk nézve különösen két keserves következménye 
volt. Itt mégegyszer hangsúlyozom: hogy mindkét következmény 
természetileg elkerülhetetlen volt s a vád nem a zsidóságot, hanem a két 
Tisza politikai rendszerét illeti, melyben a dolgok idáig juthattak. Az egyik, a 
kisebbik baj az volt: hogy egész sajtójával, hatalmas propagandája min
den eszközével a saját íróit lármázta az ország és a külföld fülébe s 
nekik hallalizott pénzt és dicsőséget. Nyúlj bármily rangú és rendű 
zsidó legbelső zsebébe: ott találsz egy szalmaszálat, mely a Molnár 
Ferenc csőrendszere felé irányul, hogy őt bármily percben nagy íróvá és 
világirodalmi jelenséggé fújhassa. Valósággal megható naív jelenség,

798



hogy mikor e különben ügyes és okos író valamelyik darabját Parisban, 
Londonban, vagy Newyorkban az ott levő családtagok körülsivítják: 
milyen édesátsugárzással hitetik el ezt irodalmi világhódításnak. Az 
pedig egészen Botticelliszerűen gyermekded, hogy ha egy zsidó riporter 
bárhová állít be, mondjuk pl. egy Fidsi-szigeti kannibál törzsfőnökhöz: 
annak első szava, miközben egy hittérítő combját majszolja: - Ismerem 
az „Önök" kiváló Molnár Ferencének műveit. Ő az egyetlen magyar író, 
aki acél ököllel döngeti Nyugat kapuit. - Az is igen érdekes s a helyiér
dekű liberálizmusra épp oly jellemző, mint a nagy betűvel írt Emberre s 
a hasonló kivitelű Szeremre: ha valaki Vörösmartyt, Aranyt, Petőfit, 
vagy irodalmunk bármely Montblancját kritikájában nem tartja olyan 
nagynak: legfennebb azt mondjuk, hogy csacsi kritikát írt. De ha valaki 
a legobjektívebben jelöli ki a Molnár Ferenc helyét a maga iparában és 
céhében: az antiszemita, reakciós és más szörnyűség.

Sokkal nagyobb baj a másik jelenség, bár egészen természetes és min
den egészséges fajnál megtalálható. A magyar író csak akkor kaphatott 
falatot és publicitást a zsidó sajtó és gazdasági erő védelmében: ha 
magára öltözte a zsidó élethódítás látását, mondatait. Vagy legalább is: nem 
volt szeme, kritikája a zsidósággal szemben.

Egészen más volt a németség elhelyezkedése. Mivel hódítását és 
középosztállyá hatalmasodását nagyrészt az idegen dinasztia, az 
idegen arisztokrácia, vagy idegen klérus kegyeinek köszönhette: 
meglapulva a dinasztikus kormányhatalom körül, irodalmában e 
kormány kerekeinek készített lojális-nácionálista-keresztény szekérke
nőcsöt. Ezek irodalmában az uralkodó osztályok egyebet sem tettek, 
mint nemzet-fenntartással foglalkoztak, a nemzeti hiúságok és bűnök 
kellemesen cirógattattak s a közönség odanárkótizáltatott parancsolói 
akaratához. Ebben az irodalomban stilizáltatok a magyar: a szívét 
tenyerén hordó marhának, aki egy jó szóért az ingét is odaadja az 
idegennek s aki valóságos lojálitási nimfomániában hévül megemésztő 
idegen dinasztiájáért. A magyar paraszt, mint etnográfiai káviár volt a 
tányér szélén, melyből az urak ettek. Ez a német réteg a maga 
molnárferenci típusát Herczeg Ferencben teremte meg, aki épp olyan 
gyári ügyességgel állította elő a felületes és hazug nácionálizmusú 
irodalom-ipart, mint Molnára nemzetközit. Ez a réteg, bár titkosabb és 
magyarabb álarcú szolidáritással, épp úgy a maga íróit ekzaltálta a 
„nemzeti lelkesedés” részvényeseivé, mint a másik és a Rákosiak, 
Herczeg s a tényleg derék, de epigon Gárdonyi és mások egyedül 
authentikus és kimagasló magyar” és „nemzeti” értékeknek örvendték 
egymást. Ezek lóbálták az asszimiláció nagyobbik lobogóját. Az 
asszimiláció az ők jelentésében körülbelül ezt jelenti. Egy német megeszi
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a magyar pecsenyéjét. Akkor azt mondja: magyar vagyok, én vagyok a jobb 
magyar - és hízik. A magyar tapsol és új pecsenyét kínál.

Ennek a rétegnek hivatalos védelmében csak az a magyar író 
részesülhetett, akinek lehetőleg nem volt tehetsége, aki a régi verklin 
játszott és aki az uralkodó osztályok kizsákmánylása számára palira 
készítette a magyarságot. Ez a kevert képlet aztán elfoglalta az irodalmi 
társaságokat, melyek a magyar szellem betegségeivé váltak, ellenséges 
erődökké a magyar faj szellemi fejlődése útjában.

Ezt a helyzetet találta maga előtt Ady, aki már a magyarságnak 
ébredő öntudata, lázas felriadása volt a közelgő halál előtt. Hová álljon 
be, hogy a Tiszák irtózatos Magyarországának minden halálát, a kisem
mizett magyar faj minden sebét minél teljesebben megkiálthassa? A 
Budapesti Hírlap magyar kozmetikája egy percre megtéveszti és Rákosi 
Jenőhöz fordul. De az okos és ravasz germán megszagolja benne a 
viharos erővel felébredő magyar életakaratot és visszalöki. Hol fognak 
kaszálót találni a jövő Herczeg Ferencei, ha a magyarság ezután Ady 
Endréket terem? Különben is, a németség minden érdeke azt kívánja: hogy 
a magyar faj tovább pusztuljon eddigi urai zsákmányaként. Tehát: Ady 
rossz magyar, hazaáruló, destruktív és fógelfráj.

így jutott Ady a zsidóság védelmébe. És bármit zúgjanak a kon
junktúra germán nagybőgői s a szociális kizsákmánylás vén ingatlanai: 
ez így volt jól, a sok rossz közül a legjobban. A hódító zsidóságnak 
érdeke volt, hogy az ország minden hatalmi képlete szétoldódjék és így a 
szociális állapotokra s az uralkodó osztályokkal szemben teljes kritikát 
engedett. És ez nemcsak a titkos zsidó célokat: de a magyar faj s a szociális 
javulás egyetemes érdekeit is szolgálta. Mert ezeknek a bűnös és 
kizsákmányoló képleteknek széthullása a magyar faj feltámadásának 
természetrajzi feltétele. És mikor később ezek oldódtak is, nem ez volt a 
baj, hanem az: hogy nem volt kész magyar szervezettség, mely átvette volna a 
történelem-csinálást a magyar faj életcéljainak megvalósítására.

És itt legyen szabad a nagy méltóságú Berzeviczy Albert kegyelmes 
úrtól valamit kérdeznem. A kegyelmes úr, mint egy túlzott Tisza-kultusz 
főpapja, óva int egy „túlzott” Ady-kultusz veszélyei ellen. Drága, jóhisze
mű, önzetlen kegyelmes úr! Az nem veszély, ha az elvett területek 
magyarjai látják, hogy azt a Tiszát, aki megakadályozta a magyarság 
minden öncélú szervezkedését, aki alatt a magyar paraszt, a magyar 
munkásság, a magyar középosztály oly irtózatos szociális és gazdasági 
állapotban voltak, aki alatt minden idegen étvágy kedvére hódíthatott, 
túlzott kultuszban részesítjük? De Adyt tisztelni, aki megjajgatta ennek 
a kizsákmányolt, megkötött, vérző magyarságnak a sebeit, az veszé
lyes? Tiszával szemben, aki legjobb látása ellenére belevitte a magyarsá
got az irtózatos öngyilkosságba: a német érdek háborújába: a legkisebb
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kritika is hazaárulás. De Adyt tisztelni, aki vétót kiáltott a magyar 
mészárlás elé, aki minden elhullott magyar parasztra, minden elomlott 
magyar életre véres sikoltással kiáltott segítséget: az túlzott és veszélyes 
dolog. Igaz, Ady nem láthatott olyan tisztán, mint Berzeviczy kegyelmes 
úr. Mert nem volt igazgatója és igazgatósági tagja azoknak a tisztánlátó 
részvénytársaságoknak és bankoknak, melyekben a kegyelmes úr oly mártír 
hazafisággal vállalt szerepet. Ej, öreg úr, ha valakinek a fél lába már a 
sírban van, érdemes-é a másik lábát még mindig a régi hazugságok és 
régi romlottság földjén tartani?

Az Ady tragédiája az volt, hogy ő látta a zsidó rontás veszélyeit is: de 
ez a látás csak néha törhetett ki vak-szavú, félig-elfojtott, véres 
csuklásokban belőle. Prófétai hivatásának egy részét meg kellett ölnie. 
Meg kellett ölnie, mert máskülönben öngyilkos lett volna és semmit sem 
teremhetett volna meg abból, amiért elküldetett. Ezt így szabta meg a zsidó 
életakarat parancsa. Azé a zsidóságé, melynek a Tiszák és a Tiszák Ber- 
zeviczyei engedtek korlátlan hódítást az országban. A magyar író Magyar- 
országon csak egy idegen faj védelmében bonthatta ki erőit. Természe
tes, hogy kötelezőnek kellett elismernie a védő faj életakaratának 
parancsait.

III.

Ezeknek a vízióvá torzult szomorúságoknak átélése tette bennem tel
jessé az anyacsókban kapott elhivatást. A magyar faj megváltása csak 
egyetlen úton lehetséges: ha felhíva a vér és kenyér hatalmas természeti 
indító erőit: egyszerre küzdünk minden idegen étvágy hódítása, de min
den szociális kizsákmányolás, minden kulturális elnyomás ellen is: 
megszervezve a magyar fajt egy széles keretű, acél-fegyelmű demokráciában 
az új honfoglalásra. Rávilágítani a magyarság minden gyilkos hazugsá
gára, minden veszélyére, legyen az arisztokrácia és klerikálizmus, 
zsidóság és germánság, kapitálizmus vagy bármi. Ebben a világításban 
minden érdekszövetség, mely a magyar fajon él: Jobboldal”, „baloldal”, 
„aranyközépút ”, szűk és kártékony szatócs-üzleteknek mutatódnak meg, 
melyeket egyaránt elseper a megszervezett magyar faj fiatal öncélú 
egységes demokráciája. Ezért történt az Elsodort Falu, ^Csodálatos Élet, a 
Segítség, minden betűm, mozdulatom és kiáltásom. Ezért vállaltam 
személyemben az új mártíromságot: külön lenni minden érdekszövetség- 
tői, fógelfráj lenni minden idegen és rabló étvágy előtt, életen és védelmen kívül 
bírni az egyetemes harcot: hogy az utánam jövő magyar magvetőknek 
már szolidáritás és védelem legyen az, hogy magyarok és tanításaim 
tisztaságát be ne árnyékolja semmilyen elhallgatás hazugsága. Én

801



folytatom a Széchenyik és Kossuthok egyesített nagy álmát: az egészséges, 
erős, kenyerében és lelkében öntudatos és minden erejében alkotó és 
érvényesülő magyar faj független fejlődését. Hogy a magyar faj jelentse itt 
a legtöbb emberséget, a legnagyobb szociális igazságot, a legszervezettebb 
jólétet és a legösztönösebb kulturális haladást. Hogy a magyarság életének 
roppant sugárzása a magyar munka, a magyar nyelv nagy emberi 
egységébe hívja a Duna-medence minden töredékét. És ezért kell az 
Ady-zakota, ezért kell engem agyonhallgatni, lekicsinyelni, megpisz- 
kolni, hogy a bennem megnyilatkozott magyar jövő rettenetes ítéletét 
minél messzibbre lökjék a magyar faj parazitái. De én nyugodt vagyok, 
nyugodt a barna paraszt s a széles mezők nyugodtságával. Vérben és 
szívben, agyban és gyomorban: az egész viharosan zsendülő új 
magyarságban ott kondítanak az én elnémíthatatlan harangjaim.

IV.

És vannak nagyszerű biztató jelek. Ady sírása már a múlté s az elnémult 
próféta roppant teteme fölött hadd zsendüljön fűbe a magyar föld. Őa 
beteg, régi Magyarországnak, a vakszívű és keresztrefeszített magyarságnak 
volt mérhetetlen circum-dederuntja. Mi a megváltott, a látó magyarság 
vagyunk s erősen és fiatalon kezdhetünk az új élet, az új magyar hit 
vidám dalaiba. A megroncsolt, megrabolt parasztságban nagyszerű 
energiák állanak készen a magyar faj nagy honfoglalására. A munkás
ság mind nagyobb arányban látja meg: hogy magyarság és demokrácia, a 
magyar faj érvényesülése és a szociális igazság, a magyaj kultúra és az alkotó 
munka egysége elválaszthatatlanok egymástól. A magyar középosztályban 
mind több szem nyílik fel a magyar jövő egyetlen útjára: a magyar 
demokráciára.

És zsendül is már a vetés. Kezembe veszem az újabb magyar generá
ciók sok bajjal küzdő lapocskáit, a budapesti Hidat, a felvidéki Mi 
Lapunkat és más kísérletet. Van bizony bennük elég olyan, amit 
kritikámmal elpálcáznék. De a belőlük kiáradó atmoszféra már milyen 
más, milyen bíztató s megemlítve vagy elhallgatva, hogy ott vagyok már 
tüdejük minden tágulásában. És ami fő: hogy megvan bennük a magyar 
faj semmi idegen étvágynak, semmi szociális rablásnak oda nem hódoló, 
öncélú építő akarata!

Mi a legsürgősebb teendő? Az országban megvan minden fajnak a 
külön kulturális megszervezettsége, csak nekünk nincs. Meg kell szervez
nünk a magyar fajt egy egyetemes, hatalmas kultúrszövetségbe a magyar 
lélek alkotó erőinek s a magyar nyelvnek védelmére és fejlesztésére. Ebben a 
faj egyetemes kultúrszervezetében együtt volna a paraszt, a munkás és a



magyar látájner. Ez visszamerítené a magyar falut az ős népi pszihé 
művészeteibe, megszépítené velük a falut és hatalmas jövedelmi 
forrásává is tenné a parasztnak ezeket a művészeteket. És ebben a 
szövetségben író és közönség vállvetve terjesztené a magyar gondolatot, 
a magyar szépséget, a magyar nyelvet és mindenki erős lesz benne minden
ki erejével.

Óh, hiszek én benned, bűneidből gyógyuló, erőidhez ébredő, 
csodálatos fiatal fajtám! Hiszek, mint a földben, a napban: az élet és 
megújulás örök ígéreteiben. íme: a fákon az összetorlott virágzuhata- 
gokban kihabzik a tavasz s az élet nagy ünnepi miséjén a születés és a 
csók szent harangjai hívnak. A fiatal és erős magyar már tudja és szereti 
önmagát. A történelem tavaszodik. A tragikus Koppány, az izzó trónon 
elégett Dózsa György boldogabb unokája előtt dús ígérettel nyílik meg 
az élet, a jövő.

Tamás-u. 1928. május.
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A TRAGÉDIA TRAGÉDIÁJA

Kétségtelen: a tragédia s az emberi tragikumon felépülő dráma beteg. 
Annyira beteg, hogy már nincs is. Ibsennel kezdődik, Maeterlinckkel 
végződik a bomlási folyamat: az akaratokban, tettekben kiviharzó 
ember-tragikum a belső, lelki átélések lírája lesz. Széthull más műfa
jokra: ditirambusra, rapszódiára, ódára, elégiára, dalra. Mint gyer
mekké aggult öregember: a többezer éves dráma visszabomlik ősi, gyer
mekkori folyamataira.

Mert az senkit sem téveszthet meg, hogy az utolsó évtizedekben azért 
továbbjátszanak a színpadokon „új” darabokat, melyeknek címe alá a 
tragédia vagy dráma elnevezés van nyomtatva. Ezek vagy szelíd iskolás 
stílusgyakorlatok Shakespeare tanár úrnál, vagy valamelyik segédtaná
ránál. Vagy többé-kevésbé ügyes üzleti cikkek. Utóbbiakat hol export-, 
hol import-drámáknak nevezik. A drámai művészetnek, a dráma 
történetének semmi köze hozzájuk. Abszolúte gazdasági cikkek, mint a 
nyalóka, mint a dohány, mint a vázelin.

Vájjon a tragédia, a dráma tényleg halott-e és örökre az? Vájjon az em
berélet e legfelsőbb kifejezését végleg betaposta a modem élet? Vájjon 
örökre elvesznek szemeink elől e mérhetetlen víziók, hol még visszaem
lékezhettük gigászi hajdanságunkat s a felséges emberi dac Isten, 
végzet, halál ellen dobott szikláit hallhattuk gurulni? Vagy mint egy 
mesebeli behemót: a (értelmes Hollywood okádása elborít mindent s a 
vigécek, a népképviselők, a sztárok becstelen, piszkos, apró elképzelései 
lesznek ezután művészet és végtelenre nyitott ablak?

Nem mérünk ki itt jóslást, bármily kelendő is megkergült nap
jainkban ez az öreg maszlag. Egyszerűen rámutatunk a tragédia, a 
dráma halálának egy-két belső, mélyebb okára. Természetes, hogy 
ezeken kívül külső: történeti és gazdasági okai is vannak.

Több ízben rámutattunk a tragikum lényegére, a tragikus hős 
egyetemes emberi jelentésére. Az átlagember, a mindenki: a tegnapi 
nem-lét s a (ellátott koporsó között tesz-vesz, csókol és csal, véd és 
gyűlöl. De mindezt okosan, ötvenpercentesen: óvatosan bekapcsolódva 
a többi tevésébe-vevésébe, csókjába-csalásába, védelmébe és gyűlöleté
be. És az így összeszövődő okos és kiegyezett emberéletet józannak, 
célját tudónak, erkölcsi világrendnek hiszi s olyan komolynak és biztos
nak: mintha nem volnának halál s a kémia irtózatos játékai. A tragikus 
hősben ugyanazok az emberi elemek tesznek-vesznek, csókolnak- 
csalnak, védnek-gyűlölnek. mint az átlagemberben, a mindenkiben. De 
olyan minden ön-biztonságot túlrontó erővel, olyan abszolúte, hogy 
mikor nézőhelyünkön belefeszülünk a tragikus hős szerepébe, mikor
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magunkra éljük húsát és lelkét: e szörnyű élettoporzékolásban ránk 
sajog a halál és meglátjuk az emberélet őrület-lényegét. Sajátos el
lentétes érzésekből áll az a hatás, melyben a tragikus hős életévé 
sodródunk. Örvend is életünk: tágul a tüdőnk s eposzt domborodik a 
mellünk, hogy óvatos kis mindennapunkból kinyújtózhatunk végtelen 
arányú, örökkévalóságot élő hérosszá. De sajog, de éget, de elzúz ez a 
roppant életáram s ebben a rémült el fulladásban, ebben a halálos 
döbbenetben meglátjuk mindnyájunk életét a tragikus hős életében, 
meglátjuk: az egyetlen emberi életet. Meglátjuk: jaj, növekvő halál az 
élet minden rezdülése, s minél több akarattal élünk, annál veszettebb 
irammal rohanunk a feltátott száj felé. Meglátjuk: a halál folytonos 
ébersége előtt, a kozmikus erők embertelen rohamában, az em
bertömegek irrácionális kavargásában őrület a tevés és vevés, a csók és a 
csalás, a védelem és a gyűlölet. Őrület minden akarat, maga az egész em
beri akarat, őrület minden cél, maga az emberi cél. Olyan őrület, mintha 
elragadva a Niagara haragjától s már odatördelve a halálos sziklákhoz 
azon gondolkodnám, hogy a föld vak kémiájában Kossuth-szakállal 
vagy angolosra borotvában rothadjam vissza a világzáporba. Meglát
juk: maga az ember, éhsége és akarata minden rángásával az anyagnak 
egy megbomlása, az emberré rohanó világ őrült frenézise a halál 
grimászai előtt. És maga az emberélet kényszerzubbony, melyből Istent 
és ördögöt, erényt és bűnt, csókot és gyilkosságot visít és ráng az emberi 
akarattá és céllá tébolyult anyag. Már elfúl a lélegzetünk, már fojt, már 
veszett tüzes rohanásba semmisít szét a tragikus hős élete. És akkor a 
hős „elbukik”. A korláttalan, a végtelen élet halállá egyenlítődött ki. És 
mikor fellélekzelve és még sápadtan a veszett iramtól, nagy szánalom
mal hajolunk az elzuhant gigász felé: voltaképpen önmagunkat cirógat
juk vissza mindennapi kis valószínű okos önmagunkká. Ó, jó kicsiny 
lenni, apró mindenki lenni: hasonló emberrög a hasonló emberrögök 
közt. Jó hinni az életet, nem nézni a halált, jó apró célocskákat 
faragcsálni. Jó valószínűnek játszani az életet, jó tervezgetni és akargat- 
ni: mert van csók, gyermek s melegpárolgású puha kenyér.

Hogyan történt ez a tragikai meglátás: az emberélet és emberi akarat 
ez őrület-lényegének meglátása a görög drámában? A tragikus hős akar, 
tesz, gyűlöl és szeret, menekül és támad. És aztán: az örvénybezuhanás 
pillanatában meglátszik: hogy minden akaratával, tettével, gyűlöletével 
és szeretetével, menekülésével és támadásával a világ vak kényszere: egy 
haragvó Isten, vagy az istenek fölé súlyosodó végzet előre kimondott 
ítéletét teljesítette meg. Egész akaró, küzdő, viharosan élő énje 
voltaképpen az istenek vagy a végzet akaratának egy éntelen mozdulata 
volt. Az emberi akarat semmiségének nincs elzúzóbb erejű szimbóluma
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az egész világ művészetében, mint mikor Ödipusz kiontott szemeivel 
kitántorog az ősi házból.

Mint ismeretes: a keresztény dráma a szabadakarat hitével az egész 
tragi kai küzdelmet, hogy úgy mondjam, az ember bőrén belül viszi. A 
szabadakarat kiszakít a világ egyetemes láncolatából, saját indítású 
külön világgá tesz. De ez a szabadakaratú lélek csak az egyik énje: az 
évezredeken át Istenbe, közösségbe, törvénybe, morálba, erkölcsi 
világrendbe befegyelmezett énje a tragikus hősnek. Van egy másik énje 
is: ősibb és mélyebb nedvekből táplálkozó: a földben, az ősökben, a 
húsban, a kenyérben, a csókban: az egész kozmoszban szétköldökzsi- 
nórozott énje és akarata, melyet csak az étvágy és az ölelés időtlen 
törvényei irányítanak. Mármost: akármelyik énje kerül felül, tesz és 
akar: szükségszerűen a másik ellen támad s akármelyik fojtja meg a 
másikat: belepusztul a győző is. E keresztény tragikumnak legbámula
tosabban felépített, legmélyebb gyökerekből táplálkozó monumentuma 
a mindennap szélesebb életű, mélyebb jelentésű csodálatos Bánk bán. 
A görög drámában nincs meg az énnek ez a kettéhasadása. A hős 
egyetlen ős-irányú akarat, nem küzd magával, nem habozik. Végzetből, 
istenből: mintegy az egész világegyetemből kisugárzó igézet alatt 
rohanja meg útját a megsemmisülésébe. A keresztény drámában benn a 
hősben, élete mélyén, lelkében történik a tragikai reveláció. A keresz
tény hős mérlegel, habozik, önmagával birkózik élete jobb megoldása 
fölött. így az emberi akarat őrületének megmutatása még mélyebb és 
keserűbb lesz: bármerre zúdul élete és akarata, saját maga ellen áramlik 
és önmagát borítja el halálos hullámaival.

És itt értünk el a dráma válságának gyökérokához. Ma már azok is, 
akik mint hitük tanítását elfogadják a szabadakarat tanát: determinálva 
látják az embert. Ezt úgy értem: hogy mint hívők jóhiszeműen, en
gedelmes akarattal igent mondanak a katékizmus e kérdésére: van-e 
szabadakarat. De a szemük ösztönös, akarattól független látásával az 
egyetemes determináció kapcsolatában látják az embert s az egész 
világot. Ez a teljesen megváltozott világlátás lehetetlenné tette a 
keresztény drámát s olyan feladatok és problémák elé állította a drámai 
művészetet, melyeket eddig - és csak részben - csakis a zene és a mozi 
próbálták megoldani. A legegyetemesebb jelentőségű feladatok a 
következők:

1. Megmutatni a hős akaratában a temetők akaratát. Az ember 
deteminálva van minden előzője által. Bezsúfolva vérünkbe, húsunkba, 
idegünkbe, test-lei künk mélytitkú bozótjába, évezredes tudattalan 
megidézésben hordjuk magunkban minden apánkat és minden anyán
kat. Sokszor életünk legforróbb lázában, mikor leginkább hisszük, hogy 
a saját csókunk, a saját éhségünk akaratát akarjuk: vitézjánosok
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vagyunk, kiket a hűvös temetőkből csontkezek rángatnak. Megláttatni a 
temetők akarat-őrjöngését az élő elítélt mozdulásaiban: ez a drámai 
művészet egyik nagy feladata. És kétségtelen, hogy az irodalom az új 
feladatok közül aránylag ezt közelítette meg legjobban.

2. Megláttatni a hős akaratában a nagy közösségek, a tömegek 
irracionális akaratát. Ma már látjuk, hogy mikor valaki azt mondja: 
vagyok, ez egy olyan gondolatbeli elvonás, melynek semmi valóság nem 
felel meg. Az ember mindig többesszámban van: életében, ötablakú 
test-leikében mint millióképpen meghatározó elemek ott vannak annak 
a közösségnek: nemzetnek, fajnak, felekezetnek, társadalmi osztálynak, 
pártnak, érdekcsoportnak stb. egyedei, melyek életét gyarapítják, védik, 
bántják vagy bármiképpen illetik. Hogyan akar és történik a tömeg a 
drámai hős akaratában: ennek megmutatása a legnehezebb és legnagy
szerűbb feladat, mely az új drámára vár. Hisz a mai látás mellett, mely 
egy egyetemes világakarat mozdulásának lát minden életet és tettet, a 
csak egy egyénre tört rész-akaratocska oly kevéssé művészi érdekű, hogy 
igen valószínű: az új drámában a hős mindinkább a tömeg lesz: a falu, a 
munkásság, a gazdagok stb. stb. Ez a roppant kiszélesítése a tragikai 
megmutatásnak az egész drámai művészetben, értve ezalatt a színpadi 
megvalósítást is, kiszámíthatatlan következményekkel fog járni.

3. Megmutatni a hős akaratában az anyagi világ akaratát. Az új 
világlátás nem tudja az embert teste határaival különné választottnak, 
csak a bőrén belül levőnek látni. Élő: jajgató és gerjedő húsunk az egész 
világ s minden ember az egész világegyetem. A hús, az állatok, a 
növények, az ásványok, melyeket megeszünk, az illatok, melyek 
lelkűnkké áradnak, az ízek, melyek meglelkesítik ínyeinket, a tapintá
sok mélysejtésű vak mitológiája, minden hang, szín és forma: az egész 
belénk rohanó világzápor minden pillanatnyi lökés, parancs, gát és 
tilalom az akaratunkban. Minden pillanatban az egész áramló világ 
milliárd és milliárd mozdulásának vagyunk eredője. Ezt a mérhetetlen 
világvíziót a zuhanó emberben tudta egy pár sorba tömöríteni Ady a 
Fekete zongorában s ezért páratlan szimbólum ez a vers az egész 
világirodalomban. Minden ember egy zongora millió lehetséges húrral. 
És a vak kozmosz, a végtelenül záporozó fekete anyag millió ujjal tépi, 
cibálja. És az ember-zongora ráng eposzt és rémületet, csókot és ölelést, 
családot és őrületet. És éppen oly kevéssé felelős mindezért: mint a 
zongora a belőle kiszálló dallamért. Megmutatni a hős akaratában az 
anyag rohanó akaratát, az egyetlen egyénben az egész emberré zuhogó 
világot: ez az új művészet egyik minden korlátot túlrontó feladata. 
Megmutatni a történő ember akaratában a mozdító állatokat, hegyeket, 
erdőket, eget és levegőt: a világ akaró húsát. Megmutatni, hogy minden
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emberi akarat elbukása: az egész halál felé rohanó világ szaltó mortálé- 
ja. Ennél szélesebb feladata nem lesz soha az emberművészetnek.

4. És mert az egyén akarata mindenekelőtt: a temetők, a tömegek, az 
egész világ akarata: a művészetnek csak egy kisebb érdeklődése fog az 
úgynevezett egyéni lelki fejlődés, pszihológiai levezetés felé fordulni. Az 
a képletekben levezethető pszihológikum csak egy parányi része az 
egész világgal: minden halottal és élővel történő embernek. Különben 
is. azok a lelki fejlődések nagyrészt iskolás mesék. Hiszen, nem 
tagadom.van egynéhány úri műkedvelő, aki ráér és akar „lelkileg fejlőd
ni”. De általában: az emberélete nem pszihológiai fejlődés. A férj, akit 
felesége megcsal, nem azért öli meg az asszonyt, mert az események 
odafejlesztik a lelkét, hogy kitermelje az ölés akaratát. Még maga az 
asszony csalása is inkább alkalom, mint ok. Megöli, mert az ölés 
akarata benne volt s a kés mellé nem strapái semmilyen „lelki fejlődést”, 
így a művészi érdeklődés mind nagyobb erővel fog a véletlen felé for
dulni. mely nem egyéb: mint az egész világ milliárd és milliárd moz
zanatából összeverődő s egy percre meztelenné villanó kozmikus 
logika.

5. Adni az emberi sírásban és az emberi kacagásban az akaró temető
ket, a történő tömegeket s a történő világot: olyan feladat, melyet eddig 
többé-kevésbé csak a zene valósított meg. Az új drámai művészet 
szükségszerűen sokkal közelebb fog állani a zenéhez, mint az eddigi. 
Jól meg kell érteni: itt nem a nyelv zeneiségét, a kifejezés és mozdulatok 
ritmusát értem. Hanem azt a belső lelki felépítést, a tetteknek és esemé
nyeknek oly előfakadását és egymásba omlását, mely mint a zene: a 
térbeli képzeteken túl is meg tud valamit értetni a dolgok és emberek 
sírás-, vagy kacagás-jelentéséből. Valami olyanformát, amit én leg
inkább a Gondviselés útai című elbeszélésemben tudtam legjobban 
megközelíteni.

*

A fértélmes üzlet megölte az emberi művészetet és megherélte az em
beri sírást. Az emberi nagyság minden útjára kiírta: csőd miatt zárva. 
Szent Ilonává tette a földet minden zseni alatt. A végtelenre nyíló 
ablakok bezárultak. Süket bodély, vak vásárcsarnok a világ. Mint 
irtózatos vérbaj, az emberiség arcának szépségét: a művészetet lerágták 
a sport, a jazz-band, a sztárok, a sajtó és a pénzpecér. De már fullad, már 
hörög, már kapkod a megzsugorított emberiség és holnap lázadni fog. 
Kell a nagyság, minden kenyérnél jobban kell a végtelenség, mert szom- 
jan halunk! Temetőkből és bölcsőkből kezek nyúlnak fel és döngetik a 
bezárt ablakokat.
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ZSENI ÉS ŐRÜLET

I.

A Lombroso hírhedt tana, mely inkább az őrület és semmiképpen sem a 
zseni ötlete volt, olyan beteg folyamatokért felelős, melyek napjainkban 
is mind nagyobb erővel hatnak, bár hatalmas ellenáramlatok vannak 
keletkezőben. Gyökeréig megmérgezte az irodalmi életet s a közvéle
ményt és súlyos művészi és szociális károkat okozott.

Legkisebb kára az irodalomra talán az volt, hogy teljesen tehetségte
len bolondokat csábított irodalmi próbálkozásokra. Mert vérük beteg, 
nemi életük rendellenes, akaratuk amorális, vagy más őrültség! 
folyamatuk volt: bomlott életük kitermelte a hamis szillogizmust: őrült 
vagyok, tehát zseni vagyok. És próbáltak összerángani, összevisítani 
valami kényszerzubbony-irodalmat. Ezek -azonban elmúltak s visítá
suk nyomtalanul velük némult. Hozzátartoznak ahhoz a szomorú 
avarhoz, amilyent minden időben hullatott le magáról az ember
erdő.

Bár most, hogy a modem piac nagy huncutságokba tudja beszervezni 
az őrülteket is, nem is olyan ártalmatlanok ezek a Bedlam-zsenik sem. 
Mert most szervezkednek egymásközt, valamilyen izmus vagy más 
furcsa szó cégére alatt szindikátusokat alkotnak. És mert ma a szervez
kedés a legnagyobb erő: a közös zajjal a leghülyébb svihákságokat 
tudják művészetté téveszteni az ámuló burzsujban, ha csak ideig-óráig 
is. így például a nagybetűt kisbetűvel írják, a kisbetűt naggyal, nem 
tesznek írásjelet oda, hová eddig tettek és midenüvé tesznek, ahová 
eddig nem tettek. A betűket nem vízszintes sorba balról jobbra, hanem 
függőlegesen felülről lefelé írják és más eféle picurka becstelenségek, 
melyek még az őrültségnek is túl aprók és agyvelőtlenek.

Az igazi nagy károkat a következő jelenség okozta: Előfordult, hogy 
tehetséges, sőt nagy tehetségű íróknak is voltak ilyen beteg, vagy őrült 
folyamataik. Ezek természetesen kifejezésre jutottak a műveikben is. 
Mármost: kiritikusok és közönség egyaránt műveik azon elemei és sa
játságai köré csődültek, melyek ezeket a beteg, vagy őrült folyamatokat 
felszínre hozták. Mert ezeket szagolták az irodalmi piac még nem árusí
tott újdonságának. A kritikusok ezeket odázták új művészetté, vagy ami 
még jobb reklám: ezeket átkozták ki, mint a világ sarkait megrendítő 
szörnyűségeket. Burzsuj-ostobaság ezeknek a mohó falásával kiraka- 
tozta magát mű- és megértő finom kultúrléleknek. Vagy az ezek ellen 
felborzolt botránkozásban súlyzózta magát a nemes hagyományok
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zord őrévé. Akármelyik eset történt: csődületet, hírt, ódát, harcot és 
pénzt ezek a beteg elemek teremtettek ezek köré az írók köré. Már pedig 
erre mind szüksége van a modern betűverseny bisztrójának. Mi lett 
ennek a következménye? Az, hogy most már az író szándékosan csinált 
ilyen beteg és őrült vonásokat mutató műveket. Eleinte műve a benne 
megvérződő élet ösztönös felzokogása volt. Most: bölcs taktikával és 
nyugodt misztifikációval pamacsolta össze a patologikus tégelyekből 
mindazt, amitől a vásárlóközönség nagyon bolond lesz, gerjed, 
botránkozik vagy hányik. Mert ha a zsenit nem, az őrültet igen jól 
lehet szimulálni.

De a szociális kár sem volt kisebb. A lombrosói elvek csakhamar 
páratlanul népszerűvé lettek, hiszen csúszósabb tan tömeghasználatra 
alig készülhetett volna. A tankönyv-horizontú tanár úr, a másodosztá
lyú vasúti kocsiban irodalomba társas-lényesedő kereskedelmi utazó, a 
mandátuma hegyibe kultúrzsargont vadászó népképviselő, ez az 
ember-motor-bicikli: minden gyökértelen belefetyelője a kultúrának, 
kapott rajta, hogy az, akinek az alkotásai homályosan tátongó örvények 
számára voltaképpen őrült. így, ahol ő nem érti egy nagy író vagy nagy 
művész művét: nem ö a szűkös értelmű, hanem az a bolond. Aztán: minden 
burzsujlélek mélyén ott dorombolt a sunyi kommunista-öröm: hogy ő, 
az agyproletár bolondnak, törvényenkívülinek sajnálhatja az emberi 
ész behemót kapitálistáit.

Végtelen kára volt ebből a fejlődésnek, mert ez a visszás felfogás a zseni 
történelmi hatását nagymértékben megsemmisítette. Meghallgatták és 
megcsodálták ám a zsenit, mikor az emberélet nagy vízióit s kétségbe
esett irányításait a jövőre műveiben kidobálta magából. Mert divatos 
póz volt: műértő lenni s a burzsujpocakot odatartani az esztétikai nap 
sugárzásához. De mihelyt a zseni nagy tanításainak megvalósításáról 
hangzott szó, jött a fölényes mosoly: hiszen az csak egy zseni, egy bolond, 
akinek szavait a való élet nem veheti komolyan. így jöhetett létre egy 
ízléstelen, dagályos Széchenyi-imádat, Széchenyi minden alapelvének 
megtagadásával. így kájzerkabátoskodhatják Petőfit minden március
ban a szélrózsa négy búsulása felé: Petőfi emberi és történelmi tar
talmának mindennapi meggyalázásával.

II.

Pedig ennél a tannál képtelenebb svihákságot nem talált ki még zseni
nélküli őrült. Veszünk - találomra, vagy szándékos válogatással - egy 
csomó zsenit a múltból és jelenből. Vizsgáljuk őket életükön és 
műveiken keresztül. És mindenik pszichéjében találunk az őrültség
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tüneteivel rokon vagy azonos folyamatokat. Sőt: jól felsorakoztatott 
fényképek alapján kimutatjuk, hogy még fejük alkotásában, fizikai 
mivoltuk egyes sajátságaiban is azonos képleteket mutatnak a téboly- 
dák szomorú lakóival. Jön tehát a hírhedt következtetés, melyre minden 
Homais boldogan nyerít fel: A zseni az őrültséggel határos, rokon
jelenség. Vagy ha még jobban tetszik: a zseni az őrületnek egy neme.

Józannak és őrültnek egyaránt evangélium volt ez a felfedezés. A 
józan örvendhetett, hogy nem határos-őrült, az őrült örvendhetett, hogy 
határos-zseni. És így senki sem kutatta: nincs-e valami hiba a következ
tetés körül.

Pedig: ha Lomhroso ugyanolyan számú korlátolt, tehetségtelen, vagy 
közepes tehetségű embert vesz vizsgálat alá, vagy ugyanolyan számú patikust, 
tanárt, bírót, képviselőt, vagy bármi istencsodáját: az eredmény pszihikumra 
és fizikumra körülbelül azonos lett volna. Mert amint ma már a községi 
óvodák első évében tanítják: a normális elmeállapot és az őrület nem két 
teljesen külön egységű, egymástól abszolúte elhatárolt képlet, melynek teljes 
különsége abban összegeződik, hogy az egyik egész egészség, a másik egész 
betegség. Hiszen az őrület folyamatai a normális elme folyamataiból 
tevődnek össze, csak túltengő, elszegényült, vagy félreficamult összeté
telekben. De hiszen: a normális elme, mint százpercentes rend, nem is 
létezik s csak gondolatbeli képlet. Van végtelen fokozatban többé- 
kevésbé egészséges és többé-kevésbé beteg pszichéjű ember. Aki 
valamilyen embercsoportban sokáig és megfigyelő szemekkel élt, 
rögtön be fogja látni állításom helyességét: hogy a lombrosoi eljárás 
pontos betartásával kimutathatjuk, hogy a korlátoltság, a tehetetlenség, 
a középszerűség, a patikusság, a tanárság, a képviselőség, a villamos- 
kalauzság és bármicsodaság az őrülettel határos jelenség. Egész 
egyetemesen: az ember az őrülettel határos jelenség, embernek lenni az 
őrület egy neme.

Ez a tan tág és sötét. De alig mond többet annál a bölcs következ
tetésnél, mely kisüti, hogy Péter halandó. Azon az alapon, hogy minden 
ember halandó és Péter ember. Ez a tan is kissé megnőtt képpel csak 
annyit mond, hogy nincs abszolút egészséges ember s hogy minden em
berben a halál is tercel az életnek. Ezt pedig nála nélkül is tudtuk.

Igen. De valaki ellenveti, és itt dől el a kérdés lényege: Tényleg beteg s 
az őrülettel rokon folyamatokat általában minden embernél találha
tunk. De a korlátoltnál, a tehetségtelennél, a középszerűnél, a patikus
nál stb. a korlátoltság, tehetetlenség, középszerűség, patikusság függet
lenek ezektől a beteg folyamatoktól. Ezek, hogy úgy mondjam, a maguk 
szakállára korlátoltak, tehetségtelenek, közepesek és patikusok s beteg 
folyamataik semmit sem segítnek ebben nekik. De a zseninek lényegét 
adják ezek a patologikus folyamatok, ezek fejlesztik, ezek hozzák
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gyümölcsbe zsenijét Sőt: maga az, amit zseninek nevezünk, ilyen 
folyamatoknak az összetétele.

Helyszűke miatt nem polemizálok. Elmondom az én felfogásomat a 
zseniről. Ezzel megadom a választ erre az állításra is.

Egy régibb tanulmányomban a zseni lényegét fejtegetve, erre az 
eredményre jutottam: a zseni egy közösség (faj, nemzet) világképlete. Ezzel 
az összefoglaló névvel a következőket akartam mondani:

A zseni mindig egy időben és térben milliókat egybefoglaló 
szintézis. Azaz:

1. A zseni egy közösség múltjának és jelenének legegyetemesebb meglátója. 
Ok és okozatok egységes rendszerében látja faja egész életét. Meglátva, 
hogy minden egyes életjelenség mennyi életet, vagy mennyi halált jelent 
fajának, nemzetének.

2. A zseni egyszersmind a közösség e meglátott életének legegyetemesebb és 
legintenzívebb megérzője. A faj, a nemzet szenvedései, szükségei, félelmei 
benne, az ő test-leikében a legégetőbb szenvedések, szükségek és 
félelmek. A közösség életet kereső ösztönei benne a legerősebbek.

3. Ebből a meglátásból és egyetemes megérzésből következik: hogy ő 
termi meg azokat a gondolatokat, melyek fajának megváltást és jövőt 
jelentenek. A zseni nemcsak világképlete: de legtisztább képletű, 
legegyetemesebb életakarata a közösségnek.

A zseni tehát legegyetemesebb történelmi funkciója egy közösségnek. 
Elmaradhatatlan, velejáró sajátságai:

1. Mivel egész életét a közösség: fajának vagy nemzetének megélése 
jelenti: a zseni a lehető legkevésbé egyén. A zseni a közösség, a mindenki: az 
örökkévalóság jegyében. Mindaz az egyéni sajátosság, amit például egy 
Hugóról, egy Petőfiről összeanekdótáztak: velejáró sallangja volt koruk 
minden ficsúrjának.

2. Mivel a zseni millió és millió emberéletnek, embervégzetnek 
értelmi és érzelmi összefoglalását jelenti, időben és térben egy megváltó 
és jövőtadó életakaratba: a zseni, mint minden egység, mint minden 
rendszer, mint minden hatalmas építészeti alkotás: a legteljesebb rend, a 
legegyetemesebb egyensúly és abszolút szellemi egészség. Az emberi szellem 
legnagyobb képviselői: Dante, Shakespeare, Voltaire, Goethe, Kant, 
Hugo Victor, Petőfi stb. stb. a legnagyobb szellemi egészséget, a gon
dolkodás valóságos matematikai rendjét jelentették. Érdekes, hogy 
legtöbbnek még életkora is igen hosszúra terjedt.

Vannak aztán zsenik, kiknél tényleg találkozunk patológikus, az
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őrültséget megközelítő vagy megteljesítő szellemi folyamatokkal. 
Amint vannak ilyen korlátoltak, tehetségtelenek, közepesek, hordárok, 
ideggyógyászok stb. stb. ezrivel, százezrivel, millióival. De ezeknél e 
beteg folyamatok félremagyarázhatatlanul akadályozzák, zavarják, nem 
engedik teljessé kifejlődni a zseni képletét. Széchenyi hatalmas erejű zseni
je dacára csak tört darabokat tud elővívódni abból a megváltó 
szintézisből, melyet egy egészséges Széchenyi teljes zsenije megadott 
volna. Az Ady fájdalmas példája is ide tartozik. De erről nem 
akarok itt szólani.

Még jobban megtévesztették a közönség ítéletét azok a fél- vagy 
másodlagos zsenik, kikben egy-két zseniális sajátság a beteg folyama
tok folytonos áradatával küzdött. De milyen könnyű kimutatni, hogy 
alkotásukat mennyire megszégyenítette és körülpiszkolta a betegség, a 
mánia, a tébolyult megszállottság. Zseni-palánták voltak, melyek beful
ladtak az őrültség mocsarába. A beteg folyamatok tehát éppen akadályoz
zák vagy megölik a zsenit. És ha Homais úr azt kérdezi: De vájjon 
Baudelaire és Verlaine betegségük nélkül lettek volna az, amivé lettek? 
Én visszakérdezem: Vájjon egy korlátolt és félbolond házassá
gi közvetítő korlátolt házassági közvetítő lett volna a félbolondsága 
nélkül is?

IV.

Mi az oka mégis, hogy minden időben és minden Lombroso nélkül, e 
tragikus gigászokat oly szívesen örvendte bolondnak a közvélemény? 
Ezer más apró ok mellett az egyetemes, leglényegesebb okok a 
következők:

1. Az átlagember a maga önzését (önzés = énem beélése az ember- 
világba) napi kis célokba, apró álláskák, vagyonkák, hírecskék elérésé
be éli bele. Ezek a célok határozzák meg morálját, gyávaságát és 
bátorságát, igenjeit és tagadásait. Ezek a célok mindenki mástól 
megláthatok, megérthetők és alkalmasak arra, hogy millió hasonló 
arányú célocskával egybekapaszkodva: társadalmi renddé, erkölcsi 
világrenddé részvénytársuljanak.

A zseni a maga titáni életét, történelmi önzését az egyetemesbe: az 
időben meg nem haló közösségbe, fajba, vagy nemzetbe éli bele. Céljai, esz
közei, módszerei az átlagembertől nem láthatók, meg nem érthetők. 
Legcélszerűbb, történelmileg leggyakorlatibb gondolatai és tettei egy 
tétova bolond öngyilkos hadonázásának látszanak a burzsuj szemé
ben. Mert nem látja mögötte a ma megfizető kis önző célt, az estére 
kijáró profitot. Valahogy a saját napi biztonságát nyugtalankodja ezek-
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ben a látszatosan észszerűden megnyilatkozásokban. Mert kétféle 
énjük, kétféle önzésük az arányok végtelen különbsége választja el. Az 
egyik énjét, önzését milliókban s a halállal el nem határolt időben éli 
meg. A másiknak önzése a pocakja külső bőréig, legjobb esetben 
unokája étvágyáig ér.

2. A második ok az arányok végzetes különbsége. A zseni a közösség 
összegezése, a mindenki sub specie aeternitatis. így mindaz, ami az 
átlagemberben megvan okosan, lábujjhegyen, ötvenpercentesen: a 
zseniben történelmi problémát megoldó, jövőt kialakító titáni erővel, 
mint abszolútum nyilatkozik meg. Az átlagemberis szereti faját, ki akar 
küszöbölni bizonyos társadalmi igazságtalanságokat, kívánja a munka 
teljes jogát stb. stb. De mindezt főnöke előléptetése, kosztja s más okos 
meggondolás bölcs határai közt. Az egyetemesben, a transzcendens faj
ban élő zseni az örökkévalóság hősi lendületével abszolúte akarja a 
benne kitermett történelmi akaratokat. Ez már sok a józan polgárnak, 
mert veszélyezteti a hivatalos minősítés szépségét s talán az öt év múlva 
bekövetkező negyvenpengős fizetésjavítást hat évre löki vissza. Ez már 
sok, ez már destrukció. Hozzájárul ehhez egy másik szükségszerű 
jelenség. Aki csak egy embernek akar világítani, beérheti azzal, ha egy 
tizenhatgyertyás villanyáramot indít meg. De, aki millió lélek leg
mélyére, temetők titkaiba és tragédiák ezreibe viszi a történelmi 
világosságot: annak az érzések és gondolatok mérhetetlen erejű áramait 
kell magából kisugároznia, hogy kiváltsa a tömegekből a megváltó 
akaratot. És a burzsuj, aki ijedtében úgy ráng erre, mint a higanycsepp a 
forró kályhán, azt hiszi, hogy ez a roppant áram egy őrült elme 
rapszodikus vonaglása. Nem tudja: hogy egy mosdótál víznek egy 
belédobott kövecske is rémült vonaglás: de a tengernek a legnagyobb 
vihar is csak természetes életjelenség, higiénia? Ez az eset, amikor a 
burzsuj ijedtségét, megbolygatott lelkiismeretét s kosztját a szertelenség 
vádja mögé bújtatja a zseni ellen. Sokan most sem tudják megbocsátani 
Petőfinek, hogy az Apostol az Egy gondolat bánt engemet, a Levél Arany 
Jánoshoz s más nagyszerű életrehívásai helyett nem így intézte el 
hivatását: - Nem hiszem, hogy a tudományos objektivitás s a tudomá
nyok mai állása ellen vétenék, ha bátorkodom azt a véleményezést 
megkockáztatni, hogy az állam azon egyedeinek, kiket polgároknak 
nevezünk, talán valamivel többet juttathatnánk azon jogok némelyiké
ből, melyeknek összességét a politikai tudomány polgári szabadságnak 
nevezi. - Micsoda óriásit lökött volna ez a magyarság sorsán onnan, a 
Nemzeti Múzeum erkélyéről!

3. A harmadik egyetemes ok, hogy a modern életpiacon üzleti érdek, 
félelem, düh, rajongás, kíváncsiság és minden egyéb: betegre fokozva 
irányozza rá a tömeg érdeklődését ezekre a roppant emberi jelenségek-
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re, kik mint ősvilági anakronizmusok rengetegülnek a szabadverseny 
piaci apróságai fölé. És ez a torzszeművé betegített kíváncsiság mindent 
rendkívülinek magyaráz a zseninél, csakhogy ne maradjon éhesen. Ha 
egy burzsuj csokoládétortát eszik tejszínhabbal: az délutáni uzsonna. 
Ha egy zseni teszi ezt: nyugati perverzitás, vagy még rosszabb. Mikor 
mindenki rákeni a maga kis házi bolondságát, nem volna disznó az a 
zseni, ha mégsem volna bolond?

V.

Miért írtam ide ezeket az egyszerű gondolatokat, melyek már ott vannak 
minden egészséges ember jobbik zsebének a belső csücskében? Azért, 
hogy vegye elő onnan s vigye az új nemzedékek friss lélekzete elé. 
A világháború mitologikus látomása után, a történelem megnőtt hivatá
sa előtt a kis rothadt szalón-Európa szétmúlik, mint egy tegnapi takony
kor. Apró kis trükkök, a képtelen svihákok szindikátusai, az orvosi 
lekszikonokból összebogarászott beteg egyénségek, patologikus has
táncok nem fognak többé művészetté csodapókoztatni semmilyen 
vurstliban. Új egyetemes szomjúság van fakadóban egy nagyarányú, 
megváltóan emberi művészet felé. A művészet megújhodása pedig 
sohasem jelentette ügyes fogások, ravasz teóriák kitalálását vagy merész 
csirkefogók szindikátusait. A művészet minden megújhodása jelentette az 
emberi horizont s az emberi szánalom megtágulását. Jelentette az emberi 
igazság hősi lendületét, egy jobb jövő mártíriumosan forró akaratát. 
Szélesebb emberi ölelést, az emberi zokogás és kacagás teljesebb, szabadabb 
kibomlását. Azért, ó megidézett gyermek, akit a géniusz tragikus hivatá
sára csókolt anyád! Kérlek erre a szent, elbocsátó csókra, ne menj oda, 
ahol rothadt eunuchok esztétikát csipáznak. Ne menj oda, ahol új 
trükköket visítanak a betű bandába verődött bohócai. És jaj, ne menj 
oda, ahol jó profitot ígér az ügyes betűüzlet. Keress magadnak egy 
millióknak jövőt, kenyeret jelentő nagy célt, szeress és gyűlölj a hős 
végtelen lendületével, élj a nap, a föld, a termékeny nő széles csókjaiban, 
öntözd lelkeddel, véreddel új vetésre az emberbarázdát. Légy meg
váltása minden megraboltnak, lezuhanó végzete minden kizsákmá
nyolásnak. Légy tiszta, légy erős, légy hős. És műved túlél minden esz
tétikát, minden sarlatánizmust. Lesz megadott kenyere, megváltott 
élete, megtalált dala jövő barázdák vidámabb munkásainak. Lesz az 
embert emberebbé fürdető meghalhatatlan szép emberi zokogás.

Orbánhegy, 1927. szeptember 18.
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PRO MANSARDO
(HUGO TATA ÉS ÉN)

Ne méltóztassék megijedni ettől a sokszoros barbarizmustól. Ez csak 
ennyit jelent: védelmemre. így kellett volna írnom: pro domo. De annyi 
szertelenséget és cézárt gőgöt hánytak már a szememre, hogy nem mer
tem ilyen hangzatos lenni. Különben is, minden utópia, melyet jövőm 
gyanánt ki mer termelni életem: egy szép mansarde terasszal, réchaud- 
val és nagy-nagy ablakokkal az ég széles mezőire. Szelíd virágokkal és 
egy nagy karosszékkel, melynek még megvan legalább három lábkari
kája. Hogy ott békében kitermelhessem mindazt, amit az anyám csókja 
a magyar mezőknek küldött. Igaz, hogy sunyiban még egy kakukk
órát is kívánok.

Szellemi életünk ránk kultúrfölényezett idegenei a magyar irodalom 
minden értékét szétlopják „idegen hatásba”, természetesen, min
denekelőtt német hatásba. Mert turáni hazafiságukat kitörné a nehéz 
nyavalya, ha egy időtlen arcú, ősgazdagságú szépségre elmondhatná a 
magyar televény: ezt az én ölem szerelméből csókolta életre a nap. 
Engem aztán mégsem lehet Herman fater egy teremtményéhez sem 
hozzákenni. Hát Hugo, Zola, Dosztojevszkij neveit csapogatják hoz
zám. Az „Hugo-hatás” mocsárpszichológiai szempontból annyira 
jellemző, annyira megadja esztétikai, filológiai, egyetemi és zsur
nalisztikái varangyaink természetrajzát, hogy részletesen ide muta
tom.

Egy regényíró a másikra általában a következőkben hathat: 1. A 
szerkezetben. 2. A mese formájában vagy anyagában. 3. Alakjai megraj
zolásában, pszichológiájában. 4. Felfogásában a világról és az em
berekről. 5. Képzelete formáiban. 6. Nyelvében. Hol a gutában hatott 
agyon engem Hugo tata?

1. A szerkezetben? Az Hugo szerkezete: egy éles határvonalakban 
kigondolt mese cselekvényeinek olyan összekapcsolása, hogy az olvasó 
érdeklődése a regény végéig fokozódjék. Külső, szinte azt mondhat
nám: fizikai szerkezet ez. A szereplők tetteinek s az általuk okozott 
külső eseményeknek láncolata az egész mese egységében. Ahol néha a 
láncolatot akarattal és erőszakosan megszakítja az író, csak azért van, 
hogy az olvasó feszültségét a következők felé mesterségesen növelje. Ez 
a szerkezet a millió véletlenes és jelentéstelen rezdülésben történő életet 
egy irodalmilag stilizált erős mechanizmusba önti.

A szerkezet nálam. Az élet millió tudatos és nem tudatos elemeiből 
előáll bennem: egy sajátos vízió, egy sírás, egy gondolat, egy vágy: az 
életakarat valamilyen mozdulása. Ez az egész regény, a gerinc, a
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boltozat. Ez az egyetlen mozdító parancs aztán arcokat, eseményeket, 
dolgokat idéz meg. melyekből ő előállott: azokat és olyan rendben, 
amelyek s ahogy a legteljesebben kifejezik őt. Itt tehát többé nem külső 
események egymásba kapcsolódásáról van szó, hiszen igen sok részben 
alig van külső esemény. Az egyes részekben omlanak az élet áramai: ar
cokkal, dolgokkal a maguk véletlenes, sokféle gazdagságában. Sokszor 
az egyes részek között nincs is külső kapcsolat: tettek vagy események 
egy láncba forradása. De minden részből, mint egész lelki eredmény 
kiárad valami, ami továbbmondja, építi, domborítja azt a víziót, sírást, 
gondolatot, vágyat: azt az életakaratot, mely az egész regény boltozata, 
az egész regény. Ez a szerkezet belső, pszichikai szerkezet. Katedrálisát 
a tiszta időbe: a történő emberi lélekbe építi. Szerkezet tekintetében 
tehát: Hugo tata Makó. én Jeruzsálem.

2. A mese formájában, anyagában? Ennek a kérdésnek már a feltevé
se is tandíjmentességet biztosít a kérdezőnek bármely Frimm-intézet- 
ben. Hugo mindig külső tettekkel, külső eseményekben szerkeszti egybe 
a maga erős egységű meséjét. Regényei éppen olyan zsúfoltan tettesek és 
eseményesek, mint a bűnügyi regények. Az én regényeimben - egy kis 
túlzással - nincs is mese. Az emberek kávéházban, szerkesztőségben, 
utcán, templomban, otthon: találkoznak, beszélgetnek, jól vagy rosszul 
érzik magukat. Kiötlő események, harsogó tettek nemigen fordulnak 
elő. És ha mégis vannak ilyen jelenetek: azok mindenekelőtt lelkiek. 
Mert ez már az eseménytelen, a külső erős tettekre lehetetlen modern 
élet világa, ahol majdnem minden lelkileg történik. Ott történik az egész 
ember, az egész világ s az egyének inkább az egész élet arcának és 
gesztusának látszanak, mintsem külön indulású, külön tettekben 
kiépülő külön akaratnak. Némileg kivétel a Csodálatos Élet, de ez a 
magyar népmese hagyományos meseszövését követi. A mese formá
jában és anyagában: Hugo Makóbb, én Jeruzsálemebb.

3. Az alakok megrajzolásában, alakjaim pszichológiájában? Itt 
furunkulusodik a legbütykösöbbre doktorkáink bölcsessége. Hugo 
tatánál nagyarányú emberek szerepelnek. Nálam is szerepelnek 
nagyarányú emberek. Az Hugo tata hónalja szőrös. Az enyém sem 
csóré. Tehát: Szabó Dezső az Hugo tata törvénytelen fia. Elég négy 
egyetem ennyi bölcsesség el kvártélyozására?

Lássuk Hugo nagyarányú embereit: egy Jean Valjeant, egy Javert-t. 
egy Claude Frol lót vagy a nevető embert. Gigászi arányban kivetített 
általánosságok ezek: a társadalom bűnein győzedelmeskedő tisztuló 
egyén, a törvény-betű embere, a szerelmi szenvedély, a társadalom 
kegyetlenségével bírókra kelő emberi jóság. És a baj nem itt van: hiszen 
az emberi művészet minden nagy emberalakját, legyen az Balzac vagy
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Dosztojevszkij művészetében, végeredményben oda lehet összegezni 
egy-egy ilyen nagy emberi általánosság alá. De:

De Hugónál ezek az alakok ezt a jelentőségüket arra alkalmasnak 
talált logikailag kigondolt külső tettekben és lelki eseményekben élik 
meg. A keletkezési mód a következő: Először megvan az eszme, melyet 
az író meg akar személyesíteni. Akkor: embert alkot hozzája s ezt az em
bert oly logikailag kigondolt lelki vonásokkal és tettekkel halmozza, 
mellek alkalmasak arra, hogy az illető eszme tiszta képletét adják. Ezek 
az emberek inkább tudatukban és külső tettekben történnek: és nem tes
tük kéttitkú, irracionális valóságában. Emberei tehát úgy személyesí
tenek meg egy eszmét, hogy logikus, tudatbeli képletek, külön testek és 
külön lelkek s a szabadakarat mitológiájának világában élnek. Abban a 
módban, ahogy Hugo egy eszmét emberré személyesít s abban a lelki 
rajzban, amint ez eszme-ember küzdelmét megrajzolja: Hugo lényegé
ben teljesen azonos a francia klasszicizmus művészeivel: Corneille-jel 
és Racine-nal.

Nálam szintén nem az egyén a fontos. Hőseim az élet egy-egy 
egyetemes akarat-áramát, az egyetemes akarat-áramok összeütközésé
nek egy tragikus arcát adják, mint minden igazi művészet. De ez az 
egyetemes valami úgy születik meg bennem, akaratomtól és tudatomtól 
teljesen függetlenül: hogy egy csomó embert, egy csomó eseményt 
magamba élek egyéni életük teljes, analizálhatatlanul sokelemű, 
irracionális levegőjével, minden rezdületükkel. Ebből a megélésből jön 
létre bennem egy-egy egyetemesség. És mikor ez az egyetemesség ki akar 
fejeződni bennem: nemcsak tudatomban, nemcsak logikai akaratom
ban: de egész test-lelkemben. vérem, húsom, idegeim minden történésé
ben visszaélődnek belém ezek a teljes levegőjű egyének és események, 
akik és amelyek az illető egyetemességnek mintegy az élő testét jelentik. 
Amint az orromat hirtelen megütő kenyérszagra látom az egész gyer
mekkori otthont, megfogható és megfoghatatlan valósága teljes páráza- 
tában. a dolgok s a személyek millió vonással végtelen életében, hol 
minden test és minden lélek. így a hős minden pillanatában az egész 
testében történő egész lelket adom. Mert a hős nem logikus akaratom 
egy kiszámított rajza: benne történik az én test-lelkemben, vérem moz
dulásaiban, izmaim életében, idegeim titokzatos folyamataiban. Ezért 
van meg minden pillanatban vérrel, hússal ideggel történő egyéni 
realitásuk s ezért fejeznek ki úgy egy egyetemes arcot, hogy teljesen 
egyéni arcok. Ez az oka annak is, hogy annyiszor tűnik fel a saját arcom 
alakjaim között. Hisz minden alakom: az egyetemes életnek egy az én 
test-lelkemen feltépett sebe. az én életem száján kibuggyant kacagása. 
Nálam sohasem külön test, külön lélek az ember: mindig oszthatatla
nul tovamúló egyetlen folyamat. A szabadakaratnak s összes lelki

818



következményének nálam nyoma sincs. Nálam az egyénben: a világ, a 
tömegek éreznek, gondolnak, akarnak, jajgatnak és örvendenek. Alak
jaim arcában és a pszichológiai megrajzolásban: Hugo leg-Makóbb, én 
leg-Jeruzsálemebb.

4. Talán felfogásom a világról s az emberről azonos Hugoével?
Hugo világnézete az a minden ízében optimista keresztény-romanti- 

kus-progresszista liberalizmus volt, melynél kényelmesebb lelki Have
lock kétségtelenül sohasem vette körül az emberi vérkeringést. Ebben a 
bő világnézetben minden ellentét pompásan elintéztetik s Isten és a 
tudomány, Jézus és Rousseau, Chauvin és Marx igen szép szavakban 
ikertestvérülnek össze. Az Isten csupa szánalom-, csupa jóság-isten. 
Egyébként: a legfőbb Rend s csak azért nem ölt határozottabb, 
megfoghatóbb vonásokat, hogy ne zsenírozza a tudományt. A tudo
mányt, mely az emberiség örök haladása, a világ fokozatos öntudattá 
válása. Ez el fog intézni minden testi és lelki bibit, a sírást, a gyűlöletet, 
az éhséget, az irigységet, az egyenlőtlenséget stb., ki fogja küszöbölni a 
világból és csupa szőlővé és lágy kenyérré fog tenni minden dolgot és 
minden lelket. Jézus maga is ilyen határozatlan képlet s egy hasonlóan 
határozatlanná ködült kereszténységben a szeretet és szánalom örök 
csordulásává hígult. Rokon Rousseau-val, aki megmutatta, hogy a világ 
és az emberek jók: csak a dogmákba és spanyolcsizmákba betört 
társadalom rontotta meg őket. Mert a betűkbe jegecesedett dogmák és 
törvények a jóságukban és szánalmukban szabad emberek börtönei, 
legfőbb szenvedései. Az igazi Istentől küldött törvényhozó: a szív. És ez 
igen jutányos, mert az ember a lehető legközelebbi viszonyban van a 
törvényhozójával. És az emberek közt csakis a szív jelent rangot: van
nak szívkirályok, szívhercegek, szívgrófok stb. és - fájdalom - szívpro
lik. Egyébként egyenlőek vagyunk, mint két iker verébfióka. Különben: 
a végén minden a lehető legjobban lesz. Mindenkinek lesz egyenlő 
szíve, kenyere, tudása. Az emberiségnek már nem is lesz egyéb hivatása: 
minthogy egy egyetemes cvikipusziban csókolgassa egymást és tósztot 
mondjon egymásra.

Ez a világnézet, megvallom: egészséges és nem okoz vérkeringési 
zavarokat. Azt is elismerem, hogy abban a történelmi percben, melyben 
Európa lel ki formájává lett: szükségszerű volt és vidám heroizmusával, 
gyermekes optimizmusával és széles ölelkezésével sok jót is adott az 
emberiségnek. És ami nem csekély: megteremtette az emberiségnek, mint 
egyetlen öncélú és közös célú egységnek a hitét. De nem tudok el
képzelni világnézetet, mely távolabb állana tőlem. És nem hiszem, hogy 
legyen világnézet, mely kevésbé legyen képes ma embert és világot 
építeni, mint ez.

Az én világlátásom minden gyökerében, egész lényegében tragikus.
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Pesszimista: de ez a pesszimizmus derült és heroikus. A nem élni 
képtelen, folyton több élés felé lázasodó élet végtelen sok akaratban 
rohan csókolni és enni s életének minden mozdulata egyszersmind a 
megsemmisülés egy-egy folyamata. Az egész mögött nem áll sem jóság, 
sem parancs, sem irgalom, sem tilalom, sem ítélet. Nem áll mögötte ok. 
nem áll előtte cél. Mert nincs ok. nincs okozat, nincs cél és semmi sincs 
külön. Amit mi így fogunk fel: az az örök-egy és örök azonosságú 
folyamatok látszatváltozásai. Az ember is egy ilyen mozdulata, sajátos 
látszata az egyetemes örök folyamatnak. És mint az egész enni rohanó 
világ: lényegében gyilkos, ragadozó és önző. De mert muszáj, hogy az 
élet éljen s az élet tovább mégis csak az összekapaszkodásban, az 
ölelkezésben fogamzik: éppen ebben a vak önzésű. ősharapású több
élet felé rohanásban benne van a szeretet és szolidáritás kényszere. Az 
ember nem volt és nem lesz soha sem jobb, sem rosszabb, csak 
jóságának és rosszaságának eszközei és megnyilvánulásai változnak. 
Az ember élete: csókol és harap s csókját és harapását igyekszik túlélő 
várakkal körülépíteni. És már nem is ember s a koporsón át tovább futja 
az örök pályát. És mert életem minden mozdulata csak salto mortale: 
mint egyénnek nincs értelmem. Csak abban van értelmem, amiben el
rohanó csókom és harapásom túlélőt épít. Tehát: nem az egyesben: az 
egyetemesben kell megélnem életemet. Nem Nagy Pétert és Kis Sárit 
kell szeretnem, hanem azt, ami örök megújulással Nagy Pétereket és Kis 
Sárikat terem: a fajt. És életem munkáját az egyes Nagy Péterekkel és 
Kis Sárikkal szemben az örök termő egyetemesség szükségei szabják 
meg. így építésem nem az én elbuborékoló csókom és harapásom, de az 
engem kitermő egyetemesség örök csókjának és harapásának védelme. 
Ez az ember nagy és külön méltósága a vak zuhanású világzáporban. 
Az élet örök világtalan rohanásában egy pillanatra emberré villan, hogy 
ebben a formában folytassa az egyetemes gyilkosságot és lássa 
önmagát. Az ember tudja, hogy vak üregből, vak üregbe átvillanó ok
talan, céltalan, értelmetlen tovatünés a könyörtelenül azonos, javítha
tatlan világmechanizmusban, hogy nincs jutalom, nincs büntetés és 
lehetetlen minden illúzió. És ő mégis: elfutó életmozdulataival túlélő 
védelem, életforrás és ölelés lehet az örökké megújuló csók és harapás 
számára. Ez a halhatatlan dac a halál ellen, ez a betyár azért is a pillanat 
kocsmájában, ez az életemen túláradó életem: ez az egyetlen menekülés 
az élet elől, az egyetlen zsongító ír az életsajgásra. Formáló akaratává 
örökülni a rajtam túlélő életnek, dogmája és törvénye lenni leendő 
életakaratoknak, parancsoló erő maradni, mikor a parancsot kitermő 
képlet rég tovatűnt: ez a gigászi fricska a halálnak, csak ez fizeti meg az 
élet oktalan gyilkosságát.

Nagyon érdekes például meglátni azt a különbséget, ahogy az emberi 
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jóság és szánalom Hugónál és nálam szerepel. Hugónál a jóság, a 
szánalom, a szolidaritás: egy szélesölelésű elme gazdag képzet
világának logikus eredménye. És egy kissé vasárnapi kirakata is: - 
Lássátok, milyen atyaistenes-szépen elrendeztem ezt az öklös, hadoná- 
zó világzűrzavart. Nálam, akinél az élet minden rezdülése akarati 
folyamat: a szánalom a jóság, a szolidaritás a megtaposott életből, a 
megzúzott testből, a vér, hús, az ideg vaktitkaiból mintegy fizikailag 
kinövő életakarat: az egyetemes élet ösztöne kiserkedve az élő ember 
húsrögein, mintegy időtlen emlékezet és védelem. Világ- és em
berlátásában nem lehet nagyobb különbség: mint amilyen a racionális, 
keresztény, testes-lelkes, szabadakaratos, liberális Hugo és köztem van, 
aki világot és embereket egyhúsú, egyvérű, ős-kényszerű oszthatatlanul 
egyetlenegy életnek látok.

5. És a képzeletem? Itt már baj van: Hugónak hatalmas képzelete van. 
Nekem hatalmas képzeletem van. Nem világos, hogy Hugo tata 
hatott a világra?

A tény ez: Hugo képzelete és az én képzeletem eredetében, 
folyamataiban és megnyilvánulásaiban általában teljesen különböző 
életjelenségek sorozata. Az Hugo képzelete rendesen: a képzeletvilágnak 
új és új csoportosulásai valamely érzés vagy gondolat hatása alatt. Az én 
lelkem: az öt érzékemben, egész bőrömben, húsomban történik s 
képzeletem is az öt érzékem testi misztériumában születik meg, még 
akkor is, ha a kézzel megfoghatót a csak lélekkel megfoghatóval hozza 
kapcsolatba. Ha nem félnék a szavak túlságos egyoldalúságától, azt 
mondanám: az Hugo képzelete, minden gazdag anyagraktára dacára is, 
szellemi, intellektuális. Az enyém, még elvontságában is, fizikai 
ösztönös. Ezért van: az Hugo hasonlatai és metaforái általában 
kialakult, állandó képzetek csoportosulásai. Nálam hasonlat és metafo
ra legtöbbször folyamati. Nagyon kevés túlzással azt mondhatnám, 
hogy az Hugo és az én képzeletem közt olyanféle különbség van, mint 
az allegória és a századvégi költői szimbolizmus közt. Nem rész
letezhetek, de az bizonyos: gyökeres, mély biológiai különbség van a két 
képzelet közt. Az Hugo képzelete mindenekelőtt festői. Az enyém 
inkább zenei, a szó lényegértelmében. Az Hugo képzelete egy magas 
kultúrában kivirágzott elme pompás képzet-játékai. Az én képzeletem 
egy még a föld, a nap, a levegő ős húsában ezer köldökzsinórral 
táplálkozó test-lélek folyamai a világzápor elfutásában.

6. És e sok különbség, melyek mögött e két emberi képlet egyetlen 
nagy különbsége van: legmegmutatóbban a nyelvben látszik meg. Az 
Hugo és az én nyelvem a művészi kifejezés két teljesen más, talán 
egymástól legtávolabb eső típusát adják. Megint: az Hugo nyelve a 
képzet-világában élő művész nyelve, jogos általánosítással: főnév- és
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jelzőnyelv. Az én nyelvem általában: a test-lélek összes, el nem különített 
folyamataiban élő művész nyelve s a mondat egyetemes igésítését jelenti. 
Az Hugo nyelvének világa stabilis, élesen elhatárolt dolgokra tagolt 
világ. Az én nyelvem világa: a végtelen, egyetemes-egységes folyamatai
ban tovamozduló örök levés. Ez a különbség ott hat a két nyelv 
minden elemében.

De aztán: tessék megvizsgálni a két nyelv szövetét közelebbről. Az 
Hugo nyelve igen jelentős percentjében, igen sokszor túlságos arány
ban: majdnem tisztán csak dekoratív. Nálam pusztán dekoratív elemül 
egyetlen szót sem lehet találni. Kép, hasonlat, metafora, jelző, ige: min
dig az öt érzékemen át énemmé történő világ vérrel-hússal mozduló 
folyama az emberi sírás vagy emberi öröm lejtőin. Ezért az Hugo nyelve 
igen sokszor üres retorika, vagy csak káprázatos arabeszk. Az én 
nyelvem minden elemében a történő élet szükségszerű kifejezése. 
Sohasem játék. Az Hugo nyelve egy bámulatos elmének bámulatos pro
duktuma. Az én nyelvem az egyetemes világharc élő ember-testen 
kivérző, kibuggyanó élete könnyben, csókban, sebben, kacagásban.

Pintércsászárhorváth, ezt faggyazd meg, békás.

Budagyöngye, 1927. október 1.
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JUHÁSZ GYULA

A villamos vitt a keleti pályaudvar felé, hogy Debrecenbe utazzam. A 
Nemzeti Színháznál nagy tömeg hullott szemeimbe. A tömegek látása 
mindig fellobbantja bennem életem tábortüzeit. Várok valamit, a végzet 
valami titkos üzenetét és lelkem végtelenbe nyúlt mezőin felmozdulnak 
a viharvert vetések. A Színház csarnokában ravatalos lángok égtek. A 
lélekmutatás és a magyar nyelv egy nagy művésze feküdt a méltóságos 
ravatalon. A nehezen tovaúszó villamosra rikkancs ugrott fel. A felém- 
lobogtatott újságon nagy fekete betűk mondták: Juhász Gyula meg
halt.

Ez a hír ezelőtt húsz évvel sem lett volna meglepetés. És mégis 
megütött, mint egy nekem szánt hántás. Micsoda halálzápor! Augusztu
si éjszakája van a magyar szellemnek, egymásután hullanak le csillagai. 
Mintha menekülnének abból a világból, melynek elborult horizont
jában nincs lélekszerinti otthon számukra. Hadd jöjjenek helyükbe a 
kalandorok, a politikai gengszterek, a megtestnevelt agyvelőtlen 
akaratok piszkos hullámai.

Juhász Gyula meghalt. Megölte magát. Egy darabig nagy templomi 
csend volt bennem, mint mindig: ha az élet és a halál, a végzet és az em
beri szív szembe néznek egymással lelkemben.

Már régen a vonaton ültem. Ültem mozdulatlanul, kilátott szemek
kel. A vasparipa már az Alföld tavaszi csodájában röpült velem.

Mert csoda volt minden a megmozdult Föld fakadó álmában. A 
megtépett égről nagy puha árnyékok és lágy fénycsókok hullottak a 
síkságra. Tünékeny halványkék ruhában, kibontott sötét hajjal, fehér 
sugárruhában, hajuk boldog szőkeségével: a szomorúság és az öröm 
lányai körbe libegtek, összefogóztak mint egymásba hajló virágos ágak, 
és halk táncba kezdtek a vetésre nyiladozó földek fölött. Énekeltek is. És 
énekük végtelenből: temetőkből, rögökből, századokból és régi szívek
ből előnyúló emlékeztetés, nagy termékeny gazdag szomorúság s egy 
oktalan, alaktalan boldogság puha jósága volt.

Énekeltek, táncoltak. És énekükbe és táncukba, mint keringőbe 
habzó selyemuszályok fehér örvénylésébe belekeringett az egész világ. 
Boldog mosolygással, mint első csók felé hajló szűz, szemérmesen és 
édes keltetéssel mozdult az Alföld a tánc és ének időtlenül szomorú, 
időtlenül boldog ritmusába. A szikes rögök, melyek most mégis selymes 
zöldet, ébredő életet s a termés ígéretét kacagták, a szomorú kis házak, 
melyek most mégis boldog meseként borultak titkos ígéretű bölcsők 
felé, a vadvizek boldog derültségei, a messze merengő gólyák, a lenge 
zöld fényességgé párázó fák s a gólyahír sárga kacagásába csiklandott 
legelők: mind, mind belemozdultak az ének és tánc szomorú boldogsá-
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gába. Már a Tisza omló fürtjei, boldog fűzfák táncai közt habozva, 
suhantak a nagy mozdulás árnyékkal, sugárral pászmázott örömében. 
A vérző, koldus Alföld, a történelem örök fegyenceinek dermedt kenyér
gályája: most szépség-patakoktól özönlő dús mitológiává bomlott a 
Tavasz kegyelmében.

És tikkadt ámulásba tágult szemeim már látták ős varázs-szellemét is 
ennek az időtlen mitológiának. Először: mint távoli barna homálytógá
ba merengő diák? malaclopóban kóborló igric? - csak két nagy delejes 
szem titokzatos világával sejlett felém. Aztán fűzfa alakot öltött, görcsös 
gyökérkezekkel mohón kapaszkodott a föld mélyebb rögeibe s valami 
csodálatos lágy szomorúságot dúdolt, mintha legrégibb gyer
meksírásaim bónyálta volna ki lelkem régi csücskeiből. Aztán kékes
fehér szárnyakkal lebbent tova. elterült a vadvíz megringatott egén, 
mint bomló reggel finom köde, ellapulva hallgatta a föld szívét s 
könnyű fehér ujjai csodás üveghangokat vertek ki a víz szőke fodrain. 
Mintha boldogan ébredő csecsemő kacagása gyöngyözne az életi tóba, 
mintha fiatal lány zsenge szívén kopogtatna a szerelem. Aztán felállt, 
felmagasodott a felhői homályba. Állt, állt, mint árva gólya, hallgatott és 
nézte a fénybe-homályba kerengő vidéket. Hallgatása fojtott, mint 
lelked re hajló gond, nézése rémült látomás nyüzsgő szörnyei. Most el
nyúlt a Tiszába és zokogott, mint egy kétségbeesett kacagás s a másik 
percben már. mint fáradt öreg juhász a meghajló hátú habos juhok fölé, 
apró falusi házak barna szomorúságára sátrazta két nagy szeme meleg 
jóságát. És amint tűnt és változott, tüneménnyé mosódott vagy em
beralakot öltött: mind-mind több vonással lett emlékeztető és ismerős. 
Tavaszi fákból és vadvizekből, mosolygásba aranyló koldus rögökből és 
futó falucskákból: az ébredés fájdalmas szép táncába suhanó egész 
Alföldből elém-elém kerengett, nőtt, teljesült a csodálatos különségű 
arc: a Juhász Gyula arca.

Mert csodálatos arc volt. Talán legsajátosabb arca a huszadik század 
eleji nagy magyar ébredésnek. Élete két külön szakában láttam s ezek a 
látások érintetlen frissességgel maradtak meg bennem, mint minden, 
amiben a végzet örök megmutatásaira ismertem. Nagyváradra kerültem 
helyettes tanárnak első eposzom torz Katalaunumja után. Egy májusi 
reggel a Rimanóczy-kávéház terraszán ültem s a sorsom keresztútjába 
torkolló irányokba bámultam. Egy hang ébresztett magamhoz: - Jó 
reggelt, kolléga úr. Hallottam, hogy a kolléga úr nagyszerűen ismeri a 
modern európai irodalmat, Juhász Gyula vagyok. - A hangban 
félénkség, fojtott sírás és majdnem didergés volt. De volt valami rejtett 
melegség is benne s valami gyermekes hencegés is. Felnéztem. Egy 
nagyon sovány fiatalember állt előttem, teljesen borotvált, beesett, 
sápadt arccal. Ajkai közül csúnya, ápolatlan sárga fogak villogtak ki,
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szája széle nyálasán fénylett. Szemei mintha mosdatlanok lettek volna. 
De ezek a szemek mégis enyhítettek a rövidre nyírt egérszínű hajjal 
fedett fej csúfságán. Helyesebben: elvonták, magukra vonták a figyel
met tőle. Mélyen ülő, nagy, sötét szemek voltak s mint éjszakába merült 
lápon itt is, ott is delejes lidércfények imbolyogtak benne. Született 
szomorúság, didergő félelem, az eltévedt gyermek magános panasza s 
mégis nagy meleg csókú fények s a hitvalló olthatatlan lángja voltak e 
szemek zsúfolt világában. Leült velem szemben s lelke gátatmosó hegyi 
patakokban zuhogott felém. Beszélt a középkori francia költészetről, 
sokat Villonról, a romántikusokról, a Parnasseról, Balzacról, Verlaine- 
ről, a szimbolikusokról. Közben mindegyre egész versszakokat mon
dott el könyv nélkül. Csodálatos forró áhítattal, szerelmes eltikkadással 
mondta a verseket. Így mondja a fiatal pap első miséje szavait így 
mondja magában a nagyon fiatalember szerelmese visszaemlékezett 
vallomását. És aztán mindegyre, mint titkos aknák vörös lobbanásai, 
ilyen mondatok lüktettek át a hitvalló szavak forró záporán: - Egy 
Dante, egy Michelangeló, egy Shakespeare, egy Balzac, egy Verlaine, egy 
Zola, egy Mallarmé, egy Juhász Gyula...

Pontosan ezeket a neveket mondta. És igen jellemző az ő mohó 
ölelésű szépimádatára, hogy Mallarmét betette ebbe a névsorba. Az 
ilyen mondatok után aztán egy pillanatra megállt, mintha valami 
döbbenetbe zuhanva elvesztette volna lélegzetét. Szemeiben a lidércfé
nyek mögül előbújt egy meztelenül remegő gyermek s aggódva és el
lenségesen leste, hogy nincs gúny az arcomon vagy az a gyanú, hogy 
bomlott ember beszél nekem. De szemeim várón nyíltak rá s arcomon 
csak jó figyelem volt. És ő tovább rohant lobogó sörényű mondatpari
páin.

Azután Szegeden láttam újra 1926-ban. Ugyanaz volt és egészen más 
volt. De sajátságosán: azt a hatást tette rám: mintha a két Juhász Gyula 
nem volna egy ember. Mintha a régi, a nagyváradi, mint egy elátkozott 
házban: benne bujdosna ebben az új Juhász Gyulában s didergő 
sápadtságával ki-kilesne néha belőle: milyen rémeket, milyen új 
hántásokat küld a világ feléje. Az új Juhász Gyula már átlépte a negyven 
évet s fényes-sötét hajában már gyéren csillogott a dér. Arca, teste 
teltebb lett. Szemei mintha megnőttek volna s delejes fényük néha sa
játos mosolygás volt. Elszélesült ajkaira is ki-kivirágzott a mosolygás, 
talán móka, talán gúny. talán önmaga meglátásának fáradt lemondása. 
De ami a legfeltűnőbb változás volt: sűrű sötét bajusz és szakáll borítot
ta arcát, állát. Valami csodálatos ősi jelleget adott ez a dús sötét bozont 
ennek a különös fejnek és különös arcnak. Tréfásan mondtam neki: - 
Kedves Gyula, ha Attila nem olyan volt. mint te, vagy tévedett, vagy
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szándékosan csalt. - Sajátosan: a szemeivel mosolygott mondásomra és 
láttam, hogy jólesett neki.

Kétségtelen: e sajátos életű költő arcában, lelkében az időben 
ősmesszeségre visszavivő vonások voltak. Egy tehetségesebb írónk 
sámánnak mondta s ez az elnevezés egy mélyrepillantás kifejezése. 
Ember még nem járt kevésbé a maga korában, mint ez az ősi csodákból 
idetévedt magyar faun. A kőház, a modern élet valóságai anakroniz
musok voltak körülötte s szentelt ligetek, titokzatos lápok és messzi 
síkok magános sátrainak vízióját hozta belénk ez a mélyírású arc. Maga 
az a testét-lelkét átható áhítat, mellyel szerette és hitte a verset, az ázsiai 
törzsek szent megszállottjaira emlékeztetett, akik az isten, vagy az is
tenek elküldöttjének érzik magukat s az ajkukra fakadó bűvös szót a 
dolgok súgásának hiszik, az ezer írral és ezer méreggel jótakaró és bántó 
természet megnyilatkozott akaratának. Ő verseivel első sorban önma
gát varázsolta a csodalátás és csodahívés lázába és ezért volt egészen 
gyermeki elámulása és valóságos testi fájdalma, ha látta, hogy valakit 
nem tud verse bevonni e varázslat hatalmába. És innen volt csodálato
san kedves gyermekgőgje is, mely ki-kihetykélkedett a nagy félénkségek, 
szomorú megalázkodások és örök didergések mögül. Ez a gőg nem az 
Ady-epigon váteszkedése és nem is a szabadversenyben tántorgó mo
dern költő szükséges menedéke volt. Az ősi babonák, a szent titkok, a 
gyógyító és ártó szavak letéteményesének, a lényeget mutató látomások 
látójának, az öntáltossága hívőjének, a végzetek titkos erejű ráolvasó- 
jának volt népi-naiv büszkesége. Ezért kereste olyan mohó szom
júsággal a nagyon egyszerű, társadalmon, kultúrán, rangon kívüli em
berek társaságát. Mert a hosszú boros együttülésekben, amint ráolvasta 
verseit ezekre a primitív lelkekre, a felhullámzó naív, gyökérszagú 
szavakban és gyermekül ámuló szemekben visszaérezhette magát ősi 
otthonába.

Mert ennek az elképzelhetetlen arányban gyermeknek maradt 
költőnek fájt, sajgott a neki ítélt kor, mint egy ismeretlen betegség. E kor 
szempontjából sokszor amorálisnak mondhatta valaki, pedig mon
dásai és tettei egy ősvilági gyermek tájékozatlanságai vagy nemtörő
dömségei voltak egy neki idegen és nem érdekes világban. Néha riasztó 
furcsaságai, túldiákos csínyjei után a félénkség mögött valósággal hun
cut kacagás - nem mosolygás, volt nagy delejes szemei mélyén. A 
szentgalleni magyar pajkos életösztöne, hogy alaposan rámászott az 
idegen kor valamelyik büszke tornyára.

Az élet dolgaiban, a társadalom, politika, üzlet, illendőségek és 
boldogulások terén teljesen felelőtlen gyermek volt. Újságjánál buzgón 
leizzadta a neki kiszabott „liberális'' robotot és magánbeszélgetéseiben, 
kitöréseiben a legártatlanabb észrenemvevéssel mondta az ellenkező-
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jét. Maga az a nagyon ellentétesnek látszó és legdomhorúbb lelki sa
játsága is: hogy mély belső és tüntetőén külső áhítattal imádott {qz a pon
tos szó) mindent, ami szellemi kultúra, irodalom, művészet, tudomány: 
ős meghatározottságában gyökerezett. Irodalom, művészet, tudomány 
az ő lelkében örök, titokzatos ráolvasások voltak a végzet haragjait 
vérző emberiség sebeire, nagy csitításai az örök emberláznak. Külön
ben ezek az áhítatai néha édesen filozopteri szagúak is voltak s 
hatalmuk alatt elképesztő el méretezéseket is tudott hevenyészni.

Ez a mély századok visszamutatásával valóságos lélek nagyon 
valószínűtlen, nagyon furcsa, nagyon magános volt a kora valóságában. 
Hogy kellett gyermek és táltos lelkének a szeretet, a ránéző szemek 
ámulása, az apotheozisok gyermeki káprázata. És mennyi lekicsinylés
ben, fitymálásban, gúnyban, megaláztatásban, mennyi felvérző ütődés- 
ben volt része a nem neki való világban. Ennek a valótlanná tévedt 
léleknek tényleg a vers és a bor volt minden menedéke: az elbújtató hús 
vadon, a kárpótlás, az új szárnylendítés nélkülözhetetlen erőforrása. 
Csodálatos-é, ha ő, aki oly forróan, oly mély testi-lelki egyesüléssel 
szerette, helyesebben: oly primitív egytestűséggel szerette az életet, a 
természetet, mindegyre a halál felé futott, mint megijesztett, megvert 
panaszos gyermek: - Anyuka, a világ bibis, a világ fáj, fázom és félek, 
végy a karjaidba!

A magyar Parnasse négy képviselője indult, hogy a Vart pour Vart, a 
tiszta művészet, a mindennapi élet zajaitól és szenvedélyeitől megszűrt 
költészet zavartalan nyugalmú papja legyen, mint a francia Parnasse 
híres palástosai. Ez a négy költő: Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztolá
nyi Dezső, Babits Mihály. De a magyar élet nemigen engedi meg azt a 
fényűzést költőinek, hogy elszakítsák azokat a gyökereket, melyek 
földből, sorsokból, emberekből szívják az alkotás mély áramait. Ez az 
élet addig csavarta, ijesztette, fázította és hevítette Tóth Árpádot és 
Juhász Gyulát, amíg a magyar bánat legsajátosabb dallamait találták 
meg s a legmélyebb magyar sebek szavait szabadították a vers meg
mondó nagy ítéletébe. Még Kosztolányi Dezső is kiszisszen, kivérzik 
néha az Elefántcsonttoronyból Csak Babits Mihály tudott megmaradni 
abban, amit ő toronynak hisz és ami talán nem is magas földszint, s 
melynek rabicfalait ő kedves filozopteri tájékozatlansággal elefánt- 
csontnak nézi.

Ennek a Vart pour Vartos, párnásszista elindulásnak nyomai állan
dóan és bőven megvannak Juhász Gyula költészetében. Ilyenek 
különösen azok a szonettek, vagy másformájú versek, melyeket egyes 
irodalmi vagy művészi alkotásokról, egyes írókról, művészekről, tudó
sokról áhítatoskodik. Ezek, bár a költő táltos-lényegéből fakadnak, igen 
sokszor filozopteri ízűek. Ezek ennek a nagy gazdag fának lehulló
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levelei. Az igazi Juhász Gyula, az örök költő: az élet és halál mély 
poétája. Az élet titkos halk csókjainak, sejtett rezdületeinek. vigasztaló 
mély látomásainak, forró vallásos szeretetének örök megsúgásokba, 
csodálatosan szelíd dallamú vallomásokba megmondó éneke. És mély 
lázú elzokogása a magyar bánatoknak, a temetőkben, századokban, 
sorsokban, korcsmákban, felszámyalásokban, elzuhanásokban ezer
arcú magyar Halálnak.

Juhász Gyulával a szegedi föld leggazdagabb röge tért meg rögtársai 
közé. A magyar lélek világában Szeged a Juhász Gyula városa, ő 
egyetlenül örök kifejezője, összegezője ennek a sajátos arcú vidéknek. 
Ez az ősi különségű arc mintegy emberi folytatása, megtalált szava, 
dallamba szabadult bánata ezeknek az ősi arcú földeknek, melyek dús 
termésükkel nem tudnak a milliók élete: jövőjük biztonsága, bölcsőik 
kacagása, erőik hite lenni. Hiába az izom lendülő akarata, a munka 
ereje, hiába a nap boldog gazdagsága, a csíra fakadó bősége. Hiába a 
Tisza lassú termékeny álma s a belé hajló fűzek szélbe suhanó haja. 
Hiába az alkotás akarata, a szépség hívása, a szeretet kétségbeesett 
felmozdulásai.

Ó, elköltözött testvér, sírba tört dallam, földbe fojtott zokogás, 
végtelen keserű harag a fájdalom, melyet nekem testáltál. És felfogom a 
vas-vesszőt és megverem a magyar temetőt. Ha megláttak volna, ha 
szerettek volna, ha nagy gyermeklelked felé dédelgető karok nyúltak 
volna. Milyen más lett volna az életed s talán most is nehéz-édes bort 
szűrnél őszbe bíborult gazdag venyigédről és egy sírással halkabb volna 
a magyar temető. De nem rugdosás, nem orronöklözés volt a 
művészeted, de örök szépségek csipkebokra voltál és magyar. Hogyan 
akadt volna duzzadt sváb miniszter, aki kihúzott volna magánosságod 
tragikus vizéből a szívek forró sugárzásába! Hogyan jutott volna neked 
szív és reklám, pénz és ragyogás a magyar termésből? Hiszen te nagy 
magyar termő voltál s csak koldus senki, magános furcsaság, sajgó 
árvaság lehettél a jöttment idegen senkik dús zabálása táján.

Vájjon ez a sok áldozatos forró szívből összeomló magyar föld tud-é 
majd erőt adni az utánunk jövőknek, hogy újból magukévá tegyék a 
belőlünk épült földet? Lesz-e még Magyarország Magyarországon? 
Vagy kitagadottan, árván, holnaptalanul tovább virrasztunk a temetőre 
néző magyar korcsmában, ahol:

Babona, bánat, borok és botorság.
Mind összekapnak és a kocsma zúg.
Fölzengenek az átkok és a nóták 
És döngetik a temetőkaput!..

Városmajor, 1937. ápr. 16.



AZ ADY SÍREMLÉKE*

Félek. Félek: csodálatos életére annyi csúf ellenség s csúnyább barát 
varangyosodott. És most: örök pihenése fölé kerül egy tartós hántás.

Félelmeim nehéz valóságok táplálják. Az efféle bíráló bizottságnak 
tagjai szükségszerűen municipiális kiválóságok, politikai felülkerültek: 
úgynevezett közéleti tényezők. Akiknek művészi meglátásuk és érzé
kenységük körülbelül ugyanaz, mint a vásárcsarnokok terebélyes 
hatalmaié. És ha egy lantot átütsz egy ordas fene-konyhakéssel, hogy 
megmutasd a Petőfi lekaszált ifjúságát: azt csodásán megtalált egyetle
nül lehetséges szimbólumnak lelkesedik. Ha pedig a művön ott van a 
magyar korona, mint a dohányjövedék paksamétáin: azt a magyar 
művészet úgy közigazgatásilag, mint politikailag, valamint társadalmi
lag legmagasabb csúcsának ítélik.

Pedig ez csak a kölykebbik félelmem. Az öregebb: hogy a bírálóbi
zottság tagjai finoman megértők, kultúr-sokfélék és „modemek” 
lesznek. Azok közül a modemek közül, akik számára a modernség 
olyan verejtékes mindennapi feladat, mint a méltóságosság az új 
főtanácsosnak. Minden tette negatív. Egy félelem összerezzenése: jaj, az 
istenért, nehogy ne legyek modern! Ezek aztán minden olyant, amilyent 
még nem láttak, vagy amit nem értenek s belsejükben ostoba 
bizarságnak látnak: meglepő új művészetnek hűhóznak. Nehogy meg 
nem értő nyárspolgárrá meztelenüljenek a zsenik, intellektuelek és más 
effélék előtt. Mert ma mégis a közéleti noblesse valami kultúrára is 
kötelez. Ez a kötelezettség oly erős, hogy mikor a magyar politikai 
tőzsde egy minden betűtől érintetlenje a magyar kultúra miniszteri 
székébe került: valóságos Timurlenki irammal száguldott be a kul
túrába. Egy egész negyedévre rendelte meg a Gartenlaubét.

Ezelőtt egynéhány évvel egy könyvkereskedés kirakatába Adynak egy 
új festett arcképét tették ki. Egy luesz-rágott, megszűkült szemű, 
nyomorultul szegény életű, paralitikus Ady Endrét. És lelkes csodálko
zások rebbentek fel: hogy ez az igazi Ady Endre. Aztán láttuk képek és 
plakettek tömérdekét, melyeken Ady hol Beethoven betegebbik maszk
jában, hol didergő holdvilágnak, hasisos Baudelaire-nek, hol abszintos 
Verlainenek, hol gyíkszemű egyiptomi váltott gyermeknek volt sti
lizálva. És mindenik talált elég palit, kik lelkes helyeslésekben fenték 
élesre a modernségüket.

Egy költő lényegszerinti örökkévaló arcát művei adják meg. Egy 
képzőművésznek a művein át kell meglátnia a költőt. A költőről készített
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szobornak vagy festménynek abból a misztikus megfoganásból kell előterem
nie, melyben a költő művei egyetlen arcegységbe élődnek össze a képzőművész 
lelkében. Minden egyéb: üres aprióri kitalálás, átszeli szimbólum, misz
tifikáció. A képzőművészt abszolúte kötik és kötelezik a költő művei.

Már most: az első dolog, amit mély belső látással kell látnia minden 
szobrásznak, aki térbe akarja idézni ezt a sok-titkú lelket: Ady nem 
volt dekadens. Ady nem volt dekadens, nem volt dekadens, nem volt deka
dens!!!

Ezt mondja minden sírása, minden nevetése, csókja, haragja, 
gyengesége. Ezt mondja ezer zúgású egyetlen fájdalmas műve.

Mi a dekadens-pszihé, ki a dekadens költő? Éles vonalú ábrában, a 
matematikai képlet pontosságával két francia költő alakja és költé
szete ad választ. E két költő: Baudelaire és Verlaine. Mit felel ez a 
két alak?

A dekadens lélek, a dekadens költő tudja azokat a beteg, rendellenes 
vagy szemetes tényezőket, melyeket átöröklés vagy élete körülményei 
belé determináltak. De nem csak tudja: előszeretettel énjének ezekkel 
az elemeivel foglalkozik, ezekben látja egyéni arcának sajátos különsé- 
gét s ezeknek művészi kifejezését tartja költészete különös és páratlan 
értékének. Mintegy ezek az elemek: a dekadenciái adják meg élete 
értelmét. Mikor saját szemétdombját versekbe vájja szét: végtelen kéjes 
gőggel úgy érzi, hogy egy egyetlenül áttűnő arc igézetét örökíti be a 
művészetbe.

Ezért lett az utolsó század lázas pubertásában és el betegedő 
nemiségében majdnem mitologikus igézetű Baudelaire és Verlaine 
költészete. Pedig egynéhány tiszta és örök zokogásuk mellett mennyi 
náluk a szemét, az olcsó démonkodás vagy canaille-kiiitések piszkos 
vakarása. De Baudelaire-Verlaine és Ady az emberi skála legszélső 
távlatában állanak. Nincs távolabbi, a hasonlítás minden ürügyét jobban 
nélkülöző két élet-típus: mint Ady és Baudelaire- Verlaine.

Ady lényegszerinti, elhivatott örök arca: paraszt Apollónak született. A 
föld, a nap, a levegő, a kenyér gazdaghúsú gyermekének, aki roppant 
ölelésében egyazon élet azzal az egész közösséggel, amelyből kinőtt 
örök kifejezőnek. Ez a közösség, ez az egy-test-lelkiség lesz egész 
művészetének központi, minden más elemét determináló érzése. Élete 
minden rezdülésében: erőiben, hullásaiban, csókjaiban, síró soraiban: 
sajátságos mitologikus megtágulással ott érzi történni egész faját. Ez a 
teljes egybehúsosodás és az az organikus érzés, hogy művészete minden 
kifejezésében nem csak a saját, hanem egész faja életét mondja: halálos 
ellentéte minden dekadenciának. Hiszen a dekadencia elsősorban 
éppen az, mikora költő beteg és furcsa különségeiben érzi minden más
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élettől különálló, csak a maga egyetlen külön arcát kifejező életnek 
magát.

Ez a csodálatos, minden pillanatnyi magába és magává élése egész 
fajának adja meg költészete robosztus mitológiáját. Ez vonja versekké 
történő életbe a föld, a termés, a nap, az egész anyagi élet rendjének 
egészséges, vidám tágasságát. Ösztönös ős egészsége nem tűr semmi 
szemetet, beteg furcsaságok piszkos kotrását az örök rend fehér folyói 
partján. Ady világnézete az egészség, az erő, a jó munka, a termés időtlen 
paraszti evangéliuma. Az Ady arca a Vér és Arany első kiadásából elénk 
sugárzó fiatal fejedelem arca. Az egyik arca.

Mert van egy másik arca is. Ady beteg. Jól meg kell érteni: beteg, de 
nem dekadens. Ez a két fogalom teljesen külön két dolog. A betegség egy 
ránkkényszerített külső végzet. De minden hántásában s még lázai 
verésében is: minden életakaratunkkal minden vágyunkkal az élet felé 
az élet rendjét és egészségét éljük. A dekadencia egy belső fatalitás, 
mikor a világ rendjével szemben beteg folyamatainkat, különös 
furcsaságainkat kéjelegjük vagy gőgösködjük életünk értelmének és 
értékének.

És van valami, ami Adynál még teljesebben kizár minden dekaden
ciát s ez: betegségének messiási jelentősége. Amint láttuk, ó minden 
hullásában egész faja elítéltségét hullja és sírja meg. A megváltásra 
szánakozott Istennek át kellett mennie a fájdalmas asszony) méhen, az 
ostorokon, a töviseken, a kereszten: hogy emberi testből buggyanó 
vérrel hitesse veleszenvedőnek magát a testben fájó emberrel. A költő a 
maga személyében rángja, hullja, vérzi faja minden rángását, hullását 
és vérzését, hogy sírása megmondja egész faját, az örök magyar 
tragédiát, mert csak a kifejezett fájdalom után jöhet a megváltás. Ez a 
másik arc: a síró Ady, az örök magyar végzet arca.

Azután van a sok veszély közt még egy veszedelem, melyre szeretném 
felhívni a művészet figyelmét.

Több szobrász mondta el előttem terveit. Meglepően sok az Ady 
szerelméből akar egy kifejező női alakot venni a költő mellé. Gondolat, 
mely egészen úgy kézügyben áll, mint a tavaszi mezőn a sóska.

Egy nagy meghamisítás: egy nagy hazugság veszélye fenyeget itt. Egy 
szekfűszeges, szerecsendiós, fahajas stílusú szörnyű életrajzféle már el
követte azt a császárelemérséget, hogy az Ady és felesége viszonyát 
rástilizálta a Petőfi és Szendrey Júlia-féle patronra!

Gyökeres, lényeget meghamisító tévedés. Adynak nem volt, nem 
lehetett Szendrey Júliája. Sem Léda, sem más, egyik szerelme sem. Az 
Ady szerelmét nem azoktól az ízléstelen és undorító modorosságú 
levelekből kell megítélni, melyeknek finomságait, ép úgy, mint utálatos 
dedikációi modorát, Pest kultúrpocsolyáiban szedte magára. Ady
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szerelmének természetrajzát csakis versei mondják és mondhatják 
meg. Az a viszony, mely Petőfi és Szendrey Júlia közt volt, az a lelki 
magatartás és költői kifejezés, mellyel nagy-gyermek Petőfi Júliát 
körülrajongta: Adynál el sem képzelhető. Az Ady szerelmének női, nem 
egy önmaguk külön valóságában, önmagukért is létező valakik. Külön 
körülményeikben, apró sajátságaikban nem fontos, majdnem személy
telen alkalmak; hogy a férfi, nagyon férfi Ady húrjain nő-dalait is el- 
játszhassa az élet és halál. Nem Nagy Sári és Kis Mária: a nő, a női csók 
voltak kiegészítői Ady életének ezekben a végzetes ölelésekben s talán 
még egy: az anyai mell örök nosztalgiája. Ez magyarázza meg, hogy 
szeretői testi sajátságairól oly keveset, a lelkiekről még kevesebbet ír. 
Mert a nő személytelenül, átszakadva az ő életébe, csak mint a saját, az Ady 
Endre életének egy tovarohanó folyamata érdekli. Ez magyarázza meg azt 
is, hogy sokszor olyan nők - utálatosan kultúrfinomak vagy lepcsesen 
hisztérikák - voltak szeretői, kik inkább egy kereskedelmi utazó vagy 
egy izmos soffőroldalán találnák megjelentésüket. Ady költészetének, 
mély örvényekben viharzó életének teljes nemlátása volna: odahazudni 
egy Szendrey Júliát az életrajzába vagy a sírjára.

Pedig ez a soktitkú mély arc oly sokféleképen illetheti meg az alkotó 
művészt. Csak ne kössük magunkat túlságosan a temetői szobrászat 
szokványaival, a felfordított fáklyákkal, elpattant lantokkal, facér 
géniuszokkal s más effélékkel. Még az sem szükséges, hogy a halál oly 
tapintható-nagyon csepegjen ki a mű pórusából. Szinte azt az állítást 
merném megkockáztatni, hogy - legalább is egy bizonyos mértékig - 
nincs külön temetői szobrászat. Nincs különösen azoknál, akiknek az 
életebb élete akkor kezdődik, mikor már itt fognak lakást. Ki kell 
szélesíteni a temetői szobrászat kereteit, meg kell újítani, meg kell gaz
dagítani szimbolisztikáját. Én nem tudom, miért nem állhatna az Ady 
örök ágyánál az élettől sugárzó fiatal Ady, a paraszt Apolló, az élet új 
dalaival ajkán.

Természetes: hogy az emlékműnek kiformáló gondolata lehet Ady 
egyetlen verse, vagy költészetének egyetlen motívuma. így például mély 
művészi szimbólumot adhat Az a kisfiú jár el hozzám kezdetű verse. Az 
örök ágyában alvó, az egész életet átszenvedett, minden szomorúságot 
megélt költőt az örökkévalósággá mozdulatlanok időben örök nézéssel 
nézi a gyermek Ady, az érintetlen emberi tisztaság, az emberek 
vigasztalására elküldött legkisebb királyfi. Az ember örök tragédiája: 
szűnhetetlen sóvárgása az önmagában örökre elsüllyedt boldog sziget 
után, az életbe és egyénné lázadott bukott angyal megidézése az ős 
tisztaság gyermekszemei elé volna e mű nagy ember jelentése. Az 
ágyban alvó életrágott költő s az őt visszaidéző szemekkel néző gyermek 
sajátos szobrászati szempontból is gyönyörű megoldásokat ígér. így
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lehetne ábrázolni Adyt a mámor-fejedelmet, az utolsó bujdosó 
kurucot stb.

De azt hiszem: annál nagyobb művészi értékű lesz egy Ady- 
emlékmű: minél egyetemesebb összegezéssel foglalja össze az egész 
Adyt, Ady teljes jelentését a magyar életben. És talán sírján, mely mégis 
egész volt valóságát fedi, csak egy ilyen egyetemes jelentőségű, a költő 
egész életét, egész kifejezését összefoglaló művészi alkotásnak van 
helye. Én három ilyen egyetemes jelentését látom Adynak, mindhárom 
nagyszerű feladatokra hívja az alkotó művészt. Az első saját arcának 
meglátására s az élet jogaihoz ébredő magyarság, mely ebben a 
csodálatos arcban formásodon elő gyötrelmes alaktalanságából, hogy 
nagy szemeinek vérző sebeiben meglássa örök végzetét és örök jogát. Az 
Európával beólmozott Vazul fájdalmas és gyönyörűséges visszaébredé- 
se volna ez az arc ősi erős önmagához s ez ősi erős önmagán át 
felfakadható öncélú élet gyönyörűségeihez. A második: a megsirató 
Ady, az ezeréves magyar tragédia gigászi megjajgatója, egy mérhetetlen 
arányú magyar Ézsaiás. Ézsaiás és nem Jeremiás. A harmadik: a 
forradalmas Ady, a magyar faj felmozduló életakarata, amint a 
letaglózott faj, a kizsákmányolt magyar paraszt fölé védelmül odadom
borítja halhatatlan dacát: nem engedem, az én vérem, az én testem, nem 
engedem!

Talán nem bántok meg senkit annak a megmondásával: hogy a 
magyarság, mely az irodalom, a zene és festészet terén a modem népek 
elsői közé tudott állani, a szobrászat terén még csak egy pár hosszú 
lépéssel juthatna el saját belső rejtett értékeihez. Itt még nagyon úr a 
sablon és a különféle idegen hatás. Irredenta szobraink például vas
kosan, görcsösen, sőt majdnem zsábásan germánok. Köztereink 
ősmagyarjai oly proccosan kolosszálisak és kraftmencsek, mintha 
müncheni sörön és fehér virslin szopták volna magukat a három dom- 
borodás örömeivé. Mert szobrászaink még nem látják, nem tudják, nem 
élik magukban titokzatos átlényegüléssel a nagy alkotót: a magyar 
parasztot.

Tudom azokat a sajátos külön nehézségeket, melyek a magyar 
szobrászokat elszomorítják, elnyomorítják egész tehetségük megalko
tásától. Pedig annyi erő, annyi tehetség van közöttük. Sőt, minden 
látszat ellenére hiszem, hogy a magyarságnak az irodalom mellett a 
szobrászat, az anyag élővé domborítása a faculté maitresse-e. De annál 
a sajátos kötött viszonynál fogva, melyben a szobrászat a társadalmi- és 
közélettel van: amíg itt záport és szép időt a politika kulturálisan és 
művészetileg analfabéta-aranyásói csinálnak: nehéz minden megváltó 
reménység. Addig a síma zsúrfiúk s a megfésült politikai véleményúek 
faragásai s nem az elhivatott erősek alkotásai boldogulnak.
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És mégis kérem a formák igazi álmodéit: ebben az egy esetben ne a 
díj vagy megbízatás elnyerését, ne a fájdalmasan szükséges feladatot 
tartsák szem előtt. Védjék meg magukat a temető csömörlésre unt robot
szimbolizmusától s a hivatalos leltár-hazaíiság garde-robe-követelmé- 
nyeitől. Igaz: talán így alkotásuk nem fog ott állani a kerepes! temető
ben. De ott fog állani a magyar művészetben. Szabadon minden el
fogultságtól, az érdek minden súgásától: álljanak oda Ady költészete 
elé. Hagyják átömölni magukon ezt a csodálatos sötét emberzáport, 
ahol minden csepp, mélyről jövő emberi könny és minden könny egy 
tragikus fajt sír. Igyekezzenek felhozni legmélyebb jelentését annak, 
akinek zokogása örök lendülésű szárnya lett a halhatatlan magyar fáj
dalomnak.

Orbánhegy, 1927. augusztus 13.
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EÖTVÖS ÍRÓI EGYÉNISÉGE*

Bármennyire is tiszteljük a 48-iki küzdelmet, mint egy nagy lépést az 
apró tipegések között: negyvennyolc a félig-merések és félig-megalku- 
vások kényszerült keveréke volt. így a rákövetkező időkben nem lehetett 
alkalmas arra, hogy a tömegeket a szociális forradalom szükségeire 
ránevelje. A francia forradalom Napóleon uralmával csak véres 
külsőségeiben szűnt meg, de mint az életet kialakító tényező, napjainkig 
folyik. Nagy nivelláló merészségével, szuggeráló alakjaival és új hitté 
tett tanaival örökre két határozottan ellentétes táborra osztotta Fran
ciaországot. Az egyik táborban minden időre nevelő és célt adó energia 
maradt e forradalom. Ez a jövőt formáló és nevelő ereje a magyar 
forradalomnak - éppen csak félig kialakultsága miatt - nem lehetett. így 
következhetett be az, hogy a magyar demokrácia e nagy erőfeszítését 
később az uralkodó osztályok a saját hősi mithoszukká sajátíthatták ki. 
A forradalmat - megfosztva szociális és gazdasági tartalmától - tisztán 
a Bécs elleni kakaskodás eposzának tüntették fel. A forradalom, mint 
népnevelő szuggesztió, éppen e forradalom alaptörekvéseivel ellentétes 
indulatok beidegzésére használtatott fel. A nép kétségbeesett próbálko
zása a demokrácia felé dzsentri és arisztokrata díszpéldányok ditiram- 
busává költődött át. A későbbi 48-as és 67-es politikai longamétázás 
igen hasonlított az amerikai zsebmetszők egy ismeretes fogásához. 
A népes uccákon összeveszést színlelnek s a lökdösődésben a bámuló 
és együttérző zsebéből tűnik el a pénz.

Pedig ebben a „forradalomban” egy igazi, a francia forradalomhoz 
teljesen méltó szociális újrakezdés elemei is voltak. Az irodalomban 
ezek az elemek a legmerészebben és a legtovább-hangzással Petőfi és 
Eötvös műveiben találtak hangra. Ami Petőfi a forradalomnak a 
lírában, az Eötvös a regényirodalomban. E két nevet elválaszt
hatatlanul egymás mellé párosítja a magyar forradalom.

E két név egymás mellé állítása nem akar azok közé a filológiai 
időtöltések közé tartozni, melyekkel egyetemeink ártatlan tanerői meg- 
játszák létjogosultságukat. Ez a párosítás először is igazságszolgáltatás 
Eötvösnek a kisajátítók ferdítése ellen. Mert tényleg: ha az irodalom 
jövőt nevelő szociális értékét tekintjük, csak Eötvös fogható Petőfi
hez.

Igen, a szelíd Eötvös, ki elvonul a forradalom elől s kire oly szeretettel 
szokták az „ideális” jelzőt ráhúzni - és tudjuk, mit jelent e jelző 
Magyarországon - talán mélyebben, részletesebben, lázítóbban forra
dalmi, mint zseni-társa. A Falu Jegyzőjében és különösen Dózsáról

* Ez az 1913-ban tartott előadásom most került kezembe.
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szóló regényében egyes részekből olyan forradalmi hang kiált ki, 
melyhez hasonlót nem találunk a magyar szépirodalomban.* És 
mindkettő eljut a jövő Magyarország egyetlen logikus történelmi szim
bólumához: Dózsa Györgyhöz.

Csakhogy Eötvösben valami más is van. Valami, ami nemcsak 
akaratát bénítja, de forradalmas szép művészetébe is diszharmóniát 
hoz. És ez a valami az, ami énjének tragikus kettősségét teszi s ami úgy a 
gyakorlati életben, mint az irodalomban megakadályozta, hogy ez a 
kiváló elme és még kiválóbb ember megélhesse egész méretét, 
megalkothassa egész képességét.

Az egyik legyőzhetetlen alap-meghatározottsága Eötvösnek, hogy 
szónok. Ez az egy szó koncentrált jellemzése összes irodalmi alkotá
sainak. Még pedig úgynevezett érzelmi szónok, ki a világot érzelmein és 
szónoki organizmusán át fogja fel és adja vissza. Az utóbbi kifejezés egy 
kis magyarázatra szorul. A szónoknak mintegy kettős esztétikai aper- 
cipiálása van. Megüti tudatát egy érzéklet - ez az első - és ugyanekkor, 
majdnem szimultán ennek a benyomásnak az erejét egy szónoki 
periódus előlendülésében és a beszélő szervekre innerválásában érzi. A 
szépet, a csúfat, a világ minden feléje mutatását nemcsak az érzékiéi
ben. de rögtön és fokozva érzi a szép szavak felhömpölygésében s 
beszélő szerve megfelelő izomérzeteiben. Ez adja meg Eötvös irodalmi 
műveinek jelességeit és fogyatkozásait. Alig kell említenem, hogy versei 
legtöbbje, pl. a legismertebb Búcsú és Vár és Kunyhó elsősorban szónoki 
művek. Regényeiben, ahol nagy leírásokat bont az olvasó elé, vagy 
szónoklatokat ad szereplők szájába: a máskülönben kuszáit, végtelen 
és magyartalan mondatok ritmust kapnak, a szavak átmelegednek s 
Eötvös nyelve magával ragadó izzó szózuhatag, mely ellenállhatatlanul 
tettre innervál. És ezekben a szónoki részekben sokkal tömörebb, mint 
Kossuth, sokkal inkább benne van szavaiban a megélt dolgok lázító 
valósága, egy nemesebb, őszintébb kedély és mélyebb elme megnyilat
kozásai e részek. Nagy pathetikus alakjainak, az idegrázó jeleneteknek 
elhitető valóságot ad kifáradhatatlan páthosza. De ahol intim, családi
as, könnyed vonásokra van szükség, legtöbbször cserbehagyja művészi 
ereje. Gyermek, természet, fiatal lány, szerelem csak nagy szónoki 
periódusokban lehet szép általa.

Ez az egyik Eötvös, a forradalmi szónok-lírikus, aki akaratba lázítja 
az embereket. A másik, a gyakran megrajzolt Eötvös - s ez ismét egy 
alapmeghatározottság - a passzív megértő, az elmélkedő, ki fél az 
akarattól és a tettől. Ez a filozófus, ki visszadöbben az elhatározásoktól, 
mert tudja, hogy minden mozdulatunk tragikusan kapcsolódhatik bele

* Kivéve a később fellépő Tolnait.
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az univerzális eseményláncolatba. Eötvös magában hordott egy folyton 
harcban szánakozó Don Quichotteot és egy finomult arisztokrata 
Sancho Pauzát szomorú valóság-látásával.

Azt már többen említették, hogy e belső ellentét mennyit ártott a 
gyakorlati Eötvösnek, disszonáns hatása igen erős műveire is. Nemcsak 
abban, hogy regényeiben a nekilendülő pathetikus jeleneteket igyekszik 
rögtön végtelen elmélkedésekkel tompítani s így a drámai erőt 
szétforgácsolni. Hanem mélyebb hatásban: hogy úgy mondjam prob
lémáink lélektani szerkezetében.

A szánalom, mely ihletének alapforrása, két nagy szimbólumba 
tömöríti benne a szenvedő népet: Violába és Dózsa Györgybe. És ha e 
feladat tényleg sikerül Eötvösnek, az ő pathetikus művészetéhez képest 
kaptunk volna két hatalmas szimbólumot, melyek magukba kon
centrálva népünk egész tragikumát, mintegy villanyos ütegei lettek 
volna minden forradalmi akarásnak. És mind a két regény tényleg így 
indul meg. Mindkét regényben a magyar nyomorúságok és visszaélések 
mintegy eposzi teljességben vonulnak fel, hogy a két hőst - Violát és 
Dózsa Györgyöt - a népszenvedés epikus hősévé, szimbólumává dom
borítsák. így tehát mindkettőnek reagálása - éppen szimbolikus erejük 
és a felidéző okoknál fogva - előre szankcionáltatott volna: mint a nép 
jogos válasza a századok jogtalanságaira. Visszaütni minden eszközzel, 
fellázadni az úri törvény és úri morál ellen, széttörni az urak hazáját 
mindenki hazájává: ez a nagy pathetikus tanulság, mely e két szim
bólumból kiáradt volna. És a két regény első felében kiáltó lázas 
jelenetek sodra hajt e cél felé. Dózsa még a börtönben is ilyen szim
bólumnak mondja magát: „A népért emeltem fegyvert, a népnek 
előképe gyanánt fogok ülni izzó királyi székemen...” De a művész 
Eötvös akció-félelme nem kevesebb, mint a politikusé. Megijed az 
önmaga indított lavinától, visszanéz a tollából eddig kiáradt szóáradat
ra s ebből a forradalmi akarat hatalmas szuggesztióját érzi kiáradni. 
Visszadöbben s letördeli hőseiről az epikus vonásokat, a szimbolikus 
nagy arányokat, regényei végén, mintegy félrelöki hőseit. Mindkettő el
pusztul, de mindkettő mellékes, kicsinyes, egyéni okokért, nem egy 
megváltó szimbólum általános értékű heroizmusában. Violát a szemé
lyes hála szentimentálizmusa, Dózsát hiúsága, korlátoltsága veszti el. 
Es mindkét regény, mely országunk gyökér-problémáit, az úr és nép 
nagy történelmi pőrét tárgyalja: gyöngéd családi szentimentális jelene
tekkel végződik, melyek e művek logikus konklúzióját, a forradalmat 
mintegy elsikkasztják hagyományos érzelmi és morális elfestésekkel.

Mert Eötvösben mintegy keresztmetszetben van meg az egész magyar 
latájner pszihé, mely 1848-at teremté. Nagy nemes felindulás, végtelen 
szánalom és tiszteletre méltó egyéni heroizmus. De hiányzott belőlük a
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latin népek mathematikus-logikus kegyetlensége, mely képes levonni a 
forradalmi szükség véres következményét s elvállalja a nivellálás ret
tentő következményét. Azt hitte, hogy elveket életté lehet költeni lelki 
finomságokkal, nemes szónoklattal, elégiával. Nem látta, hogy a 
guillotine törvényes és logikus örököse a középkori világrend - meg 
nem értően - szidott máglyáinak. Mindkettő szükségszerű védő 
organizmusa egy már kialakult, vagy kialakulófélben levő érdekegyen
súlynak s az első történelmi szankciója a másiknak. A legbékésebb 
franciának is izgató érdekessége a forradalom s a legforradalmibb 
magyarnak is fájdalom. Ezeket a forradalomtól fájó elemeket még Pető
fiben is ki lehetne mutatni. Az igen egyszerű lelki szerkezetű Kossuthot 
még szónoki lendülete s kora sem tudta igazi forradalmárrá tenni. 
Eötvösben pedig benne van a magyar forradalom minden szomorú 
határozatlansága.

És Eötvöst énjének ez a tragikus kettőssége juttatta egy egészen 
különös irodalmi eredményhez. Eötvös, akinek - mint szegényes 
természeti leírásai mutatják - alig volt szeme, füle, tapintása, érzékei. 
Eötvös, aki a valóságot csak nagy magához ölelő szánalmán át éli 
magába, anélkül, hogy azon valamelyik érzék speciális jegye látszanék. 
A teljesen belsejében és belsejéből élő Eötvös a magyar irodalmi 
naturálizmus első képviselője. Értve nem a Flaubert-Goncourt-féle 
mikroszkopikus naturálizmust, hanem a Zoláét, melyet így lehetne 
összefoglalni: a valóság sötét elemeinek szempontos koncentrálása. 
Különösen említett két regényében először látjuk a magyar irodalom
ban a magyar élet valótlanul szomorú valóságait. És tudjuk, hogy 
milyen forradalmi erő van az ilyen naturalizmusban. Ezen a téren még 
magyar író, kivéve az egy Tolnait, Eötvöst nem érte utói. Pedig el lehet 
képzelni, milyen segítség volna a jövőnek egy ilyen naturalista- 
irodalom.

Azt hiszem, hogy egészséges nekiindulás csak akkor lehet egy 
országban, mikor az ellentétes vélemények szükséges szélsősége 
kialakult. Kell, hogy legyen két összehidalhatatlanul különárkolt tábor, 
melynek külön morálja, irodalma - és bármily különös - tudománya 
van. Arra, hogy a magyar föld is megneszelte már Galileit, legjobb 
bizonyíték, hogy ez a két szélsőség nálunk is kialakult már. Magyaror
szágon is - hogy csak az irodalomról beszéljek - két külön irodalom 
táborába különültek az emberek. Tagadhatatlan, hogy mindkét tábor
nak mély gyökerek adnak létjogosultságot. De egyet joggal tehetünk. 
Eötvöst, ki Petőfi mellett a legnagyobb forradalmi nevelője a magyar 
jövőnek, vissza kell követelnünk attól az irodalomtól, melynek problé
ma, hogy ki volt Anonymus, s mely lapjaiból parádés kirakatot csinál a 
jelen méltóságos impotenciáinak. Az az irodalomtörténet, mely Petőfit
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is szemérmetlenül magáévá akarta ferdíteni, nem sajátíthatja el Eötvöst 
sem. Eötvös három regénye: a Karthausi, a Falu Jegyzője és Magyarország 
1514-ben, minden habozása mellett is egy egységes fokozódó erejű 
forradalmi ditirambus. Az elsőben még csak a gyermek-erőknek 
általános romantikus forrongása van. A másik már egy sajátos magyar 
forradalmi témát, a magyar adminisztráció kérdését döbbenti a szem 
elé. A harmadik pedig oly forradalmi erővel mutatja be a magyar nép 
minden szenvedését, hogy e képben mintegy minden nép szim
bólumává szélesíti. S így Eötvös éppen úgy és éppen azon az úton jut el 
az egyetemes emberi forradalomhoz, mint Petőfi. Helyük egymás 
mellett van, mint két nagy forradalmi szuggesztív erőé.

Az írókat ünneplő előadások végén rendesen felkiáltójeles mondatok 
állanak, melyekben kiutalványozzák nekik a halhatatlanságot. Nekem 
ehelyett egy mondat ötlik szemembe Eötvös egyik regényéből, egy mon
dat, mely legjobban mutatja gondolatai vitális erejét. E mondat akkor 
megrémítő újság volt, most pedig sok olyan millióban érző aktualitás, 
kik nem olvasták és sohasem fogják olvasni Eötvöst. És ez a mondat a 
következő: Orbán diák védi Lőrinccel szemben Telegdit, hogy az csak 
azért ellenezte a keresztes hadak összehívását, mert tudta, „hogy a vallás 
színe alatt összegyülekezett tömeg polgártársai s a haza ellen fogja 
fordítani fegyverét”. Erre Lőrinc keserűen mondja: „Polgártársai ellen? 
A szolgának nincsenek polgártársai, s a haza, melyről szólsz, nem a 
mienk: eljött a nap, midőn hazát fogunk szerezni magunknak mi 
is.”
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A BAUMGARTEN-CURÉE*

Bizony eljutunk ide: Mikor már unt duda az igazság harsonája s nem 
elégtétel az, hogy meglátják tisztaságunkat. Mikor már nem büszkeség 
az erőnk és nem diadal a győzelmünk. Amikor régi undorodás a harc és 
mindig újabb lehetetlenség a béke. Mindig újabb lehetetlenség: mert ha 
belefetrengenénk is közéjük a pocsolyába, ha röfögnénk is és mohó 
fogakat csattogtatnánk a közös moslék zsírosabb falatjai felé: Isten 
képmásai mégsem hinnék el nekünk, hogy biztonságos, erkölcsvilág- 
rendes embertársuk vagyunk. Hősi és tiszta életünk emléke minden 
percben beléjük maratná minden gyávaságukat.

Már az első hír fölrepülésekor hallottam erről az ostoba és beteg 
végrendeletről. De annyira távol áll tőlem az ilyen dolog, úgy elun
dorodtam már beteg szellemi életünk kórjeleitől, hogy nem vetettem 
ügyet rá. Néha láttam fájdalmas reménységeket felnyílni, beteg 
éhségeket vacogni vagy. acsarogni veszett irigységeket. Szánakoztam, 
undorodtam: de nem kerestem a dolog mélyebb értelmét.

A múlt szombaton aztán egy zajosan nemzetiségi lapban nagyobb 
cikk jött a Baumgarten-díjak odaítéléséről. És - most már ráfigyelő 
szemmel - megláttam mindazt a hazugságot, rothadást és elszajháso- 
dást, amit ez a súlyos terheltsége végrendelet jelent anélkül is 
megterhelt szellemi életünkre. És a végrendeleten túl talán még 
döbbentőbb jelenség volt az, hogy a több mint másfél évnyi időn át, 
mióta a sajtó foglalkozik ezzel a kulturális monstrummal: nem akadt 
egy tiszta szem, egy bátor szó: mely rámutatott volna e vírustelep lap
pangó veszélyeire.

A végrendelkezés lényege az összes lapok eddigi közlései szerint a 
következő: Baumgarten egy rendkívül nagy összeget hagyott, hogy 
annak kamatjaiból szépirodalmi és tudományos írók jelentékeny 
támogatást kapjanak. De a pénzsegélyek odaítélésénél nem az író 
tehetsége az irányadó, vagy legalább is nem az a fő-irányadó 
szempont. Hanem:

1 .Az írónak mentesnek kell lennie minden faji, felekezeti vagy világné
zeti elfogultságtól.

2. Olyan írók jöjjenek először is számításba: akiknek azért van szükségük 
segélyre, mert pályájukon és műveikben nem ismertek megalkuvást

íme: két csokor szép szó, nagyon szép szó. Milyen dús alkalom ez a

* A napjainkban kiújult Baumgarten-csata teszi megokolná ez írás megidézését, mely a 
Baumgarten-díjak legelső kiosztása előtt íródott.

840



két szó-bokréta, hogy a szombati balatoni vonat összes vigéce kultúrába 
nyíljék és liberális szirmokat hullasson az úribb, a másodosztályú 
leikéről. Sokkal szomorúbb lesz azonban azok meglepetése, akik a 
szavakban a tartalmat s e tartalom következményeit fogják keresni.

Mit jelent mindenekelőtt az, hogy valaki fajilag elfogult? Jelenti-é ez 
az orgánikus, a testi meghatározottságot? Vannak oly erős fajok, melyek 
már a testre rányomják a maguk elkülönítő jegyüket, mint egy 
letörölhetetlen bélyeget. Vájjon akinek zsidó orra és szeme, néger szája, 
színe és haja, svéd termete és szőkesége van: elfogult-é fajilag? Hiszen 
teste, orra és szeme, vagy szája, bőre és haja, vagy termete: már az emb
rionális kialakulásban, az anyag vak mozdulásával apriori állást 
foglalt: én csak zsidó orrú és szemű, csak néger szájú, színű és hajú, csak 
svéd magasságú és szőkeségű ember leszek. A lelket termő testnek ez az 
időtlen, végzetszerű elfogultsága, ez az anyag világtalan, akaratával 
történő elkülönödés többi egyenjogú embertársaink testi kifejezéseitől 
nem akadály-e a Baumgarten-díjak elnyerésére? Vájjon nem nyugtala
nítom fel a nemes hagy akozó porait, ha én, az én zsidó orrommal, néger 
színemmel és szájammal, svéd termetemmel odaelfogulom az egész 
tőlem különböző emberiség arcába: ha megpukkadtok is, én külön is
teni kiválasztással és organizmusom minden ős elfogultságával kizá
rólag és azért is zsidó vagy néger, vagy svéd vagyok? Vájjon a dús tes
tamentum légies tisztaságú szándékai nem követelhetik meg joggal: 
hogy a megsegítendő írónak a zsidó orra mellett görög, tatár, mandzsu- 
tungusz, japán és minden más Emberi orra legyen? És hogy néger 
feketesége mellett legyen svédül szőke, indiánul rézbőrű, spanyolul 
kreol, cigányul fazékszínű, szóval: a humanitás, szabadgondolkodás és 
liberálizmus legzebrább zebrája? Odaadhatom én a nagylelkű adakozó 
csak legkisebb díját is egy írónak, aki már egy olyan lényegtelen 
szagloncka kis fogantyújában, mint az orr, konokul állást foglal 
egyetlenegy: pláne a saját faja mellett minden más Emberi fajtával 
szemben? És még ebben a kétlikú nem fontos dudorodásban sem tud 
teljes Liberalizmussal, Megértéssel és nagy E-vel csak-csupán Ember 
lenni?

De erre az én vigécem ezt feleli a balatoni vonaton: - Ki beszél itt a 
testről? Mi köze a Baumgarten-hagyatéknak a testi tulajdonságokhoz! 
Ő a szellem, a lélek alkotásait akarta jutalmazni. Tehát az a fő, hogy a 
szellem, a lélek ne legyen fajilag elfoglalva. Ne legyen se kirgiz, se sváb, 
se csuvas, se patagon, hanem: Ember!

Gyönyörű. Csak az a kérdés, hogy a testtel, az anyagi szervezet 
milliárd látott vagy titkos mikéntjével még a legszpirituálisabb tudóstól, 
a legdogmatikusabb theológustól sem tagadott mély függőségben elő- 
bomló léleknek nincsenek-é éppoly letörölhetetlen. végzetszerű zsidó
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görbeségei, néger feketeségei, svéd szőkeségei, mint a zsidó orrnak, a 
néger bőrnek, a svéd hajnak? Vájjon puszta születésünk már nem jelent- 
é lelkileg is olyan ápriori állásfoglalást, ősfogantatású elfogultságot, 
mint testileg? Egy példát mondok, mely nagyon megmaradt az em
lékezetemben. Párizsban a nagy boulevardon ődöngtem céltalanul. 
Valami kiáltó képes reklám becsalt egy moziba. Mikor bementem, a gép 
már játszott, úgyhogy a sötétségben nem láthattam a közönséget. A 
filmdráma tárgya: Egy óhitű, vakbuzgalmú galíciai zsidó család szép 
lánya beleszeret egy gazdag keresztény grófba, aki feleségül veszi. A 
nagyszakállba, lógós fürtökbe, kaftánba faji-elfogult apa irózatos 
átokkal veri fajilag elfogulatlan leányát, amiért keresztényhez ment. A 
faji lag elfogult átok megfogja a szegény elfogulatlan lányt. Első gyer
meke szörnyű kínok közt hal meg. Férje megcsalja és durván elkergeti. 
De a fajilag feltűnően elfogult Jehova ezzel sem éri be. A lányt 
végigkergeti a nyomorúság és a prostitúció minden borzalmán. Végre a 
halálra gyötört teremtés kitántorog a felekezetiig elfogult zsidó temető
be szülői sírjához. Akkor a sírból előrémlik az elfogultan faji-frizurás 
apa képe és odaacsarog a szerencsétlen lánynak: - Úgy-e megfogott az 
átkom! Mehetsz Babits Misihez Baumgarten-díjért. - A leány erre 
szívéhez kap és felsikolt: - Igazad volt fajilag elfogult apám, bűnt követ
tem el, megérdemeltem a büntetést. - És meghal.

A darab a legócskábban volt romantikus, a legsablonosabban 
érzékeny s a legostobábban fajilag elfogult. És mégis: kitörő zokogá
sokat és elfogult lihegéseket hallottam a sötétben. Kezdtem kétkedni: 
vájjon tényleg a Világosság városában vagyok? Végre a villany felgyűlt. 
Mit láttam! A zsúfolásig telt teremben majdnem mind zsidók voltak. 
Pedig a mozi nem volt külön rituális mozi. És mindinkább mit láttam! 
Magyarországi zsidó emigránsaink, a Párizsban időzök, úgyszólván 
teljes számban ott voltak. És a legkutyafájátosabban mit láttam! Ezek 
az emigránsok úgy könnyeztek, sápadtak, pihegtek, hogy csoda. Azok 
az emigránsok, akik nálunk a két forradalom alatt, mint a Nem
zetköziség apostolai a faji butaság, a nemzeti hülyeség és a felekezeti 
kukaság legostorosabb ostorozói voltak.

Hogyan indulhattak meg ezek ezen az abszolút vad hülyeségen és 
hülye vadságon? Műveletleneknek és butáknak nem mondhatom őket. 
Ellenkezőleg: általában művelt emberek voltak s nem egy közülök 
többé-kevésbé okos könyvet is írt. Nyilvánvalóan: a faji és felekezeti el
fogultságnak olyan titkos húrjai rezdültek meg bennük, amelyek az én 
szélesebb emberségű magyarságomban már egy kannibálkor távolsá
gával idegenszerűek. Mert ha az a dráma magyar tárgyú lett volna és 
magyar kálvinista apa faji-elfogulta volna azt az átkot, én egyszerűen 
ezt mondtam volna a sírból felszakállasodó apának: - Vén marha, dugd
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vissza a pofád és szegyeid magad. Nem elég, hogy ilyen buta drámában 
ágálsz, de mégátkozódol! A Jehovának pedig ajánlom, hogy ne jöjjön a 
mi uccánkba.

De nincs miért Párizsig fáradni, pláne a mai drágaságban. Annak a 
zsidó lapnak a cikke, mely engem is írásra bírt ebben az ügyben: alig 
állapítja meg nagy hangon a faji elfogulatlanság követelményét: a 
legédesebb naivitással jelöli a hagyaték áldásaira a honi hitközségek 
minden elképzelhető tagját, akik valaha tollal és tintával egy szobában 
voltak. És így maga bizonyítja, hogy a hagyaték faji elfogulatlansága 
csak olyan, mint a „sós és ketyeg?”, mi az? - vicces talányban (óra) a 
„ketyeg”. Azért van ott, hogy a palikat zavarba hozza. Mert a legel von
tabb logikai ítéletekben éppen úgy benne van a faji meghatározottság, 
mint szenvedélyes érzelmeinkben. A derék Molnár és He rezeg Feren- 
cekben pl. becsülhetem az ügyes irodalmi iparost, ha tetszik: nagyipa
rost, ha még inkább tetszik: udvari szállítót. De azt a lármát és igazi 
nagy írónak kijáró megbecsülést, melyben részük volt: csakis a faji 
szolidaritás titkos szenvedelmei magyarázzák meg. Mennyivel keve
sebb lármával, dicsőítéssel és pénzzel járt volna pályájuk, ha véletlenül 
magyaroknak születnek.

De vájjon árt-é ez az elpusztíthatatlan faji meghatározottság, ez a 
végzetszerű, időtlen faji elfogultság az írókban, a művészekben a 
művészi alkotásnak? Vájjon Dosztojevszkij művészetének nem éppen 
az a legsajátosabb értéke, hogy az emberi sírás és kacagás, az emberi 
éhség és esendőség oroszul különös mély arcait mutatja meg a mi 
másféle emberségünknek? Vájjon Arany János Toldi trilógiája nem 
azért mély, mint a föld és hazahívó, mint a kenyér: mert egy testvériden 
faj sajátos lelkén át mutatja a halálba záporozó embert? Folytassam-é a 
példákat? A faj az emberi termés alapformája és leggazdagabb, legősibb 
titkú eleme annak a titokzatos valaminek, melyet egyéniségnek 
neveznek.

De az én vigécem nem hiába váltotta meg másodosztályú jegyét, 
maga számára követeli az utolsó szót. Ez az utolsó szó, mely nem is 
utolsó és nemcsak egy szó, így hangzik:

- Kérem, ön sötét középkor, ön Arbues Péter és ma a modern 
technika, a freudizmus és az Einstein relativitásnak korában nem tud 
adekvát liberálizmussal gondolkozni. Természetes, hogy a nemes 
hagyakozó nem azt kívánta a megsegítendő írótól: hogy ne legyen se 
angol, se török, se magyar, sem egyéb fajta. Ilyen bolondot egy modern 
esztéta nem kívánhat. És ha már elfogadja, hogy valaki angol, török és 
magyar, elfogadja a velejáró tulajdonságokat is. A sütőtöktől nem 
kívánhatjuk, hogy oroszlán sörénye legyen, az oroszlántól pedig, hogy 
kukoricaszáron nőjön. Tout comprendre c est tout aimer, - mondja
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Leroy-Beaulieu, vagy ha ő nem mondja, akkor Gustave Lebon, Freud, 
vagy Keyserling, vagy másvalaki, aki efféléket és mindenféléket szokott 
mondani. A nagylelkű Mecénás csak azt kívánja, hogy az illető író ne 
legyen elfogulva semmiféle más faj ellen és művészi vagy másféle 
megnyilatkozásaiban ilyen hajlandóságot ne mutasson. Itt azellen szón 
van a hangsúly.

Köszönöm, vigéc úr. Most már igazán a fejünk kukkabb búbjáig 
vagyunk benne a slamasztikában. Ha eddig zavaros volt a végrendelet 
előttem: most egy Pékár-hajszálnyit sem értek belőle. A Berzsenyiék 
Danija pl. ezt kiáltja a magyarokról: - Mi a magyar most? Rút szibarita 
váz! - Tegyük fel egy percre, hogy a magyar szemita faj. Hát ez tiszta an
tiszemitizmus, ez a faji Gyűlölet, ez antiliberálizmus! Hogy jön az a 
szegény kis magyar ahhoz, hogy alighogy megszületik, úgy meztelenül, 
vörösen, nyálasán, a bábája kezében máris szibarita váz! Mire való 
akkor a hágai nemzetközi bíróság, a genfi Népszövetség és a Ligue des 
Droits de THommeü! Na. Berzsenyi Dani, Babits Bisi lesz Babits Misi
ből akkor, mikor te megkapod a Baumgarten-díjak valamelyikét.

- Csak lassan a testtel, - szól közbe a vigéc és arca mély lesz, mint egy 
földgáz után fúrt lyuk. - Ez Berzsenyitől jóhiszemű, igazságos kritika, ő 
csak javítani akar vele. Kritika nélkül nincs egészséges élet és fejlődés és 
a generózus alapító eszeágában sem volt, hogy ezt a tisztító és 
megmutató kritikát megakadályozza. Ő csak a fajok rosszhiszemű 
támadását tilalmazza.

Csakhogy haza érkeztünk! Egy példát mondok el: saját pályámat. Én 
megtehetem ezt, én idehozhatom a saját életemet: mert olyan ősfe
jedelmi távolságban vagyok minden Baumgarten-díjtól és minden osz
tozkodástól, hogy az emberek csak az egyetemest fogják látni ebben a 
példában. Engem Erdély küldött a nehéz magyar harctérre. Erdély: 
ahol a gondolatszabadság nem egy türelmetlen szekta reklámkirakata 
volt: hanem tényleg az emberi lélek szabad mozgása, testvéri megértés 
és türelmes emberiség. Ahol a liberálizmus nem cinkos betörők 
kasszafúrója volt, hanem ösztönös meglátása és elismerése minden 
termő élet. minden gyümölcsöző lelkiismeret jogainak. Ahol volt el
indító szánalom és harcos akarat az elnyomottak, a megraboltak 
ügyéért. És mikor, sárkány ellen indult fiatal erdélyi Szent-György, 
láttam, hogy az arisztokrácia, ez a legnehezebb faj, mennyi szenvedést 
és pusztítást jelent a magyarság millióinak, kijajgatott belőlem a 
tömegek fájdalma ez irtózatos történelmi lepra ellen. Sajtó és közönség 
nagy része jóindulatú füllel hallgatta felkiáltásom és azt mondták: igaz
ságos ügyben vagyok bátor. De az arisztokrata koszton élők azzal 
vádoltak: hogy támadásom egy elfogult elme lázító lázongása. Mikor 
azt a veszélyt láttam, melyet az idegen klerikálizmus jelent a magyar
844



munka, a magyar bölcső, a magyar lélek jövőjére, azt mutattam meg 
szavaimban. Sajtó és közönség jó része megint igazságot és bátorságot 
láttak fellépésemben. De most az idegen klerikálizmus beszervezettjei 
vádoltak elfogultnak és lázongónak. Mikor az Elsodort faluban a 
testvért kereső ember nagy kérésével figyelmeztettem a zsidó fajt, hogy 
nagy mohóságában ne feledkezzék meg a mindenképpen kinullázott 
magyarság életjogairól: akkor, a kommün legfojtóbb napjaiban igazsá
gom és hősi akaratom dobogta minden szív s középosztályunk ger- 
mánkatólikus elemei az én orgonám hangjaival lettek tele-torkú 
kántorok. De a zsidók antiszemitizmust és elfogultságot kiáltottak s 
legnemzetközibb, legliberálisabb, legszociálistább lapjaik is véres 
dühvei támadtak, vagy legalábbis agyonhallgattak. Pedig soha gój még 
elfogulatlanabb művészettel nem mutatta meg megfutott történelmi 
útjuk távlatát. Mikor a Segítség!-ben megmutattam a németség gyilkos, 
kitúró, mindent elzabáló magyarkodását és hazafiaskodását, még a 
zsidóság legnagyobb része s fennebb említett lapjaik is igent hunyorí
tottak bátor igazságaimnak. De az egész germán bürokrácia, germán 
látájnerség, germán középosztály és a kosztjukhoz szervezettek máglyát 
követelve mutogatták destruktív elfogultságom az ügyészségnek. Csak 
egy esetben voltam mindeniküknek kedves, igazmondó hős és éles 
meglátású elme: ha saját fajtám, ha a magyarság bűneit ostoroztam. 
Mert ezt teheti mindenki, ez senki részéről nem elfogultság, ez minden
ki részéről megalkuvást nem ismerő igazmondás.

Ki az elfogult? Ki a gyűlölködő? Én vagyok az elfogult, én vagyok a 
gyűlölködő, aki saját fajomat is ugyanazon az emberi mértéken mérem, 
mint a többi fajt és elsősorban saját fajtám bűnei ellen szóltam fel? Ők 
az elfogulatlanok, a liberálisok vagy keresztényszívűek. akik a zsidó 
vagy germán fajról mondott legszerényebb és legobjektívebb kritikát is 
antiszemitizmusnak, germángyűlöletnek, elfogultságnak és egyenetlen
ségszításnak bélyegezik? Ők liberálisak, vagy keresztények és hazafiak, 
de mindnyájan elfogulatlanok és humánusok. ha a zsidó és germán faj
nak tízszer, százszor annyi helyet, levegőt, földet, pénzt, hatalmat akar
nak az országban, mint amennyi számarányukat megilleti, el
fogulatlanok: ha korlátlan hódítást követelnek. Én elfogult és gyűlölkö
dő vagyok, ha a magyar fajnak annyi érvényesülést kívánok saját hazá
jában, amennyi számarányát megilleti, mert ennél többet sohasem 
követeltem. Van-e olyan becstelen hazugság, mely nem lett volna 
főrendiház-, parlament-, kormány-. Akadémia-. Kaszinó- és szalonké
pes, ha egyszer alkalmas a magyarság kitúrására, kizsákmányolá
sára?

Azt hiszem: ennyi elég minden becsületes szemű embernek arra, 
hogy meglássa: mit jelent Magyarországon az. ha az írók támogatását
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attól teszik függővé, hogy mentesek-é, vagy nem a faji elfogultságtól. De 
tegyük fel: hogy a művészben tényleg van elfogultság bizonyos faj vagy 
fajok ellen? Jelenti-é ez művészi alkotása alsóbbrendűségét, művészi 
termése megromlását? Wagner antiszemita volt. Ki nagyobb zeneszer
ző: az antiszemita Wagner, vagy Zerkovitz, aki minden elképzelhető 
jogon filoszemita? Petőfi utálta a németeket. Ki jelent örökebb termést 
az irodalom számára: az antigermán Petőfi vagy a hétsvábos, szeressük- 
egymást-os, Schlamadineres Herczeg Ferenc? Úgy-e nem is szabad 
ilyen disznóságot kérdezni?

És vájjon másként vagyunk-é a világnézeti és párt-elfogultságokkal? 
Mi a Dante Infernója? Egy halhatatlan pofon, melyet Dante megbántott 
világnézeti és politikai elfogultságában elcsattantok ellenfelei arcán, 
egy halhatatlan csók, melyet elvtársai és barátai homlokára csókolt. A 
művészi alkotások éppúgy a nagy akarati áramok és világtörténeti 
étvágyak mozdulásai, mint a háború és béke, a parlement és a diktatúra. 
Csak az eunukok, a kerítők és a szajhák mentesek „minden világnézeti 
és politikai elfogultságtól”. Van-e olyan kétlábú művésze az atyaisten
nek, akinek műve nem a saját, hanem az ángya vagy a hitelezője 
világnézetét szuggerálná? És van-e olyan művészi vagy bármilyen em
beri világnézet, mely nem jelent harcot minden más olyan világnézet 
ellen, mely őt tagadja? És a Dante, a Rabelais, a Voltaire, az Hugo és 
száz más művész alkotásának a gigászi feltörést nem éppen a 
világnézeti és történelmi „elfogultságok” adják? Egész bizonyos: az 
egész emberi örökkévalóságba felmagasló művészek csak azok lehet
nek, akiknek „világnézeti elfogultságaik” vannak.

De különben is: mi a jóistencsudáját jelent az a másik feltételben 
hangzatos „megalkuvásnélküli kitartás”, hogyha nem egy ilyen el- 
hivatással adott tartalom, egy ilyen orgánikus elfogultság mellett való 
kitartást? Mert, ha eltekintünk bizonyos Vart-pour-lart-os esztéta el
vektől, melyek csak a szellemi eunukok szekszuális bridgezései, mi a 
verébpötty mellett tarthat ki megalkuvás nélkül egy író, ha csak nem a 
benne ősileg adott ragaszkodás - elfogultság mellett egy olyan tartalom 
iránt, melyet végeredményben és legáltalánosabban: világnézetnek 
nevezhetünk?

íme tehát: a végrendeletnek a sajtóban közölt liberál-humanisztiko- 
esztétiko feltételei üres képtelenségek, széllelbélelt gyermekes galagyo- 
lások. Azt pedig, hogy a díjak odaítélésénél nem a tehetség arányát teszi 
a legfőbb és döntő szempontnak: nem hiszem el semmiféle sajtónak. 
Most, mikor minden bolond, beteg és tehetségtelen naplopó irodalom
nak gurul, épeszű ember ilyen roppant arányú felhajtással nem 
csábíthatja őket az irodalmi bűnözésre. Ez olyan bűn volna a kultúra 
ellen, melyet egy halottnak sem lehetne megbocsájtani.
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De azért a cas-Baumgarten teljesen érthető s az emberi esendőségen 
túl hatalmas dokumentuma az én tragikus küzdelmem igazságainak. 
Ez a szegényvérű, élet-fázós esztéta a halála után akarta megélni életebb 
és emberibb életét. Nagy vagyonát ezért közcélra szánta. Műveltsége 
valami egyetemes célt keresett, a hála érzése vagyona forrása iránt 
Magyarországot jelölte ki. Hagyakozott tehát a magyar irodalom és 
tudomány számára. De a végrendelet írása alatt ebben a harcon és 
életen kívül élő esztétában is feláradt az időtlen ősi elfogultság, a temetők 
és elmúlt fájdalmak nagy szuggesztiója: a végtelen szeretet fajtája iránt. 
Ez a végrendelet, mely faji elfogulatlanságot követel a szegény íróktól: 
egy betegségig sajgó, tébolyodásig gyermekes, kétségbeesett, izzó faji el
fogultságnak a gyümölcse.

Tudom, sokan azt fogják mondani, hogy kegyetlen voltam e sorok
ban. Nincs igazuk. Én nem a halott Baumgartennel bajlódtam. Én azt 
bíráltam benne: amivel ő irányító eleme akar lenni az életnek, amiben 
tovább akar élni, amiben tovább él. Ha ő vagyonát: zsidó írók, vagy 
általánosabban, filoszemita írók számára hagyja: néma tisztelettel 
megyek el halálon túlrontó fajszeretete mellett. De ő az egyetemes 
magyar szellemi élet tényezőjévé akart örökülni s fajszeretete beteg bú- 
jósdijában olyan szerencsétlen formában nyilatkozott meg, hogy az a 
mi különben is ezer veszéllyel és betegséggel terhelt szellemi életünkben 
valóságos felbujtás lehet a szellemi száj haságra, a gyáva lelki meghu- 
nyászkodásra, a magyar faj néma kiszolgáltatására minden rabló 
étvágynak. A halott akarata csak addig szent, amíg és amennyiben része 
lehet az élők életakaratának. Emeljünk sírkövet, szépet Baumgarten- 
nek, őrizzük meg neve emlékét. De végrendelete beteg feltételeit még az 
emlékezetünkből is töröljük ki. A díjak elosztásánál sohase figyeljünk 
egyébre: mint a magyar szellemi fejlődés mély imperátivuszaira, a 
magyar lélek orgánikus szükségeire. Ez a végrendelet tetszhetik az Is
teneknek, az ördög tudja a gusztusokat. De a végrehajtása olyan legyen: 
hogy Catónak tetszedjék.

Orbán hegy, 1928. július 22.
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A MAGYAR NYELV

Egy kis vigasztalást hogy holnap is legyen erőnk.
Kultúrfölényünk leghatalmasabb megmutatója, egyetemes alapja: a 

magyar nyelv. Ezen a téren értükéi a legnagyobb, majdnem csodaszám
ba menő eredményt, itt mutatkozik meg egész belső életével a magyar 
lélek őserejű gazdagsága. Idejöttünk a nomád népek népszámlálatlan, 
leltározatlan ősnyelvével. És ezt az ősi, régi lelket magában rejtő nyelvet 
mindjárt európai életünk elején három olyan csapás érte, melyek közül 
egy is bőven elég lett volna, hogy halált idézzen elő. Először: az ősi 
pszihé az ősi hit letéteményese. Ezért az újhitű királyság idegen hatalmi 
tényezői gyilkolják, kiátkozzák s az új nemzedékek leikétől ellopják e 
nyelv minden művészi termését: a dalokat, a meséket, az ősi mithoszt. 
Másodszor: kultúránk mindazon terei, ahol a nyelv fejlődhetnék, gaz
dagodhatnék: idegen, a magyar nyelvet alig tördelők, a magyar lelket 
nem ismerők hatalmába kerülnek. így megvan az a veszély, hogy 
maradék nyelvünk egészen félretorzul önmagától. Tanulság erre 
legrégibb nyelvemlékeink magyartalan hülye dadogása, melyet nyelvé
szeink sokszor fájdalmasan igen autentikus egykori magyar nyelvnek 
vettek. Harmadszor: a sok nyelvű nemzetben hivatalos, társalgási és 
tudományos nyelvvé a latin lesz. Mi voltunk századokon át Európa 
leglatinabb népe. így az európai kulturális fejlődés, a gondolatgaz
dagodás, a fogalomszerzés: nem jelent fejlődést, szétlombosodó új 
életet a magyar nyelvnek.

És mindennek ellenére történik meg az, melyhez hasonló csodát nem 
ismerek az emberi kultúra történetében.

Egy nyelv, melyet látszólag senki sem beszél, melyet mindenki 
megvet és eltiporni igyekszik: rejtett paraszti patakokban megőrzi min
den ős kincsét. És mikor a protestántizmus megadja néki az élet nagy
szerű alkalmát: egyszerre oly erővel árad elő, hogy nemsokára Balassa, 
Pázmány és Szenczi Molnár Albert is lehetségesek. És most tessék 
végigseregszemlézni emlékezetben mindazt a gyűlöletet, tiltó zsar
nokságot, közönyösséget, fertőzést, amit a további történelem folyamán 
Habsburgok, arisztokrácia, idegen klérus, idegen bürokrácia, felületes 
beolvadás jelentettek a magyar nyelvnek. És nézzük a mai ered
ményt.

Tudományos és társalgási nyelvünk még beteg. Csak emlékeztetnem 
kell a Magyar Tudományos Akadémia két vagy három éve megjelent 
értesítőjére, melyre még a „konstruktív” sajtó is feldöbbent. Ebben oly 
gyalázatos merényleteket követtek el a magyar nyelv ellen, amilyenekért 
egy második reálistát kipofoznak az iskolából. Ezek a nyelvhibák mint
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egy diadalmi zászlók voltak, melyek jelen kultuszminiszterünk blut- 
fervántjai kitűztek az elokkupált magyar szellemi élet bástyájára. 
Társalgási nyelvünk romlottságának fő oka az a döbbenetes el
hanyagolás, melyben iskoláink tantervében részesül. Ez nálunk, ahol 
oly sok az idegen elem és ráadásul nyelvünk rokontalanul más: 
kétszeresen megbocsáthatatlan bűn. De az irodalmi nyelv!

De az irodalmi nyelv! A felkiáltójel itt tényleg csodát: misztikus 
természeti erőktől adott csodát jelent. Az irodalmi magyar nyelv ma 
Európa egyik leggazdagabb, legtöbb húrú hangszere a humánum kife
jezésére. Tudom, hogy fájdalmat okozok Magyarországon, ha felhívom 
a figyelmet: hogy magyar dolgot nemcsak gáncs, de dicséret és csodálat 
is megillethet. De e kegyetlenséget a tények parancsolják rám. A magyar 
nyelv: a kifejezés és művészi szuggesztió gazdagságában ma fölötte áll a 
francia, olasz és német nyelveknek.

Ennek a fölénynek alapjai természetesen megvoltak a nyelvben s az 
irodalmi nemzedékek egymásután hozták felszínre a rejtett képessége
ket. Művészi szempontból egyik legtöbbet adó sajátság a szórend 
végtelen sok lehetősége s a hangsúly nagy változtatásai. Az emberi lélek
ben folyó humánum mintegy közvetlen fakadásában és eláramlásában 
lehet kifejezéssé ebben a nyelvben s nem kell áttördelni egy örökre 
kialakult szórend egyenruhás kereteibe. Kimeríthetetlen módozatokat 
ad ez az írónak, hogy a lelki történés alaphangját, halkabb rezdületeit s 
ha kell: összes zöngéit adja. Egy másik ilyen dús forrása a művészi kife
jezésnek: a képző gazdagsága és folyton fakadó élete. A dologhoz értő 
tudja, hogy mennyivel többféleképpen hatók ezek a képzők, mint az 
olasz nyelv képzői. A látszatmozdulatlanság bármely szavát igévé lehet 
lökni velük. És így mi az európai nyelvek között meg sem közelítve tud
juk kifejezni a lelki történés: tehát az egész világ igeiségét. Öt 
érzékünkön át zuhog a világ sajátos énünkké, külön sírásunkká vagy 
nevetésünkké. És ezt a minden dolog rohanási lényegét, a világzápor 
folytonos elsuhanását: a világ igeiségét a magyar nyelv képzőivel, igéi
nek sajátos vonzataival bámulatosan ki lehet fejezni. A modern magyar 
irodalomban úgyszólva igévé lett az egész mondat s ebből a szem
pontból nyelvünkkel jobban megközelíthettük a zenét: a csak időben 
történő humánumot, mint Európa bármely nyelve. Ehhez szerencsésen 
járult hozzá, hogy az utolsó százötven év irodalma oly mesteri 
hangszereléssel fejlesztette nyelvünket, hogy csupán hangzása: a 
magánhangzók tovaömlése a változó dinamikus és zenei hangsúlyban 
a világ minden emberi ízét el tudja muzsikálni. Ma már egészen ostoba 
a vád a magyar nyelv „keménysége” ellen. Ebben a zenei fejlődésben 
lényeges szerepet játszott nyelvünknek az az ősi sajátsága, hogy a 
mássalhangzó-torlódást, mely a német nyelvet a Lenin-fiúk sikeresebb
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eszközei közé kultúrálja, nem tűri meg. Már Csokonainál, Berzsenyinél 
bámulatos lágy és halk dallamokat találunk s a Vörösmarty nagy 
orgonája után minden lehetséges lett. Ez a gazdag lehetőségű szórend
jében, ezer változatú hangsúlyában, folyton teremtő képzéseiben, 
rohanó igeiségében mintegy mindig új előteremléssel fakadó dús nyelv 
minden kényszer nélkül el tudja énekelni a görög, a latin s a nyugati ver
sek ritmusait. E téren is páratlanul áll az európai nyelvek közt és talán 
abban is: hogy fordításban mennyire tudjuk megközelíteni az eredeti 
formát és tartalmat. Nyelvünk felsorolt lehetőségei adnak a magyar 
irodalomnak két oly művészi sajátságot: melyet Európa többi irodalmá
ban ilyen mértékben nem találunk. Ez a nyelv az emberileg elérhető 
határokig meg tudja mondani a pozitív képzettartalommal nem bíró 
halkabb lelki suhanásokat, a lélek sokszor alig észrevett mellékzöngéit, 
sejtéseit a világ ujjai alatt. A második: páratlanul alkalmas arra, hogy a 
világ élő húsát, a milliárd rezdületben történő anyagot kifejezzük: tehát 
egy kozmikus arányú irodalom megteremtésére.

; Ezt a nagyszerű örökséget a legújabb magyar irodalom: az 1900 óta
fellépő írók a kifejezhetőség, a zenei gazdagság csodálatos fokára emel- 

i ték. Még pedig úgy, hogy a nyelvet minden folyamatában visszatisztítot-
: ták ősi érintetlen magyarságára. Ismétlem: a magyar versnél ma nincs
t több dallamú, több humánum megmondására alkalmasabb hegedű. A
> magyar próza pedig zuhatagos gazdagságával, őserdői zsúfoltságával,

világteremtő elóömlésével ma a legtöbb hangú zenekara az emberi 
) léleknek Európában.
i Hordd, fiam, a német sapkát, gajdold a Wacht am Rheint, szervezkedj
t be idegen léleknek torz burschen-nyavalyákba: majd holt apáid

leköpnek, ha a magyar temetők mellett visz el utad. 
t
y Budagyöngye. 1927. november.
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VÁLASZ EGY MAGYAR MUNKÁSNAK*

Uram, olvastam kétségbeesett levelét. Ön súlyos kritikát mond a mai 
kormányzati rendszerről. Mindenben egyetértek Önnel. Sötét képet fest 
a nép nyomoráról. Én végtelen horizontban látom és érzem ugyanazt. 
Azután, levele összefoglalása gyanánt ezt mondja: - „A szociáldemok
rata munkásságon kívül csak Ön mer ma egy emberibb jövőért küzdeni. 
Önnek tehát köztünk a helye. Legyen a miénk, a munkásoké."

Tisztelt Uram! Ha az, hogy „legyek a munkásoké" azt jelenti, hogy 
lássam meg a munkásság mindenféle szükségeit s oly politikai progra
mot tegyek magamévá, mely Önöknek megadja Magyarországon azt a 
politikai súlyt, mellyel e-szükségeket állandó intézmények rendszerével 
megelégítik: akkor elmondhatom, hogy 1913 óta egész tudatosan, min
den következményét átgondolva az Önöké vagyok. És leszek is mindig. 
De ha az Ön felszólítása azt jelenti, hogy álljak be az Önök pártszer
vezetébe és csak a szociáldemokrata munkásságé legyek: ezt felelem: 
végzetes tévedés volna, ha ezt tenném. És az Ön becsületes sorai megad
ják nekem azt a hitet, hogy e levél elolvasása után egy véleményen 
lesz velem.

1. Minden gondolat, akarat és tett gyökerénél, melyek a magyar 
állapotok javítására mozdulnak fel, ott kell lennie e megdönthetetlen 
alapigazságnak: Aki a mai magyar nyomorúságokra megváltást akar, 
annak nem szabad magát semmilyen elvont teória, tan vagy gondolat
rendszer által vezettetnie. A kiinduló, programot adó, célt jelölő alap 
csak maga az élő realitás: a magyarság milliós tömegei lehetnek, összes 
anyagi és pszihikai adottságukkal. Ebből az alaptételből végzetes erővel 
következik két másik követelmény:

a) Az illető abszolút függetlenné szakítja magát minden -izmustól, 
osztálytól, párttól, érdekszövetségtől. Egyiktől sem fogad el parancsot, 
egyiknek sem kerül pszihikai uralma alá sem.

b) Teljesen elfogulatlan minden -izmussal, osztállyal, párttal és 
érdekszövetséggel szemben. És bármelyik programjában lát olyat, mely 
ható eleme lehet az egyetemes jólétnek: minden lelkifurdalás nélkül 
beveszi politikai rendszerébe.

Rá kell-e még egyszer mutatnom, hogy az összeomlás után esedé
kessé lett magyar forradalom miért nem lehetett történelmi megváltás 
Magyarországra? És miért hívta elő azt a pszichét, mely lehetővé tette a 
nyolcesztendős germán kurzus irtózatos destrukcióját? Megteszem.

* Tizenegy évvel ezelőtt írtam egy napilapban. Aktuális.
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1. Az első forradalom vezéremberei az ország egyetemének adottsá
gait egyáltalán nem ismerték. A sokmilliós magyarságot nemcsak mint 
pszihikai egyéniséget vették quantité négligeablenak: hanem anyagi 
szükségeit sem látták. A kapitalista-radikális burzsoázia szalon-fiai 
voltak, akik igen műveltül tudtak vitatkozni elvont tanok fölött. De arról 
az eleven realitásról: a sokmilliós magyarságról, melyet be kellett 
formálniok egy új életbe s melynek lelki és anyagi szükségei szerint 
kellett megépíteniük ezt az új életet: halvány fogalmuk sem volt.

2. Ez a végzetes tény magyarázza meg a másik letagadhatatlan tényt: 
Az összeomlás pillanatában az egész ország lakosságának, az egész 
magyarságnak lelkében mint egyetlen ima: egy nagy igazságot tevő 
forradalmi megújulás vágya égett. És egy pár hét múlva minden magyar 
ember elsötétült arccal, vérbeborult lélekkel, összeszorított ököllel 
kereste az utat valami bármilyen megszabadító ellenforradalom felé!

Miért? Miért?
Mert elképesztő őrület azt hinni, hogy egy országban a régi 

állapotokból egy olyan új életformába lehet átcsatolni a nemzet 
egyetemét, mely megvalósulásában e nemzet nyolcvan-kilencven per
centjének minden lelki adottságát eltapossa és anyagi fejlődését is 
fenyegeti. így lehetett aztán belopni a lélekbe azt a halálos babonát, 
hogy a forradalmi megújulás minden kísérlete csak életből kitagadást és 
halált jelent a magyarságra. A műegyetem aulájában tragikus politikai 
kísérletezésem egy összefoglaló mondattal kezdtem. Ma sem tudom 
más mondatba tömöríteni minden újabb nyomorúságunk okát. Ez a 
mondat: „Nem az volt bűn, hogy forradalmat csináltak. Az volt a bűn, 
hogy az esedékes „magyar" forradalmat elsikkasztották.

Mi hát a teendő?
Természetesen nem az, hogy Önök pártjukat, védő szervezeteiket 

feladják. Őrült bűn volna ezt tenni. De viszont: ne csináljanak Önök a 
szociáldemokrata tanokból és világnézetből Prokrusztesz-ágyat s ne 
akarjanak abba midenkit beegyformázni. Ez megint csak egy csomó 
vérhez és megcsonkult élethez juttatna. Mondjanak le a szociáldemok
rácia katolicizmusáról.

Néha akkor kap az ember többet, ha kevesebbet követel. A mai bor
zalmas mocsárlázból csak egy módon lehet kivezetni az országot egy 
boldogabb és szabadabb jövő felé. És ez: ha mindazok, akik minden 
élősdiség és kizsákmányolás eltörlését, a munka minden történelmi 
jogának megvalósítását, az emberi ész szabad termését akarják, egy 
hatalmas táborba fognak össze. Itt, anélkül, hogy egymás világnézeti, 
pszihikai egyéniségét megnyirbálnák s tisztán csak a dolgozó magyar
ság sokmilliós tömegének minden adottságát tartva szem előtt: egy 
részletes, közös programot dolgoznának ki mint az ország népe
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egyetemes fejlődésének sine qua nonját. Ebben az összefogásban és 
közös programban az egyes elemeknek le kellene mondaniok tanaik és 
programjuk egy részének érvényesítéséről. De ez az összefogás olyan 
életet és levegőt teremtene, hogy abban aztán mindenik szabadabban 
fejlődhetnék tovább a maga teljes egyéniségével. Meg aztán: ez az új 
szabadabb és igazságosabb élet e külön tanok és programok egy részét 
feleslegeseknek is mutatná.

Ezzel az összefogással, csakis ezzel az összefogással tudnók a 
magyarság egyetemét egy szabadabb és méltányosabb jövő zászlója alá 
hozni. És itt van egy nagy kérésem és figyelmeztetésem, melyet csak 
becstelen szószátyárok magyarázhatnak félre. Nem elfogult soviniz
must kérek én Önöktől. Ettől a beteg leikiformától én állok a 
legtávolabb. Csak annyit kérek: legyenek annyira magyarok, amennyire 
Jaurés francia volt s amennyire a német szociáldemokrácia német. 
Megnyerhetem-e munkatársnak azt, akinek egyéniségére, lelki alkatára 
köpök vagy öklöt emelek? Mutassuk meg, nemcsak üres jelszó vagy kor- 
teskiszólás gyanánt, de egész élet-építésünkkel, minden küz
delmünkkel, hogy a liberálizmus mindenekelőtt és mindenekután a 
magyar parasztság, a magyar munkásság s a magyar szellemi munká
sok hozzájuttatása élethez, jövőhöz, történelemcsináláshoz. Mutassuk 
meg, hogy a demokrácia ugyancsak nekik jelenti azt, hogy saját sorsuk 
uraivá lesznek. Hogy ez a liberálizmus és demokrácia éppen az ősi, sa
játos magyar pszihének lesz egyetlen szabad fejlődési útja, hogy összes 
értékét megteremthesse és bevihesse sajátos arcát a világ leikébe. Hogy 
ez a liberálizmus és demokrácia éppen a kizsákmányolt magyarságnak 
lesz védelme minden kizsákmányolás, a kitúrt magyarságnak minden 
kitúró vad imeriálizmus ellen. Értse meg minden becsületes jövőért 
sóvárgó lélek, hogy itt csak a magyarsággal a magyarságért összefogva 
lehet igazságos emberi fejlődés. Es hogy a magyarság nélkül, a magyar 
ellen rabló étvágyak örök vak kaosza lesz ez az ország.

A kizsákmányolt, elnyomott, kitúrt magyarság minden életérdeke 
azonos az emberiség egyetemes érdekeivel. Oh, ha egyszer a két nagy 
megrabolt: a munkásság és a magyarság összefogna!

De nem lehet. Miért?
Mert akkor ők lennének az élet uraivá. És nagy temetése volna min

den hazugságnak, minden rablásnak.
Tehát: Tovább tépik egymást azok, akiknek közös ellenségek jelentik 

ugyanazt a tragédiát.
Oh, Uram, ha tudná, micsoda irtóztos mindennapi mártírium ez: 

látnia a megváltás egyetlen útját s nem tudni rámozdítni azokat, akiket 
az életünknél jobban féltünk és szeretünk.
Budagyöngye. 1927. december 2.
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AZ ANSCHLUSS*

Szeretném megtalálni azt a halálos sikoltást, mely minden magyart fel
ijesztene a közeledő halál ellen. Szeretném megtalálni azokat a 
szavakat, melyek berontanának a vérbe, az agyba s feljajgatnák a 
magyar szemeket, a magyar szíveket az irtózatos veszély meglátására. 
Szeretném, ha egész életemmel, minden látásommal és akaratommal 
átlényegülhetnék minden magyar leikévé: hogy legyek az élet kétségbe
esett forró szeretete s a védekezés mozdító akarata. Amíg még nem 
késő...

Hogy mennyire idegen érdek, idegen agy és idegen szem diktál ebben 
az országban, hogy magáért a szerencsétlen magyarságért mennyire 
nincs semmi szorongás: egész céda cinizmussal és arcátlan kegyetlen
séggel mutatja az Anschluss halálosan fojtogató problémája.

- Ausztria csatlakozása Németországhoz ránk nézve közömbös, - 
ismételgetik az óvatosabbak. De az utca-hazafiság üvöltői, a germán 
csatornák álturánjai a dögre talált éh-farkasok riadalmával üdvözlik a 
csatlakozást. Egyik „nemzeti" folyóiratunk ilyenformát hoz: - Mi csak 
örvendhetünk, ha Ausztria csatlakozik Németországhoz. Mert Ausztria 
önmagában rozoga ház s a szomszéd tetőre könnyen ráeshetik.

Ilyen gaz és hülye maszlagot be lehet adni nálunk egy „hazafias” 
orgánumban. Tessék, állítsanak elő az országból négy férfit. Azt, akit 1. 
a legkiválóbb gazdasági, 2. politikai, 3. katonai, 4. kulturális szakértő
nek tartanak. És tegyék fel nekik az Anschluss kérdését. Egész bizonyos: 
nem akadna köztük olyan lelkiismeretlen gazember, aki közömbösnek 
mondaná azt a magyarságra, ha a jövő legirtózatosabb imperializmusa 
szomszédunk lesz.

Németorzságnak nyíltan bevallott háborús célja az volt, hogy Kelet 
felé, egész a Perzsa-öbölig egy nagy gazdasági egységet teremtsen a 
német gazdasági diktatúra számára. Minket azért vittek bele a 
világháborúba, azért pazarolták a magyar vért, a magyar munka min
den gyümölcsét s a magyar jövő minden lehetőségét: hogy segítsünk 
Németországnak, hogy elnyeljen bennünket. Természetes, hogy az ilyen 
gazdasági diktatúrának végzetes és kikerülhetetlen következménye a 
politikai, kulturális és nyelvi beolvasztás is. Németország már a 
békében is, mint „hű szövetséges", a legkegyetlenebb kíméletlenséggel 
folytatta ellenünk a gazdasági leigázás harcát. (Igen ajánlom minden-

* Ez a tizenegy évvel ezelőtt egy napilapban közölt írásom - mint minden írásom - ma 
fájdalmasabban aktuális, mint valaha.
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kinek Csetényi József most megjelent kis könyvét: Magyarország 
összeomlásának és újjáépítésének világpolitikai jelentősége.) Az An
schluss éppen olyan halálos és biztos lépés Magyarország és Kelet- 
Európa leigázására, mint a Mittel-Európa gondolata.

Mi biztonságunk van e borzalmas és becstelen halál ellen? Hol szer
vezkedik a magyar életakarat, milyen történelmi réteget próbálnak 
kiképezni a magyar jövő nehéz harcára? Az uralkodó Egyház hatalmi 
helyei majdnem mind germán kezekben vannak. Germán irányítás 
alatt vannak a minisztériumok, a legfontosabbak a miniszterek 
személyében is, de mindenik a vezető elemek túlnyomó része által. 
Legfőbb védelmünk, a századok nagy reménysége: nemzeti had
seregünk irányítói közé mind több germán elemet kap. Az egyetemek és 
főiskolák tanári kara hatvan, hetven és több percentben germán. Az if
júságot germán mintára germán agyú és szívű tanárok szervezték be 
vagy germán ifjúsági vezetők. Folyik is a maszlagolás: hogy a kis Ma
gyarország csak Ausztriával és Németországgal összefogva élhet meg. 
És az ügyes előkészítés: hogy csak két nyelvvel tudjuk magunknak 
visszabeszélni a régi hazát. A második nyelv szükségszerűen: a német 
nyelv. A városok igazgatása túlnyomólag germán kezekben van. A 
magyar élet minden stratégiai pontja, minden irányító állomása 
kisiklott a magyarság kezéből.

És mikor ez a szorongás szavakba mer bátorkodni: hülyék és gazem
berek ezt felelik: - hogy lehet effélét destruktívozni! Hiszen a német
nevű magyar éppen olyan jó magyar, még jobb magyar! És én erre nem 
ezt felelem: Itt nem egyes esetek számítanak. Még csak nem is azt, hogy: 
de ezáltal a magyar magyarok, a fájdalmasan vérszerinti és mégis: igazi 
magyarok szorulnak ki mindenből. Hanem: a múlt irtózatos tanulságai 
után sem gyógyultunk ki abból a hülye és becstelen maszlagolásból, 
hogy a mi orgánizmusunk szükséges élettani folyamatait elvégezheti 
egy idegen orgánizmus számunkra? Még mindig az a buta almafa 
maradtunk, mely azt hiszi, hogy almát az ágaira a szomszéd fenyőfa fog 
teremni? Magyar életakaratot, ennek megfelelő ideológiát, pszihét, 
külső eszközöket: csakis magyar vér, magyar agy, magyar szem, magyar 
szív teremhet. Viszont germán vér, germán agy, germán szem, germán 
szív: csakis germán életakaratot terem. Aki ezt tagadja: vagy cégéresen 
hülye, vagy cégéresen gazember. Miért adták el annak idején Magyaror
szágot a Habsburgoknak? Mert az üzletet megkötő uralkodó osztályok 
nagy részben idegen vérnek, idegen érdekűek voltak. Miért vihették bele 
a magyarságot a háború öngyilkosságába? Mert a Habsburgok 
megakadályozták, hogy a magyar életakaratnak történelemcsináló 
rétege fejlődjék ki. Miért vesztettük el a háború után a forradalmat is? 
Miért nem lehetett ez a magyarság egy új honfoglalása, egy új magyar
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jövő megépítése? Mert a Tiszák megakadályozták egy magyar életösztö- 
nű középosztály, munkásság és parasztság minden szervezkedését. 
Miért rothadt a kommün utáni kor keresztény kurzussá s a magyarság 
érvényesülésének legbecstelenebb kijátszójává? Mert a germán vér 
ügyes mozgói elárasztották az egész magyar életet s elfoglaltak minden 
stratégiai pontot.

Pedig a taktika nem is olyan zseniális és egyáltalán nem eredeti. A 
békében egy tartalmatlan, felületes és tettekbe sohasem kívánkozó 
negyvennyolcaskodással vonták el a magyar közvélemény figyelmét és 
szívét a szociális problémáktól s a magyarság legmélyebb életkérdései
től. Most egy hasonlóan üres és léha antiszemitaságú „fajvédő” 
lármával és bősz irredenta zakatával fedezékezik el a magyar halál 
sunyi előkészítését. És éppen itt, a hősi irredenta hadonázásukban van a 
flagrans deliktum. Ha valaki vétett a magyarság ellen, vétett cinikus 
gyávasággal és aljas árulással: az a „szövetséges” Ausztria. És íme a 
„keresztény nemzeti” szellemmel tömített iíjaink hő ölelkezésben 
wachtamrheinoznak az osztrák iíjakkal s „nemzeti-konstruktív” lap
jaink megható képeket hoznak a barátságról. Ez az egyetlen tény nem 
teszi-e gyanússá, hogy ennek a csak bizonyos irányú irredenta tajtéko
zásnak egyéb tartalma van?

Rá fog-e riadni a magyar életösztön ennyi maszlag hatása alatt: hogy 
a német halálból egyetlenegy menekülés, a magyar jövőnek egyetlenegy 
útja van? Ez az egy út: Kelet-Európával s a Balkán-államokkal, elsősor
ban Jugoszláviával és Romániával, de lehetőleg az összes többivel egy 
nagy védő egységbe tömörülni. Ehhez az egységhez szükségszerűen 
csatlakoznék Csehszlovákia, Lengyelország s a kis keleti új államok. Ez 
volna az egyetlen hatalmas védelem a megemésztő germán imperiáliz- 
mus ellen.És ez volna a szláv veszély levezetésének egyetlen módja.

De ez az összeállás végzetesen és szükségszerűen egy széles 
demokráciára vezetne, mely a magyarság nagy tömegeit élethez, 
hazához, önsorsa irányításához szabadítaná. Gott über die Welt! Ez az 
alakulás előidézné azt az istentelen destrukciót: hogy a magyar 
jóllaknék a saját hazájában és úr volna saját országában!

És jaj! Ez elsöpörné mindazokat az érdekszövetségeket, melyeknek 
dús zabálást jelent minden magyar tragédia. Tehát: pusztuljon tovább a 
magyar, dögöljék a magyar paraszt, tűnjék el a magyar nyelvnek még 
visszhangja is Európából. Legyen tovább szent, konstruktív és hazafi- 
ság: a hazugság, csalás, a nagy gyilkosság ügyes előkészítése!

Budagyöngye, 1937. november 12.
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MIT ADOTT NEKEM A MAGYAR 
KÁLVINIZMUS?

Az ember elfut. Az ember visszatér. Hogy felpattantak szárnyaim s a 
kamasz erők eposz után zúgtak: elhagytam az ősi fészket. Elfutottam 
Kolozsvárról, messze futottam a kálvinizmustól. Kellett: hogy az egész 
végtelen űrt verjék szárnyaim. Hogy az egész végtelen levegő viharoz- 
zon rá rohanó mellemre. Messze maradt el mögöttem a Szenczi Molnár 
Albert sírja.

Mégsem maradt el egészen. Kolozsvár és kálvinizmus nem tudták el
ejteni a tékozló fiút. Néha titkon, mély suttogásban, néha húsvéti 
orgona széles zengésével: utánam futottak, mint rohanó vonat után a 
kitártkarú fák.

Oh, hányszor zúgtak be ablakomon az örök életű lombok. Néha, a 
forró éjszakákon, hogy vágtattam a dal és a csók után, megbotlott lángos 
paripám lába s egyetlen úttá szűkült a világ. Elzárta az utat egy öreg, 
rozsdás vas-sír. Es jött belőle a zsoltár, mint eltemetett anya tompa 
sírása:

Mint a szép híves patakra,
A szarvas kívánkozik...

És én hazamentem: a világ-csárda duhaj Toldija helyett egy könnyes, 
tiszta gyermek feküdt ágyamban. És betakart az édesanyám csókja.

Az ember visszatér. Most, hogy nagy lett a fáim árnyéka és árnyék 
hajol a magyar kálvinizmusra és Kolozsvár házai fölé is: most én 
megyek feléjük. Minden utamon feléjük lépek, minden csókomban 
feléjük érzek s felpattan bennem minden sebük.

Az ember a harcban üt, támad, néha öl is. De egyet nem lehet tenni, 
mert az nehezebb volna, mint a világ. Nem, nem, nem lehet hazudni! Én 
csak-kálvinista nem lehetek. Én vagyok hit és vagyok tagadás, vagyok 
keresztény és vagyok pogány, halhatatlan szeretet és védő gyűlölet, tes
tetlen zsoltár s a föld forró ölelése vagyok én. Vagyok minden magyar, 
kit fájdalmas magyar anya csókolt a világra, minden szétölelkező élet. 
minden megütött ember. Hogy kifejezhessem az egész örök magyar 
arcot, az egész emberi szenvedést.

De most, hogy a magyar kálvinizmus fölött megint megsokasodnak a 
régi fekete felhők, hogy az örök szeretet tiszta templomát körülólálkod- 
ják az idegen kegyesek megnőtt éhű fattyai: most hozzáfutok, mint 
bántott édesanyámhoz. És szelíd lebomlással mondom: tied a lelkem, 
tied a vérem. Fiad vagyok és örök katonád!
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*

Magamban éltem az egész világot: minden világokat, minden népeket. 
És ott bennem, életem legmélyén, legédesebb kacagásaim, legforróbb 
sírásaim tisztásán áll a világ közepe: a kolozsvári Farkas ucca.

A farkasuccai református kollégium, mellette az ősi templom. Ott 
kaptam az élet alapízeit, szemem messziségét s örök irányát a lendülő 
szárnyaknak. Az anyám, a kolozsvári temető és a református kollégium 
fia vagyok.

Egyszerű, múltból nőtt bácsik voltak a kollégium tanárai. Párisban 
egyik sem járt, németül talán egy sem tudott. Nem voltak zsenik s 
tudományuknak sem volt éppen tizenkét agancsa. Az egyik el-elvétette 
az évszámokat, a másik az idegen neveket mondta furcsán. Jó öreg 
görög tanárunk sohasem tudott Locarnóba jutni az aorisztoszokkal. De 
ennek igazán a görögök voltak az okai. Még az a Páris királyfi is, a tak- 
nyos, alig rabolta el a szépséges Helénát, képtelen aorisztoszokat 
köpdösött a világba. A székely ember egészen máskép viseli magát 
ilyenkor.

De apák voltak. Apák mélységesen, a föld, az el feküdt századok, az 
egy Isten és közös temető ősapaságával. Ott voltak kis testünk minden 
gondjában, épülő lelkünk minden csücskében szemük meleg sátrával, 
hangjuk jó szigorúságával, tábortjáró éber, meleg szívükkel. Ők tanítot
tak meg - nem szavakban, nem ki faragott tanulságokkal, hanem amint 
a levegő tanítja lélekzeni a tüdőt - hogy minden magyar ember apja 
minden magyar gyermeknek, minden fiatal magyarnak. Hogy sohasem 
mondhatjuk azt: vagyok, hanem csak azt: vagyunk. Mert nincs külön én s a 
külön név pusztába kiáltott vak értelem. A közös rögből fakadt, közös 
Istennel, közös kenyérrel, közös végzettel átszőtt magyarság egyetlen 
fájdalmas, élet, nap felé vívódó test. Ahol minden tagnak csak az összes 
többi tag életében van értelme.

*

Ők mutatták meg széles horizontját az igazi hívő léleknek. A hívő hité
nek legszentebb megteljesülése: ha találkozik Istennel, hogy meglássa 
az egész Istent és megmutassa magát egészen a meglátott Istennek. De ez 
a találkozás csak az embereken keresztül történhetik. Isten utálja a sok szót, 
a szép mondatokat, a kegyes fintort, a mániákus lelki toalett apró per
verzitásait. Még jobban utálja a felvett rögzött gondolatokat, a kis beteg 
absztinenciákat, a torz ágyékszenteket s minden elfordulást az ő 
csodálatos anyagi világától. Az ember csak az egész élet: az egész test, az 
egész lélek minden erejének megélésével az igazi Isten igazi hívője s
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minden szükséges szenvedés vállalásával. Éppen úgy Istent tagadod 
meg, ha elfordulsz az élet egy kacagásától, mintha elfutsz egy építő nagy 
sírásától. Csak akkor az igazi Isten az Istened, ha az benned minél több 
embernek jelent ölelést. És csak akkor mész Isten felé, ha minden lépted 
megtalált falat, begyógyított seb, jó kacagás és kiépített jövő minél több 
ember számára. Nincs vallás szavakban és mimikában. Micsoda kis 
emberbogár az, aki azt hiszi, hogy Istenre tartozhatik: ha bor- 
júfrikandót nem eszik, ha memfiszt nem szí, ha feje búbját, könyökét, 
vagy más részét távol tartja a nőtől, ha nem táncol, vagy nem játszik 
vizipólót és más efféle bolond vergődései azoknak, akik szárny nélkük 
akarnak repülni.

*

Tőlük tanultam meg: hogy nem a valóság az igazi valóság, hanem: a 
nélkülözhetetlen valótlanságok. Mert ők a megtisztító akarat, a felrepítő 
erő. Nem az az igazi éned, melyet az emberek látnak, fényképész levesz, 
író megrajzol. Az az igazi éned, akinek két legbenső szemed lát: a hős, a 
nagy, a tiszta. Mert ez az anyád csókjában kapott ős akaratod énje, ez 
emel fel, ez visz tovább s legszebb akarataid ez próbálja. Nem az a 
valóság, melyet látsz és fogsz emberekben, dolgokban, mindennapok
ban. Hanem az álmaid valósága, az ős mesék igazságtevő világa, mert 
enélkül öngyilkos lenne a világ.

*

Tőlük tanultam a nagy arányok szomjas szeretetét. Átvitték (elkenten 
Bethlen gigászi álmát, Szenczi Molnár végtelen szeretetét, Apáczai 
Cseri ikaruszi röptét. Megmutatták: véres fergetegek, zuhanó tragédiák 
közt egyetlenül csodálatos harcod, mitologikus Erdély! És hegyek és 
eposzok, temetők és régi sírások bővültek belém. Tőlük kaptam az olt- 
hatatlan szent szomjúságot: emberszívekkel, embersorsokkal egy 
mérhetetlen michelangelói katedrálist építeni. Amely mindent megmu
tat, ahol minden megmondja magát. Hogy boldogabbak legyenek az 
emberszívek s könnyebbek legyenek az emberi sorsok.

*

Tőlük tanultam: egy életforma van csak: az éposz. A kenyér szelíd 
eposza, a napi bibik erős tűrése, a család hősi építése a tragikus időben, 
vagy a másik éposz: a milliókat egybeölelő, millióknak jövőt termő 
küzdő szeretet. Naponként döglik, aki csak magának él s a félelem a
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legostobább halál. Az egész roppant világ, minden ördög és minden 
ember képtelen elzúzni egy hősi akarat tisztaságát. Ők fordították le 
nekem Descartes-ot kálvinista magyarra: hős vagyok, tehát vagyok.

*

Már nem tanítanak. Komoly ajkuk nem dorgál, jóságos szemük nem 
biztat. Hogy az utolsó aorisztosz lefagyott ajkukról, a logaritmus 
kifogyott ceruzájukból: lefeküdtek szépen. Fáradt, öreg gyermekek, 
lefeküdtek a kolozsvári temetőbe. Hogy egy pár magyar röggel több 
legyen a magyar föld, Erdély fájdalmas testében. Oh, egyszerű, jó em
berek. szent kálvinista magvetők, hű sáfárjai a tragikus magyar 
vetésnek! Áhítat és hála zsoltára a gondolat, melyet az elfutott fiú porrá 
vált szívetek felé küld.

*

Pásztorai a megtépett nyájnak! Kálvinista papok, kiket a vérző ország 
ide küldött Budapestre vigyázni: hogy a támadó fekete viharok meg ne 
bántsák a magyar kálvinista vetést. Ne felejtsétek egy percre sem: az er
délyi kálvinizmus hősi tett, végtelen emberi horizont, örök haladás s a 
magyarság, az egész magyarság rajongó, védő ölelése volt. Mert: soli 
Deo gloria et hoc solum est gloria Dei.

És most én is közeledem hozzájuk. Békémen, harcomon át arra 
megyek. Hívatlan vendégek, megsokasodtak az én éveim és körül ülik a 
fekete asztalt. - Mit gyűjtöttél nekünk, szegény királyfi?

Semmit ti nektek, semmit magamnak. Dús eső voltam, gazdag, 
májusi. Széthulltam és már semmi sem vagyok. Magyar vetések, magyar 
lombok, nektek ajándékoztam szét magamat.

Itt már nekem nincs maradásom. Rám pirongatnak a magyar 
szemek: - Úgy szégyen lünk mindennap újból hálátlan lenni. Tedd meg 
azt a szívességet, hordd el magad előlünk. Mi lesz, ha furkálni kezd a 
lelkiismeret! Még megszakad a szívünk belé.

Megyek. Minden elmarad. Elröpülnek tőlem az élet apró örömei, 
mint rezzent madarak a beesteledett oromtól. Fú a halál. Hazafelé 
megyek.

Nem félek tőletek, majd felvigyázó halotti szemek. Apró hibák, 
bolond kis ágacskák rajtam is nőttek. Örömök s viharok letördelték 
őket. De egész életem bátor számadás: mert hősi merész voltam, érin
tetlen tisztaság és végtelen szeretet. Hű fiad voltam, kolozsvári 
temető.

Megyek hazafelé: Már elhagytam a Királyhágót, már zúg alattam a
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Körös. Már ring elém, kétségbeesett, forró hívással, jön elém a szent 
sírok városa.

Oh, ha majd a lábam szent küszöböd éri, megérzi a föld a hazatért 
fiút. És felébrednek a régi szívek s felnyitja minden szemét a temető. 
Meglódulnak a nehéz harangok s hosszú, fekete palástban elém jön 
majd minden zokogás. Végtelen fekete sorokban jobbágyi hű sort áll 
minden fájdalom. Nagy mozdulással felülnek a holtak és nézik, nézik 
örök arcomat. Az öreg professzorok ajkán felhalványlik egy gyönge 
mosolygás. És vén morcos Geréb Márton, odadörmögi a többinek: - 
Lássátok. Dezső hazajött. Mondtam, nem rossz fiú, csak olyan nagy 
gyerek a betyár.
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ACHIM ANDRÁS

Jöjj elém, tragikus árnyék, föld alá fojtott láng, orvul ellopott erő! Jöjj 
elém. magyar paraszt Gigász, ki roppant szerelmed mozdításaiban egy 
országgal keltél bírókra, hogy megments egy népet. Új, paraszti Szent 
György, ki feltéped a századok mocsarait és nehéz zuhanású kardot 
vontál a magyar sárkány tizenkét feje ellen. Halhatatlan szerelmese a 
földnek és a parasztnak, aki úgy tudtál szeretni, hogy nem fért 
félelem a szívedbe.

Magyar föld, magyar paraszt; milyen egy-tenger ez a két fekete tenger. 
Időtlen mélységük titokzatos borulataiban ott van minden kincs és 
minden erő, minden kenyér és minden történelem, és az elfeküdt évez
redek minden álma Örök forgása a fekete körhintának: mozdul a rög az 
Élet muszájcsókja alatt s lesz lélek és fájdalom: magyar paraszttá in
ternált istenképmása. Ó, hogy elszomorodott Isten ezekben a képmásai
ban! Hogy arcul veretett, hogy szembe köpték a minden romlásra ger
jedt martaidé századok! És a rögből testesült paraszt egész életével rá- 
hajlik az örök Anya teste fölé: hogy ápolja, dédelgesse, rászeresse min
den aggódását, minden szívét, belőle vett teste minden verejtékét: hogy 
lehessen Isten és világtörténelem, tőke és háború, jogrend és Rolls- 
Royce. S mikor már egész élete kamatjával visszafizette magát a 
kölcsönadó Földnek: az elhalkuló paraszt leteszi az ekeszarvát a 
kezéből, szegre akasztja a kaszát, s panasz és megidézés nélkül tér 
vissza rögnek, a rögök közé. Magyar föld, magyar paraszt: időtlen mos
tohái az elfordult Istennek! Vad viharkutyák marcangolják őket, részeg 
nap, hisztérikus szelek, irgalmatlan záporok szúrják, mardossák. verik 
őket s örök szüntelenséggel csattognak hátukon a Végzet Úr fekete os
torai. És ők tűrnek, hallgatnak s: teremnek, teremnek, teremnek.

Felszabadult kiáltása a végtelen szenvedés-óceánnak, zúzó öklű 
megidézője a tettes századoknak, visszakövetelő magyar paraszti Toldi: 
jöjj elém a lavina idők ítéletes omlásában. Immár a magyar erdőben 
harsognak a fáknak vetett szekerce kiáltásai s az élet és halál vad birok- 
jának tiprásai döngenek a szívekben. Most készül minden magyar 
akarat mélyén a jövő ítélete, most vajúdnak egy új magyar honfoglalás 
felé a felriasztott alvó mélyebb erői, most teljesül új élet térítő hitévé a 
magyar paraszt s a magasabb ormú lelkeken már pirkad a nagy igazság- 
tétel reggele. Meggyűlt kiáltása a századok szenvedésének, forró hívása 
az ébredő életnek: ím, hívom a temetőket; élőket és holtakat hívok a 
nagy szeretet elszántságára. Jöjj felém te is, kidöntött roppant paraszt, 
hogy a te erőd sodró hite megnőtt ereje legyen az én hitemnek. Hogy
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végzeted tragikus magánossága tábort járjon az én győzelmes magános
ságom körül. Hogy fizetés nélkül elontott életed meghozza kamatját 
annak a népnek, melyet olyan végtelenül szerettél.

1.

Ma nehéz megmondani azoknak a napoknak paraszti szenvedéseit, 
melyek Achim Andrást a magyar parasztság történelmi kifejezőjévé 
növesztették. A múlt domborúbbá teszi a jelent s a tények legelfogulat
lanabb, legnyugodtabb előadása is könnyen nemzetgyalázássá háríttat- 
hatik a megidézett felelősségek részéről. Az Amerikába szétpazarolt 
magyarok százezrei, az akkori csendőrkrónikák s a magyar parasztság 
mai szenvedése irtózatosabb szavakkal mondják meg azt, aminek 
megmutatását a vak parancs megtilthatja a történetíró tollának.

A kiegyezés után a magyar vezér előtt álló történelmi feladat világos 
és megfogható volt, mint az élet minden elemi parancsa. Mi volt a múlt 
minden bűnének, minden szenvedésének a gyökéroka? Az: hogy a 
magyarság idegen életakarat, idegen életcélok kizsákmányolásába 
igázva idegen életformákban senyvedett és sorsának irányítása, életé
nek mindennapi megcsinálása idegen látású, idegen érdekű, idegen 
szívű tényezők kezében volt. Mit kellett volna tennie tehát egy olyan 
politikának, mely az élet teljes látókörében messzi jövőre in
tézményesen akarta biztosítani a magyarság egyetemének megújhodá
sát. élethódítását, egészséges fejlődését? Egy egységes gondolat
rendszerből kiépülő intézmények egész sorozatában kellett volna biz
tosítania: hogy az irányító középosztály s a nemzeti élet minden el
látásának tényezői döntő arányban a magyarság legérintetlenebb, 
legősibb képletű, legegyetemesebb tömegéből: a magyar parasztságból 
fejlődhessenek. És hogy ez a parasztság intézményes védelemmel 
kaphassa mega földszerzés, a gyümölcsöző munka, a fejlődés minden 
feltételét. Ez a politika nem jelentett volna sérelmet, életből kiszorulást a 
nemzet idegen vérű tagjainak. Ellenkezőleg: állandó szociális igaz
ságtételével s a magyar kultúra mind hatalmasabb arányú részesítésével 
a legellenállhatatlanabb nemzetformáló erő lett volna. Tisza feladata 
lett volna: meggyőzni az uralkodóházat: hogy egy, a nemzeti munka 
egyetemét életbe, fejlődésbe szervező, egész egységes elgondolásában 
népi politika jelenti az uralkodó ház hatalmának legbiztosabb 
alátámasztását s legteljesebb függetlenségét az úgynevezett történelmi 
és uralkodó osztályok étvágyával szemben.

Ennek az elemi természeti parancsnak a megvalósításában a 
Tiszákban nem volt szem, nem volt akarat, nem volt heroizmus. Történt 
mindennek az ellenkezője. A Tisza Kálmántól kezdeményezett politika
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minden mozdulata hatalmi intézkedés volt az élet elemi parancsai 
ellen. És ez ellen nem volt védelem a magukat ellenzéknek nevezett 
pártokban sem. E pártok tagjai a szociális szemléletet s a magyar 
parasztság szerepét illetőleg: azonos szemű, azonos akaratú tényezők 
voltak a kormány irányítóival. Választási toálettjtikre raktak holmi 
népies frázisokat a negyvennyolcas forradalom hulladékaiból, de a 
magyar parasztság életigényei felé éppen olyan határozott, könyörtelen 
nem-et jelentettek, mint a kormánypárt. De nem is volt szükségük ilyen 
nehéz harcot jelentő politikai állásfoglalásra. Hiszen: ott voltak az 
akkor üres utópiát jelentő negyvennyolcas függetlenségi politika olcsó 
lehetőségű, kényelmes lejtésű táncai, melyeknek elrángásával elég vok
sol tányérozhattak be maguknak a még negyvennyolctól földerengő 
lelkektől. Ez a politika akkor olyan természetrajzi lehetetlenségnek 
látszott: hogy nem ijesztett semmi hirtelen előzuhanó felelősséggel vagy 
kezdeményezéssel. És a szociális demokrácia? Ennek a kibontakozni 
kezdő pártnak sem lehetősége, de belső indítása sem igen volt meg a 
parasztság megszervezésére. Hiszen: feltéve, hogy rendőr, csendőr, 
katonaság, szolgabíró, ügyész és más tilalomfák nem tudtak volna 
megakadályozni ilyen szervezkedést: a paraszt tenger bezúdulása az 
aránylag csekélyszámú ipari munkásság pártjába olyan eredményeket 
adhatott volna, melyeket a magyarországi szociáldemokrácia vezérei 
akartak a legkevésébé.

A magyar parasztság tehát sorsával, gyötrelmeivel, problémáival tel
jesen magára volt hagyatva. A meddő negyvennyolcaskodással népsze- 
rűsödő nemzedékek éppen alapakaratától, legfőbb történelmi jelentő
ségétől herélték meg azt a félszázados mozgalmat: mely 48-ban jutott 
teljes kifejezésre: attól, hogy nemzetté építsék a magyar parasztot.

És ekkor egy békéscsabai paraszt nőtt a látóhatárra.

2.

Úgy nőtt, mint a kora nyári viharfelhő: mikor meglátták, már ijesztett 
arányaival s tele volt villámmal, mennydörgéssel: a termő bőség gazdag 
fenyegetéseivel. A feladat, melyre vállalkozott, a legbujább képzeletű 
mitológiák roppant erejű hősei számára is csodát jelentett volna. És 
csodálatos volt az az ember is, aki erre a feladatra vállalkozott.

A békéscsabai parasztkirály nemzetiségi múltjában az Achim név 
mögött a családi emlékezet szerint erdélyi magyar származás és Apafi 
fejedelemtől kapott nemesség lappangtak. De Achim András lefrics- 
kázta magáról a családi büszkeség e dédelgetett csecsebecséit s gőgösen 
és áhítatosan, támadó gúnnyal és mindent vállalóan annak vallotta



magát aminek elküldetett: parasztnak, a magyar falu feltámadt 
életakaratának, elérkezett követelésének.

Már testi valóságában szemtágító jelenség volt. Hatalmas em
berhulláma az elküldő anyaföldnek: az Ady paraszt Apollója volt ő: a 
bőség, az erő, a szépség uralkodásra termett fejedelme. Ez a különös 
nevű paraszt a legszebb, a legmélyebben magyar típusok egyike volt. 
Hatalmas testében ijesztő erők feszültek s testének akarattalan pátosza 
népek mozdítására küldött vezért mondott. Roppant lépései alatt 
dobogott a föld. mint szerelmese közeledő lépteire az asszonyszív. Az 
erő öntudata, az akarat biztonsága, az élethitté izmosodott meggyőző
dés parancsa áradt ebből a nagyon férfi férfiből. Puszta meglátása 
baráttá vagy ellenségggé mozdított s első látásra úgy szerették, mint egy 
várt szabadítót. vagy úgy dühödtek ellene, mint egy örökölt ellenség 
ellen. Az ilyen férfi minden áldozatot, minden hitet megkap a hívőitől 
és nincs számára könyörület az ellenségeinél. De ilyen volt ő is: a 
halálos szeretet, a halálos gyűlölet embere. Ha gyűlölt valakit: nem volt 
lelkében gát az elzúzó akarat előtt s az erőszak, a ravaszság s a halálos 
gúny eszközeit minden habozás nélkül használta. De önmagát 
odadobón, önmagát meggondolás nélkül pazarlón volt jóság és 
védelem azok számra, akiket szeretett. A gazdag élet e szerves ellentétei 
kifejezésre jutottak a nagyon megmondó testben is. Ha valami hántás 
megindította benne a harag lavináját: szép, gondolkodó homlokára 
felhő súlyosodon, sötét szemöldökei elborultak, barna szemeiben a 
pusztítás elháríthatatlan villámai lobbantak fel. A megcsomósodó arc
izmok. a harapásra kegyetlenült erős száj, az öklökké zivatarosodon 
kezek, az egész kapudöntésre feszült test a könyörtelen megtorlás 
halálos félelmét vitte az útjába állóba. Ilyenkor a bő zajlású vér elszakí
totta a meggondolás zsilipjeit s a rendes mérsékletében higgadtan, illő 
súlyú szavakkal beszélő férfi ajkaira a haragszavak rettentő felhőszaka
dása szakadt. De ennek a mérhetetlen erejű férfinek volt ereje önmaga 
ellen is és sokszor a düh legirtózatosabb rohamában rántott egyet 
önmaga zabláján s a lezuhanó orkán felhőiből egy pillanat alatt 
mosolygóra tudott derülni. Ez a mosolygás néha halálos vágású gúny 
volt. A paraszt-királynak megdöbbentően sok közös lelki vonása volt a 
magát villámokban és napsugarakban szétviharzó Wesselényivel.

De ha családja körében: felesége, gyermekei, vagy szerelmes paraszt
jai között volt: egy másik Achimot láttál, egy egészen más ember-tájat, 
melynek kéken mosolygó ege. napos mezői és nagyszerű virágai 
lehetetlenné felejtették veled a zsúfolt erők szilaj emberviharát. Ilyen
kor az elsimult homlokon jóság, szelídség és gyermekké lágyult 
bölcsesség beszélt. A mély szemek meleg barnaságában szeretet s 
valami önmagát is lemókázó vidámság volt. Az elenyhült ajkak szélén
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olyan gyermek volt a mosolygás. Az egész arc olyan kisfiúsán, olyan 
anyai cirógatást várón volt jó és szelíd. És ez a roppant férfi ezer 
finomságban, ezer éber gondosságban tudott figyelmes és védő 
lenni.

És volt még egy végtelenül kedves vonása. A nagy erejű férfiakban 
nem hal meg sohasem a kamasz, akár népvezérek, akár hadvezérek, 
akár diplomaták, akár költők lesznek. Felgyűlt éveik parancsoló ko
molyságában is kell nekik a csíny, a móka, kellenek a pajkos csikó
kiugrások az élethámból: hogy rúgjanak egyet az élet nagyképű 
cudarságán, hogy kitoporzékolhassák semmi pazarlással szét nem 
pazarolható életüket. Achim Andrásban az örök népi Ludas Matyi 
arcával volt meg ez a sajátos vonás. A késhegyig menő harcban, az el
lene zúduló világ gonosz gáncsolásaiban a küzdő férfi villámos ború
jából ki-kifakad egy szőke gyermekkacagás, a népvezér pátoszában 
magasló harcos gyermekké elevenedik és már kész valami huncut 
móka, mely élete fejedelmi bőségével még ütéseinél is jobban sajgatja 
ellenségei lelkét. Egy ünnep délelőttjén könnyű szekerén hajt vissza bir
tokáról Békéscsabára. Amint a városba ér, látja, hogy ellenségei - 
nagyrészt a város előkelősége - nagy kirakatosan ott páváskodnak a 
kávéház előtt. Lovai közé csap, behajt a kávéház terraszának székei és 
asztalai közé s amint ellenségei ijedezve kapkodják lábaikat, diadalmas 
gyermekkacagással nevet vissza a tovatűnő szekeréről. Ez a móka
keresés az élet halálos alkalmaiban is mélyen magyar vonás s talán 
egyikünk leikéből sem hiányzik. Ebből a hatalmas parasztból mind
egyre ki fenyegetett, mintegy a szervi erők tudattalan indításából, hol 
az önérzetre ébredt nép súlyos mennydörgésével, hol vért buggyasztó 
gúnnyal, hol a kamasz vidám játszásával az örök Ludas Matyi: - 
Háromszor veri ezt kendnek Ludas Matyi vissza!

Hogy szerette népét, fajtáját, sorstestvéreit; a parasztot ez az ember és 
hogy szerette a földet! Hiszen végzetet felhívó tragikus harcában olyan 
szétválaszthatatlanul egyazon valami volt: a föld és a magyar paraszt. 
Több száz hold földje volt s kényszerűség nem kényszerítette arra, hogy 
maga bajlódjék a rögökkel. De mindegyre, amint csak teheti, kiszökik 
nagy szerelmeséhez. Fogja az ekeszarvát, veti a titokzatos ígéretű magot, 
jó szóval igazította a cselédet. Itt: a napnak hasított barázdák előtt, a 
nap halált űző biztonságában, az emberi lélekké, embersorssá lényegü
lő kenyér születésénél áhítatos és komoly, halkszavú és egyetemes 
apasággal jó volt. Termő, nyugodt és adakozó, mint a föld. Itt kereste fel 
egyszer a magyar erdő másik haláláig hajszolt nemes vadja: Ady Endre: 
Csoda-e, ha ez a két lélek első perctől fogva időtlen testvériséggel látta 
testvérnek egymást?
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3.

És ez a hat gimnáziumot járt paraszt rendkívüli éleslátással ismerte fel a 
politikai helyzetet és a saját feladatait. Ezzel szerzett történelmi 
jelentőséget a magyar paraszt felszabadulási harcában. Jól látta, hogy a 
kormány politikája a kitermelő osztályok érdekeinek az eredője: innen 
tehát nincs mit várnia a parasztságnak. De könyörtelenül éles szeme 
belát az ellenzéki frázeológia népieskedő mondatai mögé is. Meglátja, 
hogy a politikai cirkusz látványos nagy negyvennyolcas-hatvanhetes 
kakasviadala csak figyelemelvonás és lelki pótkávé, hogy a tömegek 
figyelmét elterelje a nemzeti munka legégetőbb életproblémáitól. A 
föld- és paraszt-kérdést illetőleg minden parlamenti párt: egyeben egy 
párt. A munkásság fejlődésben levő szervezkedését a szociális demok
rácia irányában teljes mértékben érti és méltányolja. De a természeti 
törvény éles határozottságával látja, hogy egy szervezet sem várhatja 
azt, hogy egy más szervezet végezze el az ő szükséges élettani 
folyamatait. Amint a kitermelő osztályok a jogrendben, a munkásság a 
szociális demokrácia pártjában szervezkednek: úgy kell a magyar 
parasztságnak külön, a saját maga kebelében egy egyetemes politikai 
összefogással szervezkednie egy új életrendszerű, új jogrendű paraszt
demokrácia megvalósítására. Hisz, a földmívelő Magyarország viszo
nyai szerint: ezt az életformát tartja a legészszerűbb történelmi 
kialakulásának Magyarország számára.

És mert ő roppant erőket érez magában: megingathatatlan erővel hisz 
ennek a gondolatnak a győzelmében. Politikai magatartása egy időben 
jelenti a legmélyrehatóbb, legélesebb valóságlátást, és: jelent egy min
den lehetetlenségen túl rontó optimista képzeletet. A szociális és 
politikai viszonyok felismerésében, a pártok és emberek mérlegelésé
ben. a teendők megjelölésében: részletesen s könyörtelenül, józan és 
halálos elszánással reális. De a küzdelem lehetséges eredményét - még 
ha le is számítjuk a népvezér szükséges kirakatoptimizmusát - már 
saját erőinek, saját roppant hitének és hűségének elhihető igézetével 
látja. Harcát a mai napok fojtogatottjait meglúdbőröztető bátorsággal 
vívja s elképesztően naív bátorsággal ígér kötelet és akasztófát a kiter
melő osztályok hatalmasainak. Hiszi, hogy a parasztság politikai szer
vezkedése teljes győzelemmel fog végződni. Hogy a magyar föld a 
parasztság életalapjává fog újhodni és hogy ez a gyökereit földbe 
szilárdított paraszt fog kitermelni egy új vezetőosztályt s egy új, 
egyetemes igazságtételt jelentő jogrendet. A Huszadik Század, Jászi 
Oszkár folyóirata, körkérdést intéz a magyar közélet ismert alakjaihoz: 
vájjon van-e szükség Magyarországon egy külön parasztpártra. Az 
akkori közélet szalon-szociológusai és politikusai legtöbbször elég
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felületes válaszukban: igen óvatos macskák a nagyon forró kása körül. 
Achim felelete zárja be a vitát. Az erő gúnyjával, a valóságot már 
formáló öntudat alig rejtett gőgjével felel: hogy igen szépek és formásak 
a Pesten élő. Pesten át látó szociológus urak elvont ténfergései: de ő a 
vitának nem sok értelmét látja. Mert parasztpárt már van, van a 
századok törhetetlen akaratából, van egy többmilliós nép szen
vedéséből, van: mindennap erősebben és hangosabb követeléssel. Ez a 
meglevés, ez az erős valóság nagyobb igazolása, teljesebb értelme min
den elméleti megokolásnál. E roppant erő számára a csőd és a halál 
lehetetlenül valószínűtlenek voltak.

Pedig a csőd benne volt az ezer évtől meghatározott viszonyok 
végzetes erejében, a Halál pedig már felmozdította sötét szárnyait. Ez az 
óriási erő, ez a megfélemlíthetetlen bátorság, ez az el nem némítható 
történelmi követelés nagyon sok érdekre jelentett halálos veszélyt. 
Országos viszonylatban egy nagy paraszt felmozdulás ijesztésével 
fenyegetett. Achim neve már szétriadott az egész országban s a falvak 
mozdultak és figyeltek. Nem volt megokolatlan a nyugtalanság, hogy az 
örök magyarság nagy egyetemessége szervezett egységbe mozdul, hogy 
az idegenek Magyarországát magáévá tegye. Szűkebb hazájában: 
Békéscsabán már puszta létezése is olyan megidézés volt a helyi bűnök 
felelőseinek, annyit tudott a vezetők, a befolyásosak földszerzéseiről, 
pénzügyeiről, sáfárkodásáról, hogy ez már halálos ítéletet jelentett 
számára. És ez az ítélet fellebbezhetetlen volt. Mert azok számára, 
akikre fenyegetésnek és vesztegetésnek nincs ereje: nincs kegyelem az 
ijedtek szívében.

A hajsza a végső legyilkolás könyörtelen akaratával indult megellene 
minden vonalon. Nyomtatásban, élő szóval, nyíltan és rejtett utakon 
minden elképzelhető rágalom és vád piszkait dobják rá s még családja 
tiszta menedékét sem kímélik. Az úri huncutság s a hivatalos 
lehetőségek minden eszközét felhasználják elejtésére. Vele szemben 
nincs megkötő morál, nincs lelkiismereti gát. Aki annyi életnek akar 
életet adni: annak nincs joga az életre a könyörtelen étvágyak 
világában.

A rázendülés olyan egyetemes, a hajsza olyan lélegzetállítón bomlott 
és gyilkosakaratú: hogy még ez a nyári bőségű, derült, erős élet is kezd 
elborulni. Érzi, hogy nincs kegyelem számára, tudja, hogy még az ő 
bölényereje sem törhet ki ebből az irgalmatlan, egyetemes hajtásból. 
Békéscsaba úri társadalmának nagy része lábujj hegyre feszülve várja 
halálát. Csak vállakozó kéz kell az utolsó dőléshez s a fellélegzők 
szívében már előre kész a tettes felmentése.

És most már nemcsak bátor; hanem elképesztő vakmerőséggel kihívó 
és fenyegető. Ha már el kell pusztulnia, érezzék meg örökre ökle ítéletét.
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Irtózatos csapásokat osztogat. Mondataiban néha az átkok és fenyege
tések olyan lavinája szakad egybe, hogy a szó elfúl s a megzúzott emberi 
test nehéz vérszaga érzik. Ó. milyen szomorú lehetett ennek a magányos 
Gigásznak a szíve, a föld, a falu, az élet nagy szerelmesének: mikor 
lépésről lépésre látta maga felé közeledni a halált és semmi és senkisem 
mutatott kiutat az élet felé.

Egy reggel azonban eldőlt gyilkos bot s gyilkoló revolvergolyó alatt. 
De bunkó és revolver sem tudnak egyszerre végezni ezzel a roppant élet
tel. Még hosszú órákig szenved. Végtelen szelídséggel, az idegen partok 
felé induló hajós egybetorlott szeretetével búcsúzik el övéitől. S mikor 
papja a haldokló elé idézi az Emberfiának messzi hívását: ez a szilaj 
ember-orkán, ez a rettenetes öklű harcos végső sóhajban szelíd 
szavakkal bocsát meg azoknak, akik kioltották életét, egyikét a magyar 
virrasztás legtisztább, leghatalmasabb lángjának.

*

Hazátlannak, hazaárulónak mondták, őt: aki a magyar földet az 
egyetemes magyarság hazájává akarta tenni. Felforgatónak, rendzava
rának nevezték, őt: aki a 18. század közepén kezdődő magyar 
feltámadás legjobbjainak: a Katona Józsefeknek, Berzsenyieknek, 
Horváth Ádámoknak, Széchenyieknek. Batsányinknak, Kölcseyeknek. 
Eötvösöknek. Petőfiknek. Arany Jánosoknak szent hagyományát 
folytatta a magyar parasztság felmentésére. És aki azok jogának rendjét 
akarta a nemzet történelmi életformájává tenni, akik minden élet 
forrásai.

A magyar temetők tele vannak hazajáró halottakkal. Mostanában 
sokat járnak hozzám és mély beszéd a hallgatásuk. Az elborult Eu
rópában; a beárnyékolt országban kell a holtak biztatása.

A véres fergeteg megcsúfolta Európa szépségét és besározta az em
bert. A tipró lábak száma lett a legfőbb jog, a csorda üvöltése a 
történelmi kinyilatkoztatás s a gondolatot, a tudást, a géniuszt el
kergették az emberhajó kormánya mellől a vak mérés, a cinkos 
összeállás, a világtalan akaratú butaság analfabétái. Az emberi Európa 
készülő tetemén jogrenddé lett a szervezett rablás és hatalmi jogcím: a 
több gyilkolás lehetősége. Az ember fáj a földnek.

És fáj a föld, a magyar föld azoknak, akikben van elég emberség és 
magyarság, aggódás és szeretet a megcsapolt, learatott, kitermelt 
túlságosan emberi faj iránt. Az annyi szenvedés, vér, verejték, áhítatos 
áldozat szent rögei felé a hitvallássá rajongott rablás irtózatos 
akaratai nyúlnak...

És most állandóan látlak téged is, kidöntött óriás paraszt, felmozdult 
életakarata egy sír szélére csalt népnek. A tántorgó ország, a jajgató
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falvak, az egymásnak rohanó vak akaratok fölött ott dermed megölhe- 
tetlen hullád roppant tetemrehívása s hátul kapott sebed véres szeme 
nézi, nézi a káoszban lappangó végzetet. Mit lát az eljövendő napok 
mélyén?...

Városmajor, 1938. május 1.
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GÖMBÖS GYULA

Azok számára, akik pályájukat a közösség sorsába keverték: a halál nem 
alibi és nem menedék. Ellenkezőleg: a bezáruló sír követeli a szigorú 
vizsgálatot, a minden elfogultságtól független kritikát. A levont tanulság 
domborúbb lesz a lelkekben a halál távlatával. A kimondott ítélet 
mélyebben hatol az elmékbe, ha a koporsó falai verik vissza.

Az, akit ágyúdörgések s a hivatalos pompa minden ragyogása 
kísértek a sírjába: ambíció volt. Folyton éber, mindig növekvő, el- 
altathatatlan érvényesülési vágy. Ez volt életének, énjének minden tar
talma, lelkének egyetlen megszállottsága. Minden életjelensége: sejt
jeinek egybejátszása, izmainak, vérének, idegeinek titkos akaratai, min
den testi és lelki folyamata szüntelenül ezzé az egyetlen akarattá 
deltáztak.

Az a kor, melynek áramában azzal az önámítással sodródott, hogy ő 
akar és ő akartat,hogy ő mozdít és ő irányít: ezrivel teremte a hasonló 
lelki alkatot. Sőt bátran kimondhatjuk: ez a lelki alkat ennek a széttört 
korlátú, zagyva hullámzású kornak legjellemzőbb képviselője, lényeg
szerinti kifejezője.

Mert valóban: azok az erkölcsi keretek, a szabadnak és nemszabad
nak, a lehetőnek és lehetetlennek századokon át megépített zsilipjei: 
pozdorjává tépettek, szétsodródtattak a világháború és a rákövetkező 
idők fergetegeiben. A világháború rocambolei rémregényében, a két 
álforradalomban, az egymásután elviharzó gazdasági tornádókban: a 
zsákmányra törtető ős dúvad hatalmasodott egyetlen énné az életük 
megépítésére mozduló emberekben. A cél megint legfelsőbb igazoló- 
jává, végső szentesitőjévé lett az eszközöknek. Még akkor is, ha ez a cél 
csupán az egyéni étvágy dühödt akarata volt. Az a bizonyos minden 
katonai borjúban ott lappangó táborszernagyi bot megint düllesztette a 
lelkeket. A francia Cézár elhalványulhatatlan arca megint igézete és 
végzete, mámora vagy kólikája lett a hatalmi vágy megszállottainak. A 
szalon- és csatorna-, a kaszárnya- és iroda-, a templom- és kocsma-, a 
fórum- és a kloáka-nápoleonok komor vagy komikus, ravasz vagy 
ijesztő, szánandó vagy undorító arcai nyüzsögték egybe a kor egyet
len arcát.

Szerves kísérője volt ennek a jelenségnek a banda-szellem kialakulá
sa. A világháború zsákmánykalandjaiban, a két álforradalom véres 
szégyenei alatt, a gazdasági földrengések képtelen lehetőségeiben: a 
bandába verődés. a zsákmányösszeállás: a szervezkedés mutatta magát 
a legfőbb értéknek. Annál drágább érték: mert ez az erős akaratú 
átlagembertől, a messze célú ravasz közepestől érhető el a legkönnyeb-
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ben. Az emberiség nagy kifejezőit, a történelmi életakarat gigantikus 
megnyilatkozásait igen gyakran éppen roppant arányaik kárhoztatják 
magánosokká. Míg a csupán érvényesülésre gerjedt kis-okos, a ravasz 
célú közepes törtető mindenperces éberséggel, nemszűnő kitartással 
beszéli be az emberekbe a maga akaratát, ígérget nekik a saját célja elér
hető előnyeiből, szervezi őket a maga érvnyesülése hámjaiba. És hogy
ne csoportosulnának hozzá az emberek: mikor annyira hasonlójuknak, 
annyira rokonnak, mintegy önmaguk kifejezőjének érzik!?

Mint mozdító igézet, végtelen ígéretekkel táplálták ezt a lelki alkatot 
egyes új életre ágaskodott nemzetek hatalmas történelmi mozdítói: a 
Leninek, Sztálinok, Kémálok, Mussolinik, Hitlerek. Érthetően téves 
látással e nagy megindítók minden sikerét az ügyes szervezésnek tulaj
donították. Azt nem tudták áttekinteni: hogy ezek mindenekelőtt az élet 
egy új tartalmát jelentik, hogy fajuk jövőhöz ébredt életakaratának kife
jezői s hódító akaratuk népük minden életakaratának eredője. Nem. 
Ezek a szurrogatum-nápoleonok magát a szervezkedést látták a 
korlátlan lehetőségnek, bármily konjunkturális tartalommal vagy 
jelszóval.

Az a katona, aki a katonai pályán csak a századosságig jutott, amely 
bizony még a marsallbottól elég elérhetetlenül távol van: az összeom
lást követő zűrzavarban egy új, határtalan pálya lehetőségét pillantja 
meg. Már az első perctől kezdve megkezdi a tájékozódás, a szervezés 
munkáját egyetlen célja érdekében. Mindig azzal a jól átgondolt szerep
pel, hogy a fölötte állóknak mint hatalmuk legfőbb biztosítéka, a hozzá
ja szervezkedőknek pedig mint egy minden biztosításra, minden 
részesítésre képes leendő hatalom tűnjék föl.

E kettős szerepe, e kettős arca megmarad élete szerencsétlen el
tűréséig. Felületes szemek és felületes elmék dacára: nem tudok el
képzelni lelkialkatot, mely távolabb álljon a diktátor!, a cézár! 
lelkialkattól, mint a murgai néptanító fia. Mert az még igazán nem 
diktátor), nem cézár! lelki alkat: ha valaki kíván diktátor vagy Cézár 
lenni. Hiszen akkor körülbelül minden emberfiának alkalma nyílnék 
egyszer-másszor: cézár! lelkialkat lenni.

A diktátori lelkialkat a ténylegesen meglevő nagy emberi képességek
nek és történelmi meglátásoknak az az öntudata a magát elhivatottnak 
érző egyénben: hogy ebben a történelmi pillanatban csak ő lehet a 
közösség legteljesebb hasznára a közösség vezetője. Ez az öntudat adja 
meg neki nemcsak azt a jogot és akaratot, hanem azt a kényszert is: hogy 
minden más akaratot és véleményt a maga egyetlen történelmi akarata 
alá törjön.

Ezektől a történelmi képességektől, ettől az öntudattól, ettől a 
diktátori hittől és hatalmi kényszertől Gömbös Gyula minden távolság-
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gal távol volt. A lovassági tábornokká, miniszterelnökké, pápai gróffá 
induló százados a gyermekkor döntő benyomásait a murgai néptanítói 
otthonban kapja. A tanítói állás sajátságos padalattiság két szék között. 
Úr a paraszt felé és majdnem, vagy majdnem nélkül: szolga a főispán, a 
főszolgabíró, a szolgabíró, a dzsentri földbirtokosság s bizony: még a 
pap és a jegyző felé is. Ez a felemás árvaság aztán rendesen a következő 
két lelki állapot valamelyikébe sodorja. Vagy örök lázadóvá teszi az úri 
gőg. az úri hántás s kizártsága az „úri társaságból”. Vagy örök 
megszállottsága lesz a vágy. hogy ha lehet a maga személyében, de 
legalább is gyermekeiben felemelkedjék azok sorába, kik olyan gőggel 
éreztetik vele társadalmi fölényüket. Az ilyen tanító rendesen egy ősi 
nemességet kápráz össze magának, szereti felemlegetni az „ősi kúriát”, 
családja hajdani hatalmát és vagyonát. Ridegséggel és gőggel választja 
el magát úrrá a paraszttól. És különösen: minden visszautasításon és 
megalázáson keresztül igyekszik megmutatni a fölötte álló társadalmi 
rétegnek: hogy ő mindenre megbízható jó fiú és minden életérdekével 
hozzájuk tartozónak érzi magát. Örök Spártákusz, vagy örök stréber: ez 
legtöbb néptanító végzeté.

Azonkívül: a kis fiú a saját apja iskolájába jár. Természetes, hogy már 
mintegy hivatalból jó tanuló, a lehető legjobb tanuló, mindenképen első 
tanuló. A gyermeknek ez a sajátos helyzete aztán két állandó folyamatot 
visz lelki mechánizmusába: 1. Minden eszközzel elébe gázolni ver
senytársainak. 2. Mindig minden ujjal jelentkezni a fölötte álló, rangot 
és osztályzatot osztó hatalomnál: hogy ő jó fiú. jó tanuló, mindenre 
megbízható jó gyerek.

És természetszerűen: végzetes erejű formálója volt a faj is, melynek 
teljes kifejezője volt. A Gömbös családról nem tudok semmit és így erről 
nem beszélhetek. De: az elment miniszterelnök germán volt teste-lelke 
minden adottságában, élete minden megnyilvánulásában, énje egész 
megépülésében. Ha tényleg csak az anya hozta a német vért a családba: 
soha még egyoldalú befolyás nem lett oly egyedül ható abszolút 
meghatározó, mint nála. Mint sójegecke az egész só-kristálynak, mint 
csepp víz a tónak: úgy volt az egészet megmondó része a hazai 
svábságnak. Ez a nép szorgalmas, józan és sok gyakorlatiassággal 
ravasz. De teljesen hiányzik belőle a prométheüszi elem: a géniusz rop
pant mozdításai, a szellem gigántikus feszengései, a nagy arányok 
szomjúsága. És ezrével termi ki azokat a jóvágású, még jobb svádájú, jól 
szabott ruhájú, hazafiságú és kereszténységű egyéneket, akik erős 
könyökkel, elijesztheteden kitartással és felajánlkozással, kevéssé 
megkötött lelkiismerettel keresik bármily hatalomnál az érvényesülésü
ket. A mai közélet jól ismert urai ők s a magyar fejlődés legszomorúbb s 
büszkeségre legkevesebb okot adó gátját jelentik. Ennek a fajnak volt el-
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küldöttje Gömbös Gyula s arca minden vonásában, pályája minden 
mozzanatában e faj kifejező ábrája. Ez magyarázza meg, hogy e faj 
törekvőiben látta hatalmának biztosítékait s eddig nem merészelt 
arányban töltötte meg velük a magyar élet fellegvárait. És ez magyaráz
za meg végzetes nehézkedését Németország felé. Jogos a félelem: hogy 
ennek keserű levét még föl kell hajtanunk a jövőben.

Természetes,hogy a politikussá változott katona az akkori napok két 
uralkodó szenvedélyét: az irredentát és az antiszemitizmust fogja be 
vitorlának hódításra induló hajója elé. Megalapítja a fajvédő pártot. Sa
játságos lármás és zagyva bárka ez, hol a jó Isten minden nemmagyar 
állatjából van egy pár. Erős hadonázású, sok kiáltású gyüledék ez. De ez 
a hazafias zenebona igen alkalmas kábítás arra, hogy e szenvedélyes 
napok tömegei elfelejtsék megkérdezni: voltaképen melyik fajt védik 
ezek az új történelmi zsákmány szimatjára összefutott bábeli egyvele
gek. És mint egy pergőtűz védelmében: e zenebona mögött az öntudatos 
németség nyugodtan irányíthatja hódítását. És a magyarságot eddig 
kitermelő uralkodó érdekszövetségek visszafoglalhatják elvesztett 
állásaikat.

Valószínűleg: igazságtalanság volna az elhunyt miniszterelnököt 
akkori barátairól megítélni. Akkori politikai fegyvertársai, valamint 
azok, akik irodalmi vagy művészi címen támogatták mozgalmát, 
kétségtelenül inkább a magyar kultúra, a magyar szellem el- 
tagadandóságai közé tartoztak. Bár itt azt is meg kell állapítanunk, hogy 
a: - madarat tolláról embert barátjáról - közmondás alkalmazása később 
sem volt soha előnyös az előre törő férfira.

Politikai módszerének, igazi arcának megmutatására legalkalma
sabb annak az időnek megismerése, melyet hadügyminisztersége tölt 
be. Ekkor végzi a hatalomelőkészítés döntő munkálatait. Polgári és 
katonai társadalomban, mint egyévtizedes ernyedetlen törekvés gyü
mölcse, nyílt és láthatatlan szervezettségek állnak mögötte. Ő pedig, aki 
mindvégig figyelmes, jó tanuló maradt, már világosan látja: nem arra 
született, hogy egy kossuthlajosi prófécia káprázatával nyílt harcban 
nyerje meg a tömegeket hatalmi álma számára. Kijelenti, hogy nem ért a 
politikához, hogy csak katona s mint ilyen, csak szaktárcája teendőit 
igyekszik a lehető legjobban ellátni. És tényleg a háttérbe vonul és neve 
keveset forog a közélet piacán. De ebben a látszólagos elvonultságban 
gátakat hárít el érvényesülése elől s új utakat ép# hatalma számára. És 
legfőképen: a jó tanuló sóvár, szűnhetetlenül éber figyelmével lesi: 
hogyan csinálja Bethlen István a hatalom-megtartás apróbb-nagyobb 
huncutságait. Az akkor beszívott tanulságok erejével később kihúzza a 
szőnyeget mestere alul és Bethlent a bethleni, - különben elég ócska - 
fegyverek erejével győzi le. Ez pályájának legszimpatikusabb ténye és
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egyetlen politikai érdeme. Az agg grófi Biberach vicinális machiavelliz- 
musa minden gépezetével ezentúl csak mosolyt gerjesztő karikatúra 
lehet.

A miniszterelnöki hatalom gyakorlása már csak további illusztrálása 
a felsorolt vonások és ható tényezők érvényesülésének. A nagy tömegek 
számára felveszi az európai politikai bazárban gyártott - kissé felületes 
és olcsó - diktátor! maszkot. Nemzetvezérnek mondja magát s most 
már az irredenta mellé, mely még mindig lélekmozdító elem: az antisze
mitizmus helyett a magyar paraszt politikai divattá lett nevét tűzi ki 
vitorlának. Aztán munkapontozik, tempót emleget, „sofort”-tal ijeszt, 
reformrohamokra trombitál. Ernyedetlen szorgalommal végzi mind
azokat a mondatokat és külső mozdulatokat, melyekért egy jótanuló a 
gyermekszobában joggal álmodozik jelesről a diktátor tantárgyból. 
Ugyanakkor mindent elkövet, hogy a magyar élet összes hatalmi 
tényezőit megnyugtassa: ő jó fiú s az egyetlen az osztályban, aki men
teni tud minden menthetőt. Kilátásba helyezi az államfői és a főren
diházi hatáskör kiszélesítését. Az Egyháznak nincs teljesíthetetlen 
kívánsága előtte. A zsidókat egy évtizedes rikító antiszemitizmus után 
Saulus-Paulus-os változással revideálja és zsákmányszabadságot enged 
nekik. A hálátlanul követelőző német kisebbségnek pedig olyan en
gedményeket ad, melyek mint halálthozó felhők nyomják a magyar 
horizontot.

2.

Mi a végső ítélet erről az életről, melyet már tárgytalanná borítottak a 
kerepest temető rögei? Mi marad meg ebből a pályából, melyet oly 
szomjas érvényesülési vággyal, oly minden-perces feszült gonddal 
épített eldőlt kőmívese? Milyen példát, milyen tanítást jelent ez az 
egyetlen akarattal megélt élet?

Ezt a mindenen átsajgó érvényesülési vágyat s a hozzávaló roppant 
akaratot csak egészen átlag, közepes képességek támogatták. Végzete
sen járult ehhez az, hogy élete első felének egyoldalú neveltségét még az 
ő szorgalma sem tudta pótolni. Innen kulturális tájékozatlansága. 
Innen a naív elszólások s az a még naivabb hit, hogy gesztusokkal, 
mimikákkal és sztereotip mondatokkal véges-végig el lehet takarni a 
tömegek előtt a tényleges megújhodás hiányát. Innen a hozzá közelálló 
sajtóorgánumok sokszor mégcsak nem is földszintes színvonala és 
innen azoknak az alakulatoknak és szervezettségeknek színvonala is, 
melyeket a saját képére alkotott. És innen gyanakvása a nagyobb 
arányú tehetségek ellen, akiket nem igen kívánt megnyerni munka
körének.
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A vezéri elszántság, az elrendelt történelmi bátorság teljesen 
hiányzott belőle. Ez a megállapítás nem érinti egyéni férfiúi bátorságát. 
De a jó tanuló állandó „drukk'-]áva\ leste a hatalmi tényezők moz
dulatait s folyton kereste velük a megegyezést, a paktum-lehetőségeket. 
Még pedig mindig: eredetileg hirdetett programja kárára. Ha roppant 
érvényesülései akarata mellett egy elhivatott nagy történelmi tartalom is 
lett volna benne: egészen máskép járt volna el.

Társadalmi bűne az, hogy az eddig szervezetlen magyar, helyesebben 
magyarországi társadalmat saját ámbicója körül úgy szervezte meg, 
hogy ezek a szervezettségek megbízható őrségei legyenek a magyarságot 
kitermelő uralkodó érdekszövetségeknek és kulturális igényeik ne 
legyenek magasabbak az életrehivójuk igényeinél. Még nagyobb bűne: 
hogy az ifjúságot a háborús generációk érdekszervezeteibe engedte 
belesikkasztani a bajtársi szövetségek útján. És mindezekben a szer
vezettségekben, az ifjúságéiban és az idősebbekében egyaránt: a döntő 
irányítás a germán elemek kezébe került.

Legkisebb politikai bűne: hogy a tömegek előtt végleg lejáratta a 
kormányígéretek, a népmentő mimikák, a parasztdicsőitő mókák 
szokványos vagy új hadonázású népszínműveit. Sőt ezzel talán némi 
érdemeket is szerzett. így járatta le az intranszigens, az izzó. a fanatikus 
magyar arcjátékokat is, magára öltve a beteg mimikájú kor minden 
turánoskodó sallangját. És ez nem is volt rossz szolgálat.

De nagy történelmi bűne: hogy kormánya alatt, most már félrevetve 
minden álarcot és illendőség! szabályt: az ország lehető minden irá
nyítást. vagyont, hatalmat jelentő helyét a germánság elemeinek kezébe 
juttatták. így betetőzője lett egy halálosan végzetes folyamatnak. A 
magyar géniuszból, a fájdalmas és gyönyörű magyar kultúrából, a 
termő és alkotó magyar lélekből nem értett semmit: távol és idegenül állt 
velük szemben. Egy olyan testnek akart a feje lenni, melynek szívéből 
nem értett semmit, melynek szívéhez nem volt szíve.

*

És mégis: az őt elborító rögökből egy óriási tanulság magaslik föl. 
Tanulság, mely messze túlnövi az elföldelt élet szerény arányait s az 
Élet, a Végzet és a Halál nagy távlatában kondul a szívekbe. Micsoda 
minden pillanaton átsajgó érvényesülési vágy hajtotta ezt az embert, 
milyen roppant akarattal és bármily eszközzel építette pályáját! És 
mikor elért az áhított hatalomhoz: a Halál, mint egy tragikus telefon- 
kagylót, kezébe vette a győző egy kicsi, alig két diónyi szervét és 
odasúgta neki: - Ekszellenciás Altábornagy úr, nagyméltóságú Minisz
terelnök úr, kegyelmes pápai gróf úr: most én hívlak: a sofort-Halál. Oh, 
itt nem volt móka a tempó és nem volt népszínmű a sofort. A
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kétségbeesett kezek hiába kapaszkodtak az elsikamló kormányba, a 
megriadt szemek hiába könyörögtek haladékot: a Halál mosolygott és 
győzött. Mivé lett a roppant hatalmi vágy, mivé a törtető vakszívű 
akarat? Ki veszi észre, hogy a végtelen rögtengerben több van egy 
röghullámmal? Az a társadalom, mely benne saját arcát követte, hiába 
próbálja ideig-óráig nagy emberré ünnepelni: Gömbös Gyula volt. El
múlt egészen, mint a kimondott átok, mint egy vak verembe kiáltott 
vezényszó.

Ha így ott áll a Halál a küzdő ember minden lépésénéí: érdemes-é 
csak magunknak való akarat mozdítottja lenni? Ha minden léptünk alá 
megnyílhatik az elmúlhatatlan verem: nem jobb minden gon
dolatunkban, minden akaratunkban, minden tettünkben a halhatat
lanságnak élni? Nem jobb-é úgy élni, hogy a bennünk tettre, alkotásra 
mozduló erők minden ténye több kenyér, több tudás, több szolidárítás, 
több védelem és szabad fejlődés: több élet legyen mindazok számára, 
akikkel a születés és lélek közösségével egybekötött a sors? Énünk múló 
beteg visítás, értelmetlen hiábavalóság, ha nem tovább élő elem azok 
életében, akiket a közös Végzet és közös Halál természetes testvéreinkké 
tesz. A suhanó kasza alatt eldőlt kalászok nem a Halál martalékai. 
Erősödő izom, megfrissült élethit, egymáshoz hajló szívek, gyer
mekkacagás: áldott szent család lesznek a holnap élők életében.

Városmajor. 1936. október 14-én.
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AZ EGYKE.*

Neonácionálista ballada a magyar nép viharos 
századaiból

Éjfél... harang... szörnyű rémek ...
Kongnak a Herczeg-regények.

Lóránt-dráma... fehér lepel,
Mely mint fehér lepke lep el.

Majd pali vagyok vagy Petőfi-társaság, hogy tovább gyötörjem maga
mat! Ennyi kötöttforma éppen elég: hogy Horváth János tanár úr ne 
vádoljon műfajtalansággal.

Volt egyszer egy falu. Úgy hívták, hogy: Fony. Abban volt egy szegény 
magyar! ember. Úgy hívták, hogy: Bácsi. Volt egy szegény magyar! 
némber is. Úgy hívták, hogy Néni.

Nem volt nagy öröm nekik, hogy voltak. Nagyon-nagyon szegények 
voltak. Néni az uraság szőlejébe járt. Ott dolgozott hajnaltól estig. 
Kapott ezért naponta egy pengő 20 fillért. Meg a vincellér azt mondta 
néha neki: Az istenit a pofádnak!

Bácsi az uradalom földjét dolgozta megint hajnaltól megint estig. 
Ezért kapott naponta egy pengő hatvan fillért. Ezenfelül a gazdatiszt 
olykor így ígérgetett neki: Mozogj, mert beléd rúgok!

Egyszer Bácsi és Néni tartanak haza a faluba. A faluvégen 
összetalálkoznak. Olyan tavasz volt, hogy a levegőben párosán repkedő 
legyek is mind csupa polgári házasság voltak. Mondják egymásnak:

- Menjünk a tekintetes anyakönyvvezető úrhoz, meg a nagyságos 
főtisztelendő úrhoz. Tegyük össze a nyomorúságunkat. Hátha köny- 
nyebb lesz.

Elmentek. Összetették. Nem lett könnyebb. A gyermeket Kláriká
nak keresztelték.

Szép kis leányka volt Klárika. Olyan selymes szőke haja és drága kék 
szeme volt, mintha legalább is botos leánya volna. Csak egy kicsit 
sápadtka volt. Pedig szegény Bácsi és Néni a vérüket is neki adták. De ez 
a vér is szűkiben volt.

Ez a cikk ezelőtt nyolc évvel jelent meg. mikor Hegedűs Lóránt Kossuth-drámát írt és 
Klebelsberg miniszter neonácionálizmust zajongott. A Pintér Jenő barátom könyveire 
vonatkozó rész nem egyéb, mint az irodalomban szokásos kedves csipkelődés és ezért 
ezek a könyvek semmit sem vesztenek a súlyukból, amiről bárki az első mázsáidnál 
meggyőződhetik. A cikknek az új egyke-mozgalom új aktuálitást adott, azért közlöm.
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Azután még sokszor rájött a tavasz Bácsira és Nénire, mint a nehéz 
kórság. De mondta Bácsi: Mit adunk neki enni? - De mondta Néni: 
Mivel ruházzuk? - Ilyenkor Bácsi az udvar jobb sarkába ült. Néni az 
udvar bal sarkába ült. És elénekelték a Gotterhaltét. Nagyon lojális 
neonácionálista rendes paraszti emberek voltak.

Ötéves volt már Klárika és nem volt még testvérkéje. Hát egyszer beüt 
három ünnepnap a faluba.

Az első nap a falu szentjének: olajban főtt szent Jánosnak a napja 
volt. Prédikál a főtisztelendő Klebelsberger Özseb plébános úr. Majd 
kihasad az egészségtől, úgy prédikál:

- Igen, kedves híveim, az Egyke az átkos féreg, mely alárágja az 
Egyház gyökereit. Minden gyermekkel, mely nem születik meg, Istent 
lopjátok meg. A kárhozat örök lángjai...

Forog éjjel az ágyban Bácsi, forog Néni is. Sóhajtanak. Csak leikükön 
fekszik az az alárágott Egyház, meg a meglopott Isten. Másnap az 
ország miniszterelnökének volt a nevenapja. Szépen elmennek a 
faluháza elé, ott van az ünnep. Szónokol a méltóságos Schwőder 
Wolfram adófőtanácsos úr.

- Úgy van, kedves polgártársak, az Egyke a levéltetű, mely az Állam 
virágzó lombját elhervasztja. Minden meg nem született gyermek 
betörés az Állam kasszájába. A büntető igazságszolgáltatás keze kell, 
hogy lesújtson

Éjjel megint nagy forgolódás. Most már az elhervasztott Állam és a 
betört kassza is ott feküdt a leikükön. Másnap a temetőben volt az el
esett hősök ünnepe. Itt a gróf Wájdinger Erich kegyelmes úr beszélt. A 
gróf úr a háború alatt a főparancsnoksági konyha legfőbb igazgatója 
volt. A négy év alatt megevett ötszáz sült kappanyt és kapott tíz hadi 
kitüntetést az ellenség előtti vitéz magatartásáért. Minden száz kap- 
panyért kettőt. A gróf Wájdinger kegyelemes úr neve igen otthonos 
neonácionálista név volt. Mert ebben az országban, akinek volt valami
je: általában ér-ben végződött. Akinek semmije sem volt: Amerikában, a 
temetőben, vagy néha a tömlöcben végződött. Derék jó gróf volt a 
kegyelmes úr. Azért volt hatvanezer hold földje.

- Ez az, honfitársaim, - mondta, - az Egyke a tigris, mely felfalja a 
Haza reménységeit. Minden meg nem született gyermek egy-egy 
dezertálás a hősöket termő szent csatatérről...

Belekarolt Bácsi Nénibe: Gyere haza, Rózsi, - mondta. Otthon 
Klárikát átvitték a szomszédba: vigyázzanak rá egy hétig, nekik sürgős 
dolguk van. Bezárkóztak a házba. Csókolóztak hétfőn, csókolóztak 
kedden, meg szerdán is. A hét többi napján is csókolóztak.

Hát a következő hétfőn beüt a csoda. Néni reggel nyolckor ikreket
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szül. Kilenckor trikreket. Tízkor kvadrikreket. Meg sem áll huszon
egy csecsemőig.

Huszonegy csecsemő: emlője csak kettő van, kenyér nincs a háznál. 
Klárika is hazajött. Sír Néni, mint a csatorna. Szegény Bácsi még az ágy 
fejét is vakarja.

Beállít Bácsi a főtisztelendő Klebelsberger Özséb úrhoz: Nagyságos 
főtisztelendő úr, mi megreparáltuk az Egyház gyökereit. A feleségem 
huszonegy gyermeket szült Isten dicsőségére. Az ég áldja meg a 
nagyságos főtisztelendő urat, legyen valamivel segítségünkre.

Szép, fehér, kövérkés kezeit egymáshoz dörzsöli a főtisztelendő úr. 
Szép lágy kövérkés hangján szól:

- Ej-ej, fiam, hiszen te még a tavalyi egyházi adót sem fizetted meg. 
Én megértő ember vagyok, de ez már igazán nem neonácionálizmus. 
Most csak menj, fiam, mert ilyenkor ebéd után leszenderedem egy ki
csit, Krisztus tartson meg.

Bekopogtat Bácsi a Schwőder Wolfram méltóságos adófőtanácsos 
úrhoz. Elmondja a nagy bőséget, meg a nagy szükséget. Elborul a 
nagy úr:

- Ez mégis hallatlan. Két évi adóval tartozol és még kérni jössz 
hozzám! Aztán csináljak veletek neonácionálizmust! Menj, menj, mert 
az orvosom megtiltott minden felindulást.

Tovább reszket Bácsi, odatitubál a kegyelmes Wájdinger Erich gróf úr 
kastélya elé. A kastély nagy aranyos kapuja zárva van. A rács mögött egy 
óriási kutya áll. Ha urat lát: csóválja a farkát és hízelegve liheg a nyelvét 
lógatva. Ha parasztot lát: kitátja tömérdek száját, megmutatja rettentő 
fogait. Meglátta Bácsit. Kitátotta tömérdek száját, megmutatta rettentő 
fogait. A nyakán egy ezüst abroncs volt, rajta nagy arany betűkkel: 
Neonácionálizmus.

Megy haza Bácsi. Nem is megy: a lábai viszik. Sír a huszonegy csecse
mő a tej után. Sír Klárika: Éhes vagyok. Sír az asszony is. Hát csak 
benyit egy könyvügynök:

- Vegyék meg Pintér Jenő összes irodalomtörténetét. Nézzék: milyen 
szép díszkötés hatvanhét kötet. Kilencvenkilenc percentes árenged
ménnyel adom - hitelbe!

- Milyen finom drága ruhája van! - mondja Néni.
- Milyen ékes drága új cipője van, - mondja Bácsi.
- Adom kilencvenkilenc és fél percentes engedménnyel. És ráadásul 

adom Herczeg Ferenc összegyűjtött műveit.
- Nehéz az élet, ügynök úr? - kérdi Néni.
- Bizony nehéz, - sóhajt az ügynök.
- Akkor könnyítőnk magán, - mondja Bácsi.
És néni már ráfonja hosszú haját az ügynök nyakára. Bácsi döfögeti
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kését az ügynök mellébe. Hát az ablak előtt szegény falubeli zsellérem
berek mennek el. Férfiak, asszonyok, gyermeket. Lehajtott fővel, sírva 
mennek. Kérdi Néni:

- Hová mennek szegényemberek?
Felelnek a szegényemberek:
- Mi neonácionálista processzió vagyunk. Nincs föld, nincs kenyér, 

olcsó a munka: megyünk Amerikába. Hát maguk mit csinálnak?
- Csak az ügynök urat nyivasztjuk, hogy legyen teteje az Egyház 

gyökereinek, az Állam kasszájának és a Haza hősi halottainak, - mond
ja Bácsi.

- Ezek megkukultak, - sóhajtják a szegényemberek és szomorúan 
tovább mennek.

Dagad az ügynök szeme kifelé. Arra lóg a nyelve is. Szól a lelke a teste 
küszöbén szép neonácionális szóval:

- Ájle mit Vájle! Csak egy pillantást hagyjatok örvendezni, hogy nem 
árulok több Pintér-könyvet.

És már holt ügynök volt. Viszi Bácsi a finom ruhát meg az új cipőt a 
falu hándléjához. Vesz a pénzen tejet, kenyeret. Iszik tejet a huszonegy 
csecsemő, hogy öröm nézni őket. Tejet iszik Klárika is és kérdi:

- Édesanyám lelkem, ugye jó az Isten?
Kopogtatnak az ajtón. Belép a csendőr. Látja a meztelen holttestet. A 

sok díszes könyvet is látja. Kérdi:
- Nevezett egyén e könyvek olvasásától halt meg, avagy gyilkolás

nak miatta?
- Szükség volt tejre, - felelik Bácsi és Néni.
- Ha az olvasástól halt meg, az irodalom, az Császár Elemérhez tar

tozik, ő ahhoz nem ért. Ha gyilkolásnak miatta, akkor hozzám tartozik, 
mert én gyilkoláshoz nem értek. Gyertek a tömlöcbe.

Összeült a törvényszék, összeült az esküdtszék. Wájdinger gróf úr a 
főesküdt, jobbján ül a Klebelsberger főtisztelendő úr, balján Schwőder 
főtanácsos úr, aztán a többiek. Mondja a főtanácsos úr:

- Valami baj van az étvágyam körül. Tegnap az a szép kövér kacsa 
sem ízlett.

- Vegyen be szódabikarbónát, kedves főtanácsos úr, - inti a gróf.
Bácsit, Nénit akasztófára ítélték. Kétágú akasztófát emeltek. A jobb

ágra akasztották Bácsit, a balra Nénit. Kérdezik Bácsi és Néni utolsó 
szuszukkal a hóhértól:

- Méltóságos akasztó-főtanácsos úr! Ne haragudjék, ha nem illően 
szólítjuk, nem tudjuk, hányadik fizetési osztályban méltóztatott 
felakasztani. Mondja meg nekünk, mit csinálnak ilyen helyzetben a 
rendes neonácionálista magyar paraszti emberek?

- Lógnak, - felelte a hóhér.
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Lógtak. A huszonegy csecsemő meg Klárika várták otthon Bácsit 
Nénit. Várták a tejet a kenyeret. Sírtak. Aztán zöldültek. Aztán 
kékültek. Aztán görcsösen rángatóztak. Meghaltak.

Összepakolták a sok kis halott jószágot. Eltemették a falu mellett a 
Sárga dombon. Ahol a cigányok az ürgét sütik.

Csak eljött a másik év, eljött a nagy ünnep. Összegyűlt a falu. 
Prédikálja a főtisztelendő úr:

- Az Egyke az átkos féreg...
Szónokol a Schwőder méltóságos úr is.
- Az Egyke a levéltetű ...
Mennydörög a kegyelmes gróf is:
- Az Egyke a tigris...
Hát Jézusom! a harang csak úgy magától elkezd zúgni. Huszonegy 

bagoly csak lecsap a toronyra és úgy huhog, hogy az már sok. Megnyílik 
a Sárga-domb: huszonegy kis koponya zörögve gurul az urak lába 
elé.

Csak huszonegy. Mert a Klárika koponyája már tapasztaltabb 
volt. Mondta:

- Ha ballada kell a neonácionálizmusnak: ott a Petőfi-társaság. 
Majd én egy koszos balladáért gurulok. Mikor itt a jó meleg földben 
lehetek.

A könyvek pedig ott maradtak a kunyhóban. Emberi lény feléjük nem 
ment, kóbor kutya elkerülte őket, szú meg sem szusszant a közelükben. 
Csak a vén pali: az Idő Foga rágta őket. Muszáj volt neki. hát rágta. De a 
könyökén jöttek is ki. Mint por jöttek ki a könyökén: porrá lettek. A 
porból kinőtt két kápolna-virág. Nőttek, nőttek, nőttek, összeölelkeztek. 
Szóval felmondták a kápolna-virágok:

Hullassatok örömkönnyet:
Voltunk egykor plöm-plöm-könyvek.
Fakasztottunk undor-könnyet.

Nem vagyunk már plöm-plöm-könyvek.
Nem fakasztunk undor-könnyet.
Por vagyunk a föld porából, 
így éltünk meg a halálból:
Van haszon a balladából.

Budagyöngye, 1927. április 20.
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A HÚSZÉVESEKHEZ

1.

Néha a felelősség tudata megsúlyosodik s az ember megnőtt szomorú
sággal vállalja látása valóságait. Nehéz kimondani a szót akkor, mikor 
tudjuk azt, hogy az mások lelki életének, sorsának döntő tényezőjé
vé lehet.

Levelet kaptam vidékről: öt fiatal egyetemi hallgató írta. A legfiata
labb közöttük tizennyolc, a legidősebb húszéves. Apró, rángatott bárkái 
a felrázott kornak: tartalmat, irányt kérnek tőlem.

Elmondják, hogy nemrég érettségiztek és most első éves hallgatói egy 
vidéki egyetemnek. Mikor beléptek az egyetemre, azt hitték, hogy 
valami nagy hit, egy nagy közös tartalom egységébe fognak belépni, 
mely feladatot és irányt ad erőiknek. És most, alig egy pár hónap múlva, 
egészen a halálvágyig üresnek érzik magukat. A kátéd rákról kapják 
szaktudományuk adatait, amit könyvekből jobban megkaphatnak, 
egyebet semmit. Az ifjúsági alakulatoktól, a bajtársi szövetségektől 
megundorodtak. Mandátumra és zsákmányra törtető ifjúsági vezérek s 
egy üres, idegen lelkiségű kultúrálatlan politikai lézengés elijesztette 
őket minden ifjúsági összeállástól. Anyagi helyzetük is igen nyomasztó: 
kevés a kenyér és sok az étvágy. Abban a korban, amikor legjobban 
tudnák énükké építeni a világ, a kultúra gazdagságait: a pénz hiánya 
megfosztja őket a nagy megtermékenyítő kulturális élvezetektől. Úgy 
érzik, hogy értelmetlenül, holnaptalanul állanak az élet küszöbén. Hi
szen, ha nagy küzdelemmel be is végezik tanulmányaikat: a százkarmú 
törtetők éhes iramában nincs kilátásuk semmi elhelyezkedésre, sem
mi érvényesülésre.

Kérdik: hová csatlakozzanak, mit higyjenek, mit csináljanak, hogy 
legyen értelmük a magyar termésben. Kérdik: lehet-e még egyáltalán 
magyarul remélni. Kérdik: érdemes élni?

2.

Ritkán olvasom át a nekem küldött leveleket: rendesen svihák vagy 
beteg lelkek próbálkozásai. De ezek a tétova, néha ügyetlen, de mélyről 
fakadó sorai egy nagy segélykiáltásnak megállítottak. Éreztem, hogy a 
kor legmélyebb szorongásával állok szemben. Az igazi, a fiatal fiatalok 
sorsával, a tizennyolc, a húsz, a huszonkétévesekével, akik most lépnek
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be a szörnyű életmarakodásba: és akik még nem távolodtak el annyira 
az édesanyjuk csókjától, hogy ne legyen meg bennük a tisztaság, a 
mások életében is életet jelentő komoly építés heroikus vágya.

És van valami különösen megható is e hozzám verődő lelkek 
vívódásában. Az én ötvenhatéves ifjúságom teljesen egy sorban van az 
ők húszéves nekiindulásával. Ugyanaz a holnaptalanság, ugyanaz a 
bizonytalanság és el hagyatottság. És az a két utolsó kérdés, mely levelük 
végén áll: hányszor nyílt fel bennem, mint életem két'legmélyebbre 
kapott sebe. De engem nem azért küldött el az élet, hogy másoknak 
kérdéseket tegyek föl. Hanem azért, hogy én feleljek a tántorgó lelkek 
felém sikoltott kérdéseire. Felelek tehát: egész életem tanulsága, 
egyetlen akaratom parancsai szerint.

3.

Hova csatlakozzatok? Sehova. Ti meglopott és ellopott nemzedék 
vagytok. A ti legfőbb kincseteket, életetek életét: fiatalságotokat ellopták 
az előző nemzedékek: a 28-48 évesek rohamcsapatai. Ellopták tőletek, 
rákendőzték kopaszodó fejükre, őszülő fürtjeikre, felgerjedt étvágyukra. 
Ti csak jól legyapjazott nyáj, bölcs üzemű cégér vagytok az ők kar
maiban. Hogy ezt megértsétek, mélyebbre kell menni: egészen az elmúlt 
évek legbenső értelméig.

4.

A világháborúba fiatalon került és az ezeket követő nemzedékek - nagy
jában a 28-ik és 45-ik éveket lehet véghatárokul megjelölni - az el- 
kárhozott, a megrontott nemzedékek. És valóban: e kor összes meghatá
rozó tényezői odahatottak, hogy az ezer évek kultúrájának, humaniz
musának emberét visszavetkeztessék az étvágya vak céljait vadul 
kergető ős ragadozó állattá.

A világháború minden percnyi blindre-hopp életével, nélkülözéseivel 
és tivornyáival, véletlenes bő zsákmánylásaival, gyilkolásaival és ezer 
hazugságával: széttörte az emberi lélek évezredeken kialakult minden 
védő morális formáit. A ravaszságában és erőszakjában boldoguló, az 
adódó pillanatok kihasználásában ügyes mindig éber étvágyú állat 
került a nagy horizontú, a szánalmában és építő akaratában időt és tért 
egybeölelő emberi ember helyébe. Mikora halál olyan minden percnyi 
aktuálitás, a következő óra olyan alaktalan valószínűtlenség volt: a
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mostani perc étvágyának közvetlen kielégítése látszott az egyetlen 
értéknek.

A két idegen, álforradalmi rossz operetti torz megvilágításában a 
világháborút beharangozó összes nagy jelszavak csúfos viccnek, az em
bercsalás cinikus fogásainak mutatódtak meg. Az önfeláldozás, a 
hősiesség, az egyetemes szolidáritás nagy történelmi értékei az emberi 
balekség hülye esettségeinek látszottak.

A kommün bukását követő gazdasági tornádók, emelkedő és zuhanó 
konjunktúrák megint csak a véletlenes zsákmány-lesés, a kalandor 
kockázat, a pillanat-meglasszózás izgató és immorális képességeit fej
lesztették ki a lelkekben. Az évtizedes tervezetre felépített komoly, szer
ves munka az öngyilkosság vagy őrület legbizarrabb formája gyanánt 
tűnt fel az új napok vadászainak. A nagy gazdasági csődöt követő rop
pant arányú munkanélküliségben aránylag a legkisebb baj az volt, hogy 
ennyi és ennyi munkás éhesen és éhező családdal maradt. A legna
gyobb. a történelmi baj az volt. hogy a hosszas tétlenségben, a célnélküli 
ténfergésben kialakult egy munkanélküli lelkialkat: a munkaképtelen 
ember. Ez már teljesen képtelen lett a rendes mindennapi munkára, az 
ehhez szükséges önfegyelemre és odaadásra. Aki csak egy kissé ismeri a 
lelki mechanizmus jelenségeit, megérti: hogy ez a fejlődés el
kerülhetetlen volt. Ez az ember potyafalatok és pillanat-zsákmánykák 
után törtetve, természetesen fokozatosan és állandóan züllött összes 
morális, intellektuális és akarati folyamataiban. így jött létre az új nem
zedékek munkanélküli és munkaképtelen szellemi munkásai közt a 
jelenkor legpusztítóbb típusa: a lézengő ritter. Ez a teljesen amorális és 
immorális, munkára és kultúrára képtelen, mindenre megvásárolható, 
minden ellen felbérelhető újkori spadassin - a kard nemessége s a 
kockázat mentsége nélkül - ez az amerikainál gyilkosabb magyarorszá
gi gunman. Ott lézengenek a hatalom, a felmerült nevek, a jövendő 
várható nagyságai körül. Ott portyáznak az ifjúság tavaszi hajtásai közt, 
ott a városi és falusi dolgozó tömegek lelke és zsebe és voksa táján. 
Elivataluktól undorodó magánhivatalnokok, facér patikus segédek, 
mesterségüktől félrezüllött kutyadoktorok, mandátumra gerjedt bankfi
úk: özönvizi özönben az Atyaisten mindenféle állatjából van köztük 
egy pár. Tartalom, műveltség, tehetség és morál nélkül: szemétdombba 
ágyazott bő svádák, görény-Napoleonok. akik a bűzzacskójukban 
hordják a megálmodott marsallbotot.
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5.

A kor e gyilkos meghatározóitól előhíva, vagy erősítve és érthető 
visszahatásban azoknak erejét növesztve: egyéb új tényezők is hozzá
járultak, hogy romlottabbá tegyék a már megrontott képletet

Az egyik ilyen tényező - nemcsak nálunk - az egyetemes sport- 
dglírium. Becsületes ember nem értheti félre szavaimat: én nem a 
sportnak vagyok az ellensége. Ellenkezőleg: a nevelés és az élet, az em
berség és emberiesség elengedhetetlen elemének tartom az igazi sportot. Mi az 
igazi sport? Az igazi sport legalábbis annyira pszihikum, mint fizikum. 
Az igazi sport a test egészségének, erőinek, képességeinek hármonikus 
fejlesztése és bekapcsolása a szellem termő, alkotó és megtartó erői 
közé. Az igazi sport higiéniája és egyensúlya az emberi lélek érzelmi, 
gondolati és akarati folyamatainak, az igazi sport a morálban és gon
dolatban élő ember természetes ritmusa.

És a mai egyetemes sportdüh? Nincs itt helyem hosszabb fejtegetésre, 
de kell-é magyaráznom a szemekkel megsúlyosított lelkeknek? Ez a 
sportdelírium: tömegonánia és a szent emberi test piszkos el- 
üzletesítése, a minden testi és lelki adottságában az élet teljes gaz
dagságára elküldött ember gigászi átkarikatúrálása csak szuszogássá, 
csak rohanó vagy rugdosó lábbá, csak zúzó ököllé stb., stb. Ez a 
sportdüh a tömegszádizmus gyilkos felszabadítása, a lélekkel teljes 
szivárványé ember megszegényítése egy szűk mánia vak mechaniz
musává. Ez a sportdüh az emberi test megcsúfolása és aljas üzleti 
kizsákmányolása, ez a nő áttorzítása sportkancává, vagy sportszajhává. 
Ez a sportdüh lázasan terjedő vérbaja minden kultúrának, minden 
örökkévaló emberi értéknek. Ez a sportdüh a csonka-ember, a szemét
ember, az állat-ember lázadása a test és lélek minden gazdagságával tel
jes emberi ember ellen.

A világháború véres fizikai szenzációin feltáplált nemzedéknek kell 
ez a sport-kokain, amint kell a véres hús a vérebnek. És természetes: 
amint egy betegség így, a kor adottságaiból konjunktúrává lesz: 
beletáncolnak azok is, akik egész nyugodtan mentesek maradhattak 
volna. így látjuk, hogy abban a korban, melynek zsargonja csupa 
lelkiséggel ideálizmussal, szellemtörténettel s más eféle testetlen szavakkal 
s vallási ájtatosságokkal van tele: komolyan fenyegető tendencia moz
dul, hogy az iskolákat a cirkuszok, orfeumok és mutatványos bárok elő
készítő fészkeivé tegyék. így történhetik meg az, hogy a Nemzet 
Példaadói, az államhatalom legmagasabb méltóságainak viselői, akik 
nagy elfoglaltságukban nem veszik észre a magyar szellem kőmívesei
nek örökre szóló alkotásait: nyilvános sportalkalmakkor helyeikről 
fel ugrálva hadonázzák világgá elragadtatásukat egy jó rúgásra vagy egy
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alapos orrbavágásra. Oh, ha, amikor én az Elsodort Faluban, a 
Csodálatos Életben, a Segítségben beépítettem szeretetem örök védel
mébe a tragikus fajt, legalább egy falusi segédjegyző emelte volna meg 
hivatalos minőségben előttem a kalapját: - Megérdemled a magyarság 
háláját.

Kiszámíthatatlan károkat okoz ez az egyetemes sport-frenézis az em
beriség átépülésében a jövőbe. Mindenekelőtt egy irtózatos történelmi 
szádizmust szabadít fel, mely könnyen egész Európa végzete lehet. Mára 
korlátlan szabadverseny megteremtette a politika, az üzlet, az ipar terén 
annak az emberi dúvadnak a típusát, aki a maga hatalmi álmának 
megépítésében könyörtelenül gázol át mindenkin és mindenen. Ez az 
egyetemes sportgerjedelem, mely az emberben, mint egyetlen lihegő 
vágyat: az ellenfél letiprását teszi uralkodóvá, olyan lelki alkatot teremt, 
mely az élet minden terén a gyilkosságig exaltált megsemmisítési vágyat 
adja a saját cél, a saját akárat, a saját érdek kezébe, fegyverül minden 
akadállyal, minden ellentétes érdekkel és meggyőződéssel szemben. 
Nem mutatott-e elég példát már ez a lelkialkat Európa utolsó éveinek 
politikai történetében?

És pusztulást jelent az egész emberi kultúrára, az ember emberségére, 
az emberiség értelmére. Mert mégis: a mi nagy felemeltetésünk, a mi 
múlhatatlan méltóságunk e vak átomzáporban: a gondolat. A gondolat, 
ahol egybefüggő értelembe rendezzük ezt a gyilkos virrvárt. A gondolat, 
ahol a formák, a színek, a nagy emberi érzések megvigasztaló, 
továbblendítő szépségébe szelídítjük az ős gerjedtségű étvágyak 
ragadozó iramát. Az emberré szárnyasodó ősállat e transcendes álmát, 
ezt a sok ezeréves humanizmust, a rablásra és gyilkolásra született állat 
e folytonos beemberülését a gondolat és szépség egyetemes szolidá- 
ritásába: már a hihetetlen arányban növekvő gépkultúra halálos 
veszéllyel fenyegeti. Igen, már ez a mitologikus arányú gép kultúra azt a 
jogos szorongást keltette az emberiség látóiban, hogy vissza fogja 
nyirbálni az embert a csak anyagi érdekeiben robotoló mechanikus 
állattá. És mi ahelyett, hogy egy új szellemi nevelés minden eszközével 
megvédj ük a minden természeti adottságában termésre fakadó in
tegrális ember ős gazdagságát: egy mindenre ráburjánzó őrült és beteg 
arányú testi kultusszal sietünk azt is elveszíteni, amit még megtarthat
nánk.

6.

Az eddig felsorolt összes tényezők egybehangzása teremtette meg a kor 
legsajátosabb jegyét: a bandaszellemet, a gangsterizmust az élet min
den terén.
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Ennek a súlyos epidémiának gyökerei szintén a világháború 
egyetemes gaztényébe nyúlnak vissza. Első lelki mozdítója az: hogy az 
egyén rádöbben a maga kicsinységének, elégtelenségének meglátására 
életérdekei megvédésében. Innen a közös érdekű bandákba szervez
kedés élethalálos vágya a bandafegyelem, a cinkosság minden követ
kezményének a vállalásával. A sport a maga alakulatainak kizárólagos 
önzésével, mindenen átgázolni törekvő érvényesülési vágyával megerő
sítette, fejlesztette ezt a mohón kialakuló lelki alkatot.

És tényleg - és van ebben valami gigantikus móka még a középkor 
nagy keresztényi alázataiban sem tört annyira felszínre az egyénnek 
önmaga-megvetése, lekicsinylése, mint e beteg nemzedékek abszolút 
önzésű egyedeiben. Száz és száz beteg és komikus, groteszk és 
szánalmas megnyilvánulásában lehetne ezt megmutatni. Ilyen az a 
fülükbe, orrukba és hajcsimbókjaikba színes tollakat dugdosó primitív 
törzsekre emlékeztető vonás, hogy igyekszik nevét kölcsön-nevekkel 
minél hosszabbra aggatni. Annyira semminek érzi lelke tudattalan 
mélyében magát, hogy azt az ösztövér hazugságot is egyénisége 
gyarapodásának tekinti, ha anyja, ángya, vagy nagynénje családnevével 
egy pár centiméterrel térfoglalóbbá toldja a nevét. így jönnek létre a 
Kinszky Konszky Kerenszky Levente, a Kajszin Pilsudszky Tihamér- 
féle nevek. Gyönyörű változata ennek az, mikor a magyar névre kon- 
junkturáskodott idegen: ezt az idegen nevet is ott lóbálja az új neve 
mellett. Ilyenformán: Sóskqfalvy Schutzmann Odilo, vagy: Korotnoky 
Kraemer Wolfgang. Ennek aztán kétféle haszna van. Az egyik: ma: ez a 
szépfarkú név egyszerre az egyszerű csa km agyarok tetejébe turánosítja 
és dzsentrisíti. A másik: holnap: ha a német imperiálizmus kinyújtja 
rettentő markát Magyarország felé: egyszerűen csak el kell hagyni az 
alkalmi álarcnevet az őszinte név mellől. De a legkómikusabb formája 
mégis e névterjengésnek az, mikor a zuglói kutyamosó fiától az állam
titkár reformcsemetééig ily főhercegesítő név-többtermeléssel pártolják 
a hazai tintaipart: Nyiszlett Tibor Elemér Károly, Niemand Gábor Tihamér 
stb.. stb.

De ezek csak bizarr külső kiütései a mélyen romboló fekélynek. 
Sokkal komolyabb és pusztítóbb jelensége a bandaszellemnek s az 
egyén tudattalan csődös magáraismerésének: a nemzedékesdi.

Ez ezt jelenti: Kis Károly és Zugross Erich harminckétéves férfiak 
nem Kis Károlynak és Zugross Erich nek tudják magukat. Nem, mert: 
étvágyuknak, egyéni imperiálizmusuknak ez a Kis Károly és ez a 
Zugross Erich a maga szerény képességeivel és még szerényebb 
műveltségével igen csekély érvényesülési lehetőséget ígér. Tehát: ők nem 
Kis Károly és nem Zugross Erich, hanem: harminckétévesek: ők: nem
zedék. Azaz: minden harmincévekben levő egyén minden étvágyának
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és karmának az erejével akarnak a maguk étvágyának, a maguk egyéni 
imperiálizmusának érvényesülést szerezni.

A további eljárás a következő:
Aszerint, hogy a politikában, az irodalomban vagy más téren akarsz 

boldogulni: összeállsz a harminc és negyven év közt levő középkorúak 
hasonló törtetőivel. Akkor kerestek egy nagy alkotót, lehetőleg egy 
termő zsenit, aki politikai, vagy irodalmi, vagy más téren nagy, 
termékeny, jövőbe nyitó gondolatokat adott a nemzetnek. Ennek a kora 
nincs évhez kötve, hiszen ez nem mint nemzedék szükséges az 
üzemhez. Lehet tőletek ötven, hatvan éves, vagy akár matuzsálemi korú 
is. Elkölcsönzitek tőle, lehetőleg csak jelszavakba tömörítve, új kort 
termő gondolatait, minden puskaporát és minden Amerikáját. Maga
tokra tornázzátok frázeologiája kiötlő sajátosságait, gesztusait s ha 
lehet: még csak egyéni lelki és testi magatartásait is. Akkor csináltattok 
egy zászlót s rányomtatjátok ordító nagy aranybetűkkel: - Helyet az if
júságnak! És akkor szertelóbáljátok azokat a gondolatokat, azt a pus
kaport és azokat az Amerikákat, rikoltva: hogy ezek új-nemzedék- 
gondolatok, ez új-nemzedék-puskapor, ezek új-nemzedék-Amerikák és 
hogy ezeket a gondolatokat ti gondoltátok ki, ezt a puskaport és ezeket 
az Amerikákat ti találtátok és fedeztétek föl. Ugyanakkor a kicsinylés, a 
rágalom, az ártás minden eszközével igyekeztek kiölni a telkekből azt, 
akitől mind-e jókat elkanyarítottátok, kitúrni a nyilvánosságból, a 
kenyér minden lehetőségéből s valamiképen halálba kergetni. És ezt 
ezek az új nemzedékek nemcsak az ősirigységből teszik és nemcsak 
azért, hogy lopásukat álcázzák. Hanem azért: mert ők ezeket az új gon
dolatokat és meglátásokat nem azért veszik kölcsön, hogy a magyarság
nak új, egészségesebb jövőt építsenek velük. Hanem: hogy ezek szétzaj- 
gásával jelentőssé s megvásárlásra ajánlatossá tegyék magukat az 
uralkodó érdekszövetségek előtt és így félnek a nekik tartalmat adó nagy 
emberi erő büntető számonkérésétől.

Mert:
1. Világnézet, eszme, program, koráramlat: minden csak eszköz és 

árucikk a bandaérdekek kielégítésére. Ezért kaphatsz raktáraikban - a 
változó napok ízlése szerint - a szélsőséges baloldal frazeológiájától a 
szélsőséges jobboldal frázisaiig mindent. Ezért jelennek meg mindig új 
és új jelszóval és új nevek alatt, mindig a legújabb szellemi konjunktúra 
kedvenc szavait rikoltva.

2. Ezeknél a szervezkedés nem a közösség termékeny szolidáritásai, 
melyekből összetevődik az egész nemzet munkás hármoniája. Ezeknél 
az összeállás: az egyéni étvágy féktelen anarkiája a banda-szervezettség 
biztosítottabb formájában.

3. Ezeknél az összetartás, az egymást támogatás, az egymás agyondí-
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cserese: nem dolgos kezek szent összefogása a közösség nagy céljaiért. 
Hanem: az abszolút egyéni érdek okos cinkossága minden és minden
ki ellen.

Leírjam ide az utolsó tizenhét év nyílt és titkos alakulatainak, 
szövetségeinek, táborainak, sátrainak történetét? Megmutassam az „if
júsági '' összeáll ások, bajtársi szövetségek szomorúságait, ahol az igazi, a 
fiatal fiatalság az idősebb nemzedékek ügyes lézengőinek üzemében 
senyved. Nekik jelent politikai összeköttetést, leendő mandátumot, 
áhított rangot és - jaj - önmagának nem jelent semmit. Megkérdezzem: 
mit adtak e nemzedékek a magyarságnak a politikai, a gazdasági, a 
szociális jövőbeépülés terén, mit az irodalomban és a művészetekben? 
Mindennap más-más harsogásokra napidíjazva: most új „kisebbségi 
politika " üvöltésével nem pazarolják-e szét a magyarság, a magyar nyelv 
még nekünk maradt jogait, öntudatát, legfőbb biztonságait?

Természetes: ezek, akikről beszéltem, inkább csak e nemzedékek 
közéletbe zilált elemei. Természetes: e nemzedékekben is akadnak 
ezrével becsületes szándékú, tiszta célú dolgos lelkek. De ezek izolált, 
nem meghatározó elemek s félrevonulnak a napok sodraitól.

Fiaim, igazi fiatalok, akik a gyermekből most indultok férfivá: ne 
szervezkedjetek be sehova, ne tegyetek esküt semmire, ne adjátok 
fiatalságotokat semmilyen étvágy tőkéjévé. Az ilyen összeállások néha 
éppen a legjobb szándékú, legtehetségesebb lelket formálják a legirtó
zatosabbra. Az élet és halál nagy napjai közelednek, amikor a 
magyarságnak szüksége van teljes szabadságotokra és arra a tisztaságra 
és heroizmusra. melyet édesanyátok csókolt az arcotokon, a lelkete- 
ken.

7.

Kérditek: mit csináljatok, hogy értelmetek legyen a magyar termés
ben.

Vizsgáljátok meg magatokat egész anyátoktól kapott becsületessége
tekkel. egész józanságotokkal, minden jószándékotokkal. A rövid élet 
és az örök halál horizontjában érdemes-é azért élni: ami csak elmúló, 
látszólagos siker, véletlenes zsákmány? Ó, fiaim, csak az él igazán a 
folyton nyíló sírok közt, aki életével át tud nyúlni mások életébe, mint 
tápláló kenyér, mint mozdító gondolat, mint új holnapok felé hívó 
vígasztalás. Hajlamaitok, képességeitek, akaraterőtök lelkiismeretes 
megvizsgálása után: válasszátok meg magatoknak azt a munkakört, 
amelyben legtöbb termést tudtok majd jelenteni a magyar életben. 
Dolgozzátok bele magatokat egész fiatal életetekkel, minden akarato-
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tokkal: a gazdasági, a pénzügyi, a szociális, az orvosi, a jogi, az egzakt 
tudományok valamelyik ágába. Tanulmányotokban mindig arra 
törekedjetek, hogy az illető tudomány egyetemes, tisztán tudományos 
elemeinek elsajátítása mellett: mindig szemmel tartsátok: a magyar élet, 
a magyar föld, a magyar nép mely problémái vannak kapcsolatban az 
illető szaktudománnyal és milyen gyakorlati megoldásokat lehet rájuk 
találni. És keressétek mindig azt is: hogy e problémák milyen 
összefüggésben vannak a magyar élet egyéb problémáival, az egész 
magyar élettel s egészítsétek ki szaktudásotokat a megfelelő ismeretek
kel.

Irodalmi, képzőművészeti pályára csak abban az esetben menjetek, 
ha emberileg döntő bizonyságotok van arra, hogy ott rendkívül nagyot 
tudtok alkotni. Ma már közepes tehetséggel menni e pályákra, talán 
majdnem elárulása a magyarság életérdekeinek: elvonása az erőknek a 
magyar élet olyan tereiről, ahol talán nélkülözhetetlen munkát 
tudnának elvégezni. Aztán: egyetemes tapasztalat: hogy nincs az az al
jasság, melyre rá ne lehetne vásárolni azokat, akik kellő tehetség nélkül 
tódulnak e pályákra és mindenáron ott akarnak boldogulni. Hiszen a 
hódító idegenség zsoldos janicsárjai legtöbbnyire az ilyen félretántoro- 
dott magyar telkekből toboroztatnak.

De szaktudományotok odaadó, makacsul kitartó, határozott tervű 
nevelésében: ne engedjétek magatokat egyetlen tudás, egyetlen látás 
vakul robotoló mechanizmusává nyirbálni. Őrizzétek meg magatok
ban az anyacsók teljes gyümölcsét: a minden természeti adottságaiban 
életbe fakadó teljes, integrális embert. Legyen nyitott érzéketek az em
beri termés minden mély izenete számára. Ismerjétek meg a népművé
szetek kincseit, a magyar szellem nagy alkotóit, a világkultúra 
szépségeit, az egész Föld, az egész emberiség arcát. Szerezzétek vissza 
magatokba minden gazdagságát annak a humanizmusnak, melyet a 
világháború és őrült csatlósai kimartak a lelkekből.

A természet számotokra ne sportfeladat, ne mechanikus testi 
gyakorlat legyen, hanem: a drága, a gazdag emberi testbe mártott em
beri lélek szélesebb lendülései. Barangoljatok sokat az anyag végtelen 
meséjében, ismerjétek meg országunk lehetőleg legtöbb részét gyalog 
utazásban. Higyjétek meg nekem: sok síkság, sok völgy, sok hegy 
megmászása után eljuttok végre arra a legmagasabb oromra: ahonnan 
meglátjátok egész magatokat: erőitek egységét, feladataitok egész 
távlatát, az élet legmélyebb értékeit s jelentéseteket a fájdalmas és 
gyönyörűséges elhivatású magyar sorsban.

Gondosan távol minden párttól, minden érdekszövetségtől, egyesü
lettől, ligától, alakulattól, tábortól, sátortól és más nehézségtől: keressé
tek egymást: új lelkű komoly katonái az odaadó munkában meglátott
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feladatnak. Ne alkossatok egyesületeket ne emeljetek magatoknak 
elnököt vagy vezért nádort vagy mandarint s más ősieskedő vagy mo
dern fityfrancot. Laboratóriumban vagy műteremben, egyetemen vagy 
az erdők széles horizontjában: komoly összehajlásban vizsgáljátok a 
magyar élet adottságait a magyar jövő mély problémáit s mindenik a 
maga tudása oldaláról világítsa meg a megoldások útját és mindenik 
tegye magáévá mindenik lelkét Ezek a komoly gondolatcserék 
sohasem fajulhatnak léha szó-kakasviadalokká. A nagy harc előtt min
denik a maga elvállalt feladatának mély és tiszta tartalmával erősítse a 
többi erejét.

Mindegyiketek legyen a magyar életharc egy-egy feladatának nagy- 
szemen kiképzett éber katonája: hogy: ha jönnek a döntő napok: min
denik a maga helyén legyen az új honfoglalás nagy küzdelmében. 
Testben és lélekben: legyetek az élet gazdagegészségű, ezerfegyverű 
vidám atlétái: kemény, mint a gránit, hajlékony, mint az acél és hű. mint 
az örökre eljegyzett szeretet.

8.

Kérditek: miben higyjetek.
Higyjetek a termő emberiség egységében. A részlet-hazák fölött van 

az egyetemes Haza, ahol minden alkotó gondolat, minden alkotott 
szépség, minden morális érték honfitársa egymásnak. Visszaültetni az 
egyénbe ennek az egységnek alkotó hitét, visszaépíteni az emberiségbe 
ezt a termékeny egységet: ez a jövő feladata.

Higyjetek az Egység termékeny sokféleségében, higyjetek a nemzetek 
és fajok egyéni termésében, higyjetek a magyarság nagy európai el hiva
tásában. Új egységet fog hozni Keleteurópa az elöregedett Európának és 
ebben az egységben a magyarság fog a barázda élén járni a gondolat, a 
szépség, az igazság nagyszerű vetéseivel.

Higyjetek az új magyar honfoglalásban. A magyar a saját országában 
vissza fogja hódítani magának a földet, az életet, az aratást, az irányítást 
az emberi igazság örök parancsai szerint.

Higyjetek a nőben, mert a ti hitetek tartja fenn a nőt a kor mély 
örvényei fölött. Higyjetek a nőben, mert a ti hitetek formálja a nőt 
társsá, feleséggé, anyává. Higyjetek a családban, a tragikus emberiség ős 
menedékében, a szürke mindennapok egyszerű, áldott, áhítatos 
eposzában. Higyjetek a termékenységben, a bőven fakadó gyermekek 
édes kacagásában, a sokgyermekű nép nagy elhivatottságában. Higy
jetek önmagatok boldogabb folytatódásában.

És higyjetek önmagatokban. Ez a hit már nagyobb ereje az
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erőtöknek, ez a hit már fogyatkozása a gyengeségeiteknek. Higyjetek 
feladatotok szent elhivatásában.

Oh. fiaim, a Farkasrét ormán írom e sorokat az éjszaka komoly 
vigyázásában. Lenn a lágymányosi síkságon felgyultak az éjjel tüzes 
liliomai és idesejtődik a Duna, mint a kezdődő tavasz roppant feszengé
se. Nyugaton és északon a sötét-violába öltözött hegyek mint mérhetet
len zsoltár mély bugása nyúlnak a végtelenbe. Oh, itt a temető mellett 
olyan mélytávlatú az élet és olyan végtelen hívású a küzdő, gyönyörű 
emberi akarat. Fiaim, lelkem mozdított katonái: ötvenhatéves ősz fürt
jeim közül, kilökve az élet minden dédelgetéséből, holnaptalanul, 
megtagadva, megrágalmazva, körülzsilipelve: győzelmes kacagással, a 
szebb holnap boldog hitével, ezer új bimbóba fakadva az új tavasz elé: 
mint új evangéliumot küldöm nektek forró hívásomat az építő munka, a 
honfoglaló harc, a termő család, az egyetemes ölelésű szépségek, az 
örök emberiség és a múlhatatlan magyarság felé.

Farkasrét. 1935. március 15.
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V.

A LUDAS MÁTYÁS FÜZETEK 
52-80. SZÁMÁBÓL 

VÁLOGATOTT ÍRÁSOK





ELKERGETETT ISTENEK

Lehet-e, szabad-e aggódni, látni, gondolkodni a roppant események 
között s az ismeretlen arcú holnapok előtt? Lehet-e, szabad-e vizsgálni a 
dolgok, események, emberek értelmét s az elmúltakból kiolvasni a mán 
át a jövő felé rohanó történelem irányát? Vagy jobb némán, önmagunk
ra parancsolt vaksággal tűrni a történelem ítéletidejét, mint a számum 
haragjába került karaván, mely holttá mozdulatlanulva, visszafojtott 
élettel várja a fellélegzés örömét, vagy az elintéző halált?

Lehet. Szabad. Kell. A történelem folyamán mindegyre elfogta az em
bereket az a szenvedély: hogy teljesen új kort, új világot teremtsenek. 
Hogy tabula rasat csináljanak az emberiség eddigi életéből, hogy meg
öljék a múltat a lelkek legtitkosabb rejtekeiben is és teljesen új emberrel 
teremtsenek egy teljesen új világrendet. Mintha a termő fa fejlődése 
bizonyos fokán elhatározná: hogy eddigi gyökereit megsemmisíti s egy 
teljesen új lombkoronával, teljesen új és más gyümölcsöket fog 
teremni.

A hasonlatban nincs megtévesztés. Mert az emberiség épp olyan szer
ves életegész, mint a fa. Éppúgy benne van a föld, az anyag, a tünemé
nyek, a millió kézzel formáló világ meghatározottságában. Ezek a 
meghatározó tényezők az évek százezrein át bizonyos folyamatok 
rendkívüli sokaságát idézték elő, fejlesztették ki benne s e folyamatok 
elsorolhatatlan kapcsolatban lettek egységes szerves életté benne. Az 
életnek ez a bonyolult mechánizmusa, gépisége a mi időlátásunk 
szerint időtlen s múltban és jövőben lényegében: meghatározottsága 
mikéntjében, elemei, mozgásai egymásrahatásában: gépi törvényszerű
ségében egyazon valami. Az embernél még hozzájárul az: hogy testi 
folyamatait úgynevezett lelki folyamatok kísérik. Pontosabban kifejez
ve: hogy minden folyamata egyaránt testi és lelki folyamat. Lelki 
folyamatai aztán függetlenülhetnek az előidéző tényezőktől s a lelki 
gépezet új meghatározói lehetnek. Mert minden gépiség,egy mechániz- 
mus megnyilatkozása az emberben: minden testi és minden lelki moz
dulata. Gépiség a jóság és a gonoszság, a heroizmus és a féltékenység, a 
fösvénység és az önfeláldozás, a gyávaság és a tudományszomj: min
den. Mint a vérkeringés, mint az emésztés, mint az egészség vagy a 
betegség.

Ez a lelki gépiség hatalmasabb meghatározó minden talajnál, 
gyökérnél, az anyag minden parancsánál, bár mozgása törvényszerűsé
geit eredetileg azoktól kapta. És éppen ez a tény az, mely el
kerülhetetlenül szükségessé teszi: hogy mikor a történelmen átcsap az 
új világ, új kor teremtésének láza: gondos megvizsgálás alá vegyük azt a
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kort, melyet a halálos betegség gyűlöletével akar örökre múlttá lökni, 
azokat a gondolatokat, eszméket, melyeket végleg ki akar égetni még az 
emberek emlékezetéből is. Mert csak egy mély vizsgálat s az egyetemes 
összefüggések megpillantása után látjuk meg: vájjon tényleg maguk e 
gondolatok, ezek az eszmék voltak-e a bajok, a romlás okozói. Vagy 
pedig ott volt a baj: hogy mikor ez önmagukban termékeny és hasznos 
gondolatokat az emberi együttélés történelmi tényezőivé tettük: műkö
désüket, hatásukat nem biztosítottuk intézményesen az emberi lélek 
bizonyos örök gépiességével szemben?

Rendkívüli, végzetesen fontos kérdés ez. Mert mi az oka annak, hogy 
a történelem nagy általános forradalmai, az úgynevezett új kor, új 
világrend-teremtések újból és újból csődbe jutottak: a kialakító gon
dolatok kijátszásába, felemás, ötvenpercentes torzképletekbe züllöttek 
s végül önmaguk belső, legmélyebb céljaikkal halálosan ellenkező 
képleteket hoztak létre? Mert e forradalmak gondolati megindítói, tettes 
kirobbantói, vezérei, kalandorai, szatócsai és hisztriói nem értek rá, 
vagy féltek ráérni, vagy veszélyesnek, vagy nem jutányosnak tartották 
ráérni: hogy ezt a vizsgálatot elvégezzék. Es így a már beidegzett, értékes 
eredményeket adható folyamatok továbbfejlesztése helyett, hogy biz
tosítsák magukat a múlt minden lappangó erőivel szemben: a szerves 
fejlődést az elmélet, a mátemátikai kigondolás mindennel szakító 
erőszakával vágták el. A katolicizmusnak éppen onnan van páratlanul 
nagy világtörténelmi ereje: hogy ez eljárás pusztító tévedését aránylag 
elég korán belátta s azután századok munkájával igyekezett szervesen 
beilleszteni a múlt eredményeit a maga rendszerébe.

Ma ismét, egyik és másik oldalról egyaránt, egyebet sem hallunk: 
mint az új Európa, az új kor, az új világrend haragos vagy misztikusan 
fellengző hangoztatását. És vérbe borult szemű, öklöt rázó bírák állítják 
pellengérre, ültetik villanyos székbe a nagy francia forradalmat és a 
belőle kinőtt tizenkilencedik századot minden alkotó és formáló gon
dolatával. A másik oldalról viszont hasonlóan vérbe borult szemű és 
öklös bírák szórnak kiátkozó ítéleteket az új kezdések minden gon
dolata ellen. Mintha a 16—17-iki századok hitújítási harcának kettété
pett emberisége vonaglana újból elénk. Csak éppen hogy az érvek meg
bővültek torpedókkal, torpedózúzókkal, motoros rohamosztagokkal, 
ejtőernyőkkel, zuhanó bombagépekkel, egy apokáliptikus végítélet 
minden borzalmával.

Mi, akit a sok ezer éves egyetemes emberi kultúra mélyre gyökerez
tetek minden arcú emberségben és aki emberségünk nyugodt és 
határtalan szélességéből nem tudunk sem jobb-, sem baloldalivá 
szűkülni: magánosságunk szigetén, egységbe látva az egymás ellen 
habzó tegnapot és mát, egészen más eredményekre jutunk. Ez a
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magános sziget nem elefántcsont torony, nem fölényesség, és sem
miképpen sem a középút felelősségtől irtózó szatócs bölcsessége. 
Hogyan tudnók mímelni az elefántcsont torony előkelősködő érzéket
lenségét: mikor bármily arcú emberségben mély gyökerekkel szívjuk 
énünkké a világot és magunk fájunk minden emberi szenvedésben? 
Hogyan tudnók fel mentesíteni magunkat a fölényesség nyomorultul 
törpe Ararátjára: mikor a nagy vérözön minden hulláma a mi 
vérzésünk is: pusztulása, szétpazarlása mindannak, amiért élet az 
életünk? És hogyan keresnek a középút gyáva és ostoba biztonságát, 
mikor az emberi dolgokban éppen azok a legszervesebb igazságok: 
melyek öklösen és halálosan ellentmondanak egymásnak? A középút 
mident hazuggá ötvenpercentesítő igazsága a legszervetlenebb, legmed
dőbb igazság, mely semmit sem intéz el és mindent megrohaszt. A mi 
látásunk határozott tanítás, életet és halált vállaló elszánt felelősség, 
mely halálos ellenséggé taszít, vagy hősi hitvallóvá mozdít.

A nagy francia forradalom és a tizenkilencedik század öt elkergetett 
istenét veszem vizsgálat alá. Először a forradalomból felhajnallott 
szentháromságot: a Szabadságot, az Egyenlőséget, a Testvériséget. 
Azután: a Liberálizmust és a Demokráciát. Távol minden párttól, 
iránytól, érdekszövetségtől, rögzött gondolattól: az én világnézetem: a 
két szemem s millió gyökerű szeretetem a tragikus ember iránt. Minden 
gondolatom meghatározó oka és mozdító célja: hogy kevesebb legyen 
az emberi szenvedés és vidámabb és dúsabb legyen az emberi termés. 
Úgy születtem, hogy bár minden húrjával bennem zengő életem a múlt: 
legbenső, örök arcom mindig a jövő felé van fordulva. Nem is annyira a 
ma hátralevő fele és a holnap felé, hanem a holnaputánok felé. Hiszen a 
ma és a holnap esetleg a túlerők muszája számunkra s így akaratunkra 
és kezdeményezésünkre kevesebb szerep vár. És így - bármily 
különösnek is látszik - nem is annyira a mai és holnapi kényszerektől 
féltem az embert és fajtámat. Hanem: a holnaputánoktól, amikor a 
túlerők igézetének megszűnésével az ellenhatás halálos örvényekbe 
sodorhatja az örvényekre oly esendő emberi lelket. Vizsgálódásaimban 
mindig be fogom tartani a mai napoktól parancsolt önfegyelemét. Nem 
sértek meg senkit azzal a gyanúval, hogy félne annak a gondolatától, 
vagy el akarná gátolni írását: akinek minden fegyvertára egy pár öreg 
óra, melyekben az örök Idő intését, és egy pár könyv, melyekből az örök 
Prométheüsz szárnycsattogásait hallgatja. És akinek tolla sohasem volt 
engedetlen a lelkiismeret mélyebb parancsaival szemben.
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1. SZABADSÁG

A nagy francia Forradalomból teremtett új mitológia legegyetemesebb 
ragyogása istensége kétségtelenül a Szabadság volt és a tizenkilencedik 
század végig kitartott ez istentisztelet mellett. E kor kifejezőinek 
lelkében a szabadság a legfőbb jó, mely nélkül nem érdemes élni s 
melyért gyönyörűség meghalni. Az emberi együttélés törvényeinek, for
máinak megalkotásánál a szabadság gondolata a legfőbb meghatározó, 
a legfőbb érv. E gondolat követelményei szerint igyekeznek megépíteni 
a politikai, gazdasági és szellemi életet.

A mai kezdések prófétái szerint elsősorban a Szabadság az oka min
den bajnak, minden rossznak. Egyén-mozaikdarabokra lázította szét a 
nagy történelmi egységeket, szétrágta a múlt megtartó erőit, meglazítot
ta a nemzeti önvédelem akaratait, káosszá és Bábellé zavarta a 
történelem nagy termő közösségeit. Ha egy mérleg két serpenyőjébe 
tennők mindazt a jót, amit a közelmúlt s mindazt a rosszat, amit a mai 
újkor-heveny elmondott a Szabadságról: a mérleg két fele körülbelül 
egyensúlyban tartaná egymást.

Hogy közelebb jussunk a Szabadság-fogalom lényegéhez: képzeljük 
el azt a képtelenséget: hogy valaki egész életét, a születés pillanatától 
haláláig teljes egyedülvalóságban éli meg: valamely határtalan puszta
ság közepén, vagy Afrika valamelyik rengeteg vadonában. Vajon 
megalakulhatna-e a Szabadság fogalma benne, a szabad és nem szabad 
irányító ellentéte? Ha eltekintünk egy esetleges mitológia-termés lírai 
megszemélyesítéseitől: határozott nem-md felelhetünk. Hiszen ebben 
az esetben a teljesen magános egyén akaratait, tetteit csakis az anyagi 
világ adottságai s a természet tüneményeinek ereje korlátozhatják. így 
tapasztalatait a lehet és nem lehet, és nem a szabad és nem szabad 
szavak alá fogja csoportosítani. A „szabad temészét” önmaga nem 
teremt senkit sem szabadnak, sem rabszolgának. És egész komikus 
gyermekdedség volt az, amikor eféle irányításokat tudtak belelátni a 
születés puszta lényébe.

A Szabadság mindig valami viszonyt jelent más emberekkel, 
személyekkel szemben s mindig valami megengedést tartalmaz olyan 
valamire, amit meg is lehet tiltani. A Szabadság tehát az emberi 
együttélés ténye. A Szabadság a közösség jogrendbe szabályozott en
gedetnie: hogy valaki az élet valamely terén bizonyos célokra bizonyos 
új lehetőségeket teremtsen.

Ez a Szabadság fogalmának legáltalánosabb meghatározása. A 
Szabadság lehetősége, tartalma, hatóköre tehát sohasem az egyéntől, az 
egyénből indul ki. A Szabadság egyetlen forrása a közösség, minden 
Szabadság a közösségé s annyit ad belőle egyéneinek, amennyi a
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közösség egészséges fejlődésének, céljainak s a kor összes meghatározó 
tényezőinek megfelel. Ez természetes is: hiszen az egyén Szabadságát 
úgy kell meghatározni: hogy minden egyesnek a szabadsága egy olyan 
életrendszerbe egyeztessék össze, mely az egyéni élet megteremtésének 
a lehető legkevesebb akadályt, a közösségnek a lehető legnagyobb biz
tonságot, a lehető leggazdagabb termést jelentse.

Mikor a közösséget jelöljük meg minden Szabadság egyetlen 
forrásának, egyetlen birtokosának: ebben a tételben sokan a zsar
nokság! elv könnyű győzelmét félthetik. Azt mondják, és ezt az egész 
történelmi fejlődéssel mutatják: hogy a közösség rendesen igen kevesek, 
sokszor egyetlen egyén szabadságát, hatalmát jelenti a nemzet egyete
mes tömegeinek teljes alávetettségével szemben. Itt azonban több tényt 
kell figyelembe vennünk, hogy a való valóságot lássuk.

Az első az az egyetlenül helyes természetrajzi látás: hogy az ember
nek legősibb, legmeghatározóbb erejű gépisége, mechanizmusa az: 
hogy élósdi, parazita. Élősdi állat élete minden mozdulatában, test- 
lelke, akarata minden tényében. Ez az élősdiség a világtörténelem 
kiformáló alapereje: ez határozott meg közösséget, történelmi for
mákat, jogrendeket, társadalmi berendezéseket, mindent. Hatalma, 
szerzése, folytatása biztosításának eszközévé tenni mindent: anyagot, 
lelket, az élet minden adottságát, áthárítani a saját életharca küzdelmét, 
áldozatát, kockázatait, munkáját másokra, minél több zsákmánylehe
tőséget biztosítani önmagának, a felhasználtakban, a kizsákmányol- 
takban lehetőleg önkéntessé, mintegy ösztönössé tenni a kitermeltségre, 
felhasználásra, áldozatra való készséget: ez a lényege, legbensőbb, 
legősibb mechánizmusa az embernek. Egész gondolattermését, ideoló
giáját, legszentebbnek hitt lelki kivetítéseit, mítoszait, a világ vallásos 
szemléletét élósdi gépisége határozta meg. Még az örök vágy is: 
kiemelkedni embersége, élősdisége piszkaiból: a megváltás gondolata s 
a Megváltó mélyszépségű élete is az ősi parazita gépiség legcsodálato
sabb termékei.

Természetes tehát: hogy amint visszamegyünk a múltba: mind 
kevesebb ember jelenti a közösséget tehát a Szabadság köre is mind 
szőkébb. De az esetleges átmeneti ellentétes jelenségek nem zavarhat
nak meg bennünket annak meglátásában: hogy a történelmi fejlődés, 
kifejezőbben: az emberi fejlődés menete az: hogy minél több, lehetőleg 
a nemzetek minden tagja jelentse a történelmet építő hatalmi közössé
get. Eleinte a keleti zsarnok, a törzsvezér, a fejedelem, a király jelen
tették a hatalmuk szűk érdekszövetségével a történelmi közösséget. De 
még jóval a nagy Forradalom előtt, a kiváltságok, testületi jogok, 
szabadságok stb. adományozása mutatta, hogy a nemzeti élet egészsé
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ges fejlődése megkívánja, hogy minél több elemet szervezzenek be a 
történelmi közösség, a termő és alkotó Szabadság részesévé.

Ezt a fejlődést hatalmas erővel lendítette előre az emberi lélek másik 
mechánizmusa. mely fokozódó erővel lett a történelem másik nagy 
formáló tényezője: az a minden egyénben többé-kevésbé élő ösztönös 
akarat: hogy önmagát, hozzátartozóit, és ennek a céljának biz
tosítására: a vele egy munkakörben, vagy egy társadalmi osztályban stb. 
levőket, vagy szélesebb meggondolással: a nemzeti munka egyetemes 
tömegét intézményesen mentesítse a történelmi élősdiség hatalmától, 
kitermelésétől. Vagyis az a törekvés: hogy a nemzet minden tagja, min
den egyede a közösség egyenlő jogú eleme, a Szabadság egyenlő 
részese legyen.

Ezt a törekvést a nagy francia forradalom Európa-szerte mintegy új 
hitvallássá tette s az új demokrácia egész jogrendjét, életrendjét ez elv 
érvényesülése irányában igyekezett megépíteni.

És mi lett az eredmény? - kérdezik. És mint súlyos követ dobják rá a 
feleletet: - A dicsőséges Szabadság elve részletesebb, irgalmatlanabb el
nyomást hozott létre az élet minden terén, mint a múlt zsarnoki 
történelmi formái. A lelkiismereti szabadság megteremtette a türelmet
lenség ellen küzdők, az úgynevezett szabadgondolkodók, felvilágosul
tak képtelenül zsarnoki türelmetlenségét a vallási lelkiismeretekkel 
szemben, mely sok helyen az Állam akaratában intézményes formát 
nyert. A véleményszabadság biztosítója: a sajtószabadság megteremte a 
sajtó határtalan zsarnokságát minden ellenkező véleménnyel, érdekkel 
szemben. Az egyén a szabad sajtó lapjainál sokkal irgalmatlanabb, zsar
nokibb gátak közt szenved, mint bármily állami önkényuralomban. 
Gazdasági téren a szabadverseny megölte a verseny szabadságának 
még azokat a lehetőségeit is, melyek a múltban megvoltak és a trösztök, 
kártelek kegyetlen diktatúrájába összegződött. Szociális téren a tőke 
hatalma egyetemes szétágazásával megkötöttebb rabszolgává tette a 
munka egyetemes tömegeit, mint a múlt rendisége. Politikai téren pedig, 
egyrészt a hivatalos hatalom, a tőke és az érdeksajtó erejével, másrészt a 
propaganda és szervezés mind fokozottabb és minden erkölcsi gát 
nélküli technikájának fejlődésével a Szabadság megint csak párt- vagy 
személyi diktatúrát hozott létre.

Ezek a vádak általában: közismert tények s tagadásuk ma józan 
ésszel lehetetlen. De itt fel kell tennünk a kérdést: vájjon az a sok csőd, 
tömegtragédia, nemzeti romlás, az intézmények és elvek önmaguk 
lényegének ellenkezőjére torzulása, melyek a nagy forradalom által 
teremtett világrendet érték: tényleg a Szabadság elvének a szükségszerű, 
kikerülhetetlen velejárói? Vagy valahol máshol van a hiba?

Az első. a legfőbb, a minden romlás mélyén ott ható ok: a Szabadság
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fogalmának kétértelmű magyarázata. Ez a kétértelműség megvan mára 
forradalmat előkészítő gondolkodók műveiben, megvan a forradalom 
vezetőiben és lényeiben is. Bár nagy általánosságban e gondolkodók és 
a forradalom is a közösséget, a Nemzetet tartják szem előtt és emlegetik 
legfőbb érvként az új világrend megépítésénél. De ugyanakkor mind
egyre lírai magyarázatát is adják a Szabadság fogalmának: mintha az 
egyén volna, emberré születésének puszta tényével, a Szabadság, min
den szabadság forrása. Ez aztán végzetes tévedésekre vezetett, melyek 
az azutáni fejlődésben mind pusztítóbban éreztették hatásukat. Elfe
lejtkezve arról, hogy az egyed, a csakcsupán egyén egy soha sehol nem 
létező elvontság és hogy minden egyén millió elkerülhetetlen viszony
latban közösség is: pusztán elvont gondolkodással állapították meg: 
hogy az emberré született egyednek melyek a szerintük természetes és el
idegeníthetetlen szabadságai. Holott minden szabadság bizonyos 
összeegyeztetés minden egyén szabadságaival s így a közösség ténye. Az 
új világrend aztán felváltva hol lírai, hol közösségi értelemben 
alkalmazta a Szabadság elvét, ami aztán olyan anarkiát teremtett az új 
demokráciában, mely szükségszerűen kizsákmányoló zsarnokságokra 
és kizsákmányolt rabszolgaságokra vezetett. Mikor pl. kimondták a 
szabadverseny nagy emberi elvét: ezzel kétségtelenül a történelmi 
élősdiség fokozatos megszüntetését célozták és minden egyéni értéket 
be akartak szabadítani a közösség termésébe. És mi lett az eredmény? 
Gigántikus gazdasági és politikai zsarnokságok keletkezése, melyek in
dulásukban megfojtották a szabadverseny minden lehetőségét s az em
beri értékek százezreit, igen sokszor a legnagyobbakat, elzártak attól a 
lehetőségtől, hogy értékeiket megélhessék. Vagy pedig kizsákmányolt 
áldozatokká kényszerítették őket saját életüzletük számára.

Miért?
Az első ok olyan tény, melyet minden forradalmi megújhodásnál 

bármily országban megfigyelhetünk: a forradalom fokozatos el- 
sikkasztása. Ez így megy: a történelmi élősdiség haszonélvezői, a 
letaszított kor kitermelési rendszerének részvényesei jelentős részükben 
nem állanak ellent a forradalmi rend akaratainak. Ezek az óvatosak, az 
előrelátók, a jószimatúak. Ellenkezőleg: ezek belemennek az új rend 
minden mozdulatába, a leghevesebben hadonáznak, a leghangosab
ban lármáznak az új jelszavak parancsai szerint. így sikerül nekik az új 
életrend több stratégiai pontját elfoglalniok, bejutnak az új jogrend 
mindennapi megvalósításának indító elemei közé: és - nagyon 
forradalmi jelenetezéssel: úgy igyekeznek az intézményeket, törvénye
ket. az élet minden folyamát irányítani: hogy az új forradalmi jogrend 
cégére alatt a régi történelmi élősdiség üzeme minél vígabban 
folyhassék tovább. Munkájukat megkönnyíti az: hogy az új kor
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korlátlanul éhes törtetői - mohó szívességgel vagy finnyásan - kénysze
rülnek szövetségre lépni a múlt e továbbélő kitermelőivel. így vették 
közös üzembe a letűnt világrend átmentődött étvágyai s az új rend 
behemót éhségei a tizenkilencedik század nemzeteit.

A mítosz szükséges, mint a kenyér, mint a gyufa, mint az alsó 
fehérnemű. A múlt mítosza a királyt és a rendeket gyökerítette az élet és 
megmaradás fenntartóinak, biztosítékainak. Ők voltak a közösség: a 
jogrend, a nemzet, a haza. Tehát: őket illette meg minden szabadságjog 
és kiváltság. A szabadság, egyenlőség és testvériség jelszavaival megin
dult kor: az ipart, a kereskedelmet, a pénzt: az Üzletet glóriázta a nem
zeti jólét és fejlődés legfőbb hordozójává, a nemzet nagyságának 
mértékadójává, legmélyebb életérdekévé, melynek a szabadságok és 
kiváltságok egész tömegével igyekeztek majdnem korlátlan szabad 
mozgást, fejlődést, mindinkább növekvő hatalmat biztosítani. Az 
állami, a nemzeti munka egyetemes rétegei éppúgy kívülrekedtek a 
Szabadságon és a történelmi közösségen, mint a múlt jobbágyai. Annál 
is inkább, mivel a politikai hatalom, a politikai élet mechánizmusa is 
mindinkább az Üzlet hatalmi akaratai szerint alakult. Az ősi, rendi 
zsákmány-állam helyébe a részvénytársaság-állam lépett, mely ha 
frazeológiában igen, de a tettes élet megvalósításában nem engedett 
több szabadságot a kitermelt tömegeknek.

Az egyéni és a társult étvágyaknak ez a borzalmas, húsevő és 
ragadozó lírája: az Üzlet, tényleg mind korlátlanabb szabadságokkal 
lehetett mind féktelenebb elnyomások és kizsákmányolások megterem
tője. Üj mitológia ravasz miszticizmussal a „Gazdasági Életet” egy min
denek fölött lebegő ős behemót istenséggé bozontosította, mely fölül az 
emberi akaratokon és emberi számításokon, fölül a lélek, a kultúra, a 
nemzeti életösztön minden vágyódásain és érdekein: a maga titokzatos, 
kikutathatatlan törvényei szerint ront vagy teremt száz világot. És 
százszor jaj annak az Államnak, annak a Nemzetnek, amely a maga 
életcéljainak megszabott rendjébe akarja beirányítani ezt a nagyon 
sértékeny, szeszélyes és bosszúálló istenséget. Egy (értelmes gazdasági 
zsargon keletkezett, a mindenek fölött álló új isten lithurgikus nyelve, 
mely előtt a Nemzet minden életérdekének, a lélek roppant és örök 
valóságainak el kellett némulniok. A modern Állam egy gigántikus 
részvénytársaság lett, ahol a részvények érdeke felzabált Istent, lelket, 
nemzetet, bölcsőt, békét, mindent.

Tehát: minden zsarnokság, elnyomás, kizsákmányolás onnan tá
madt: hogy a szabadságok megállapításánál a lírai, az egyéni elvet 
lopták a közösségi elv helyébe s ez mindig szükségszerűen a rablás és el
nyomás fokozatosan rendszereződó anarkiáját teremti meg. Az emberi 
együttélés egészségének, nyugodt termésének alapelve: a szabadság a
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közösségé, a nemzeté. Szabadságokat nem lehet ötlet szerint, küfön- 
külön adni egyes egyéneknek, társadalmi rétegeknek, testületeknek stb. 
Egy Nemzetnek az élet összes terén szükséges szabadságait egyetlen 
egységes rendszerbe kell megépítenie. Hiszen minden szabadság hat 
valamiképpen minden szabadságra. Minden szabadság biztosítéka, 
tehát egyszersmind határa, korlátja minden más szabadságnak. A 
közösség összes szükséges szabadságainak ez a szervesen egységes 
rendszere teszi lehetővé a közösség vidám, gazdag termését, fejlődé
sét védelmét.

És éppen ez az elv biztosítéka az egyénnek, az egyéni élet szabad 
megtermésének. A közösség termésének alapformája: az egyén. A 
közösség termése, a történelmi termés: az egyéni munkák értékének, az 
egyéni termések összege. Tehát: 1. a közösségnek életérdeke megadni 
mindazokat a szabadságokat, melyek az egyéni munkának, az egyéni 
termésnek a lehető legnagyobb lehetőséget jelentenek. 2. Az egyéni 
szabad termés biztosítéka gyanánt megszabni minden szabadságnak 
azt a határát, melyen túl az egyén más egyén szabad termését tenné 
lehetetlenné, nyomná el. A szabadságok biztosítéka egyszersmind a 
szabadságok határa, korlátja is.

Ebben a közösségi elvben: egyén és közösség voltaképpen nem el
lentét. Hanem az emberi termés egyetlen egyazon valósága más-más 
funkciókörből nézve. És a közösség életérdekeiben, szerves céljain 
megépült szabadságok szervesen egybeható rendszere egyenlően 
higiéniája a közösségnek és az egyénnek, mintegy összes védő és építő 
erőik okszigénje.

A demokrácia első, tizenkilencedik századi szakának a mai földin
dulásba kitört válsága onnan van, hogy: 1. Nem ismerte fel a szabadság 
lényegét. 2. Nem tudta a szabadságok szervesen egységes rendszerét 
megteremteni. 3. Nem biztosította intézményesen a szabadságokat.

E tanulmányban az emberi tragédia legmélyebb kérdéseit akarjuk a 
lelkek és szemek elé vinni, mert a szem a jövő kapuja. Végső következ
tetéseinket, tételünket majd az egész tanulmány végén elénk álló 
összefoglalásban fogjuk adni.

Rákóczi-tér, 1940. november 9.

2. EGYENLŐSÉG

Amint láttuk: egy történelmi elv, gondolat vizsgálatánál és bírálatánál 
sohasem vehetjük azt szempontul: hogy a pusztán egyéni gondolkodás 
milyen tartalmat, értéket tulajdonít neki. Helyes meglátásra, termékeny

907



eredményekre csak akkor juthatunk: ha azt keressük: milyen adottsá
gok, milyen szervi szükségek, milyen élettani célok teremték meg a 
közösségben az illető történelmi gondolatot. Szóval: az illető gondolat 
mint történelmi funkció mit jelenthet teljes kifejlésében.

Az Egyenlőség is bő alkalmat ad a gúnyolódásra és a kritikára, ha azt 
nézzük: hogy a Francia Forradalomból kinőtt demokrácia mostanig 
elmúlt első formájában milyen politikai, társadalmi és gazdasági 
helyzeteket teremtett e gondolat erejével. De itt is azt kell vizsgálnunk: 
vajon magában a gondolatban, a gondolat szerves kitermelésében volt a 
hiba? Vagy pedig: a demokrácia első, védtelen és szervetlen formájában, 
az átmeneti kor elkerülhetetlen zavarai okozták az ellenkezőjére fejlő
dés beteg és torz képleteit.

Az Egyenlőség történelmi gondolata ellen a legolcsóbb és minden uc- 
caszegleten kapható érv ez: - Hogyan lehet az Egyenlőséget az emberi 
együttélés egyik alapelvévé tenni: mikor természeti alapfeltételei tel
jesen hiányoznak? Hiszen még két falevelet, két egyfajú bogárkát sem 
lehet találni, melyek teljesen egyformák volnának. Mennyivel kevésbé 
lehet egyenlőségről beszélni egy olyan bonyolult jelenségnél, mint az 
ember, kinél az anyagi és lelki elemek végtelen sokasága végtelen sok
féle egymásrahatásban adják meg azt az eredményt, melyet egyéniség
nek neveznek. Nincs két ember, kik a múlt, az átöröklés, a külvilág! 
ráhatások, a belső anyagi és lelki fejlődés teljes azonos elemeinek 
volnának az eredői. Ember és ember közt olyan mérhetetlen, olyan 
végére mehetetlenül sokféle különbségek vannak, hogy egy, az Egyenlő
ség elvére alapított életrendszer milliókra fog poklot, termő csiráinak 
megölését, erőkifejtésének kényszerzubbonyt jelenteni. Egy ilyen 
társadalom szükségszerűen az ember elsatnyulására, az emberi termés 
végtelen elszegényülésére, vagy pedig az egyéni erők anarchikus kirob
banására vezetne.

Ez a kritika: teljes, százpercentes ostobaság. Teljes megnemértése az 
Egyenlőség történelmi gondolatának.

Mert: annak a történelmi gondolatnak, melyet a Francia Forradalom az 
Egyenlőség elnevezéssel röpített világgá: alapfeltétele, szerves adottsága, teljes 
létoka: az emberek természeti egyenlőtlensége. Ha az embereket a természet 
és az élet egyenlőknek alkotná: ennek a gondolatnak nem volna semmi 
értelme és soha meg sem született volna.

Az Egyenlőség történelmi gondolatának két kényszere: 1. Az emberek 
természeti egyenlőtlensége. 2. Az emberek egyenlőtlensége a közösség 
életrendszerében, jogrendjében stb. Ennek következményei voltak: l.A 
közösség millió és millió tagja nem élhette meg a benne levő termő 
csírák lehetőségeit, legjobb képességei teljes mértékét, termő és alkotó 
erőit. 2. A történelmet, életet építő elemek, a közösség érdekeinek viselői:
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ha eleinte, azokhoz a korokhoz képest, általában a legképesebbek, a 
legtöbb erőt jelentők voltak is: uralkodó, vezető osztályokba jegecesed- 
ve bizonyos idő múltán mindinkább „harmadik nemzedékeket” hoztak 
létre: fáradt, terméketlen, uralmuk, történelmi és társadalmi szerepük 
létokaitól megfosztott utódokat. Ez az állapot, lasabban vagy gyorsab
ban, a csőd szélére viszi a közösséget. Történelmi alkotásának 
dinamikája elemyed, az életösztön eltompul s nem adja mély sugalla
tait a történelmi építés nagy kérdéseinél, a megkövesedett érdek-keretek 
és életformák elgátolják a fejlődő élet megfrissítő áramait, a történelmi 
közösség szervezete megromlik, a legkülönbözőbb betegségek ütnek ki 
rajta. A közeledő halál, az ismeretlen veszélyek, a kielégítetlen 
szükségek érzései fojtogatnak mindenkit és napról-napra égetőbb lesz a 
milliókban valami homályosan áhított változás vágya. Ez volt a rendi 
francia királyság állapota a 18-ik században.

Szükség volt tehát egy gondolatra, mely mint az egész történelmi 
életépítés, az egész kialakítandó életrendszer legbenső formáló elve: 
széttörje a megjegecesedett formákat, a megkövesedett érdekkereteket 
és folytonos mozgósítási lehetőségeket teremtsen minden bárhol lap
pangó emberi érték, erő számára. Hogy a közösség megkapja az új kor 
szükségeihez a lehető legtöbb emberi termést, emberi erőt és hogy a 
közösség élete minden téren a lehető legképesebbek, legarravalóbbak 
irányításába kerüljön.

A történelmi Egyenlőség gondolata tehát az emberi értékek örök 
mozgósításának elve. Hogy a millió különféle adottság millió különféle 
egymásrahatásából előteremlő végtelenül különböző és egyenlőtlen 
emberek millióiból a közösség életrendszere minél több emberi értéket, 
minél több arravaló embert termeljen ki a közösség szükségeinek 
ellátására.

Nagy elv ez. Talán a történelem legtermékenyebb, legtöbb életet 
jelentő gondolata. Ezt szolgálta elsősorban is a ráképesítés, az 
önértékek felismerésének és mívelésének nagy intézménye: az általános 
tankötelezettség s a kultúra bármely ágának hozzájuttatása bárkihez. 
Ezt szolgálta az új politikai rendszer: a népképviselet, és ennek az elv
nek védelme a törvényelőtti egyenlőség.

És mi az oka mégis, hogy a 19-ik század demokráciája többféle és saj
góbb egyenlőtlenségeket termelt ki a múlt rendiségénél? Sajgóbbakat, 
mert a leszorítás, az elnyomás jórészben már - legalább némileg - 
öntudatosított elemeket ért. És vájjon ezek az egyenlőtlenségek az em
beri érték, a tehetség, arravalóság és morális erő természetes hierarchiá
ját jelentették?

Volt egyenlő teherviselés. És az üzlet és tőke ügyesei minden terhet 
átháríthattak a munka tömegeire. Volt egyenlő polgári jog, népképvise



let és a gazdasági és politikai hatalom azokat tehette a nép képviselőjévé, 
akik az 6 érdekeiket képviselték. Volt szabadverseny mindenki 
számára. De semmi biztosíték nem volt arra, hogy a munka nagy 
tömegei a maguk vagy gyermekeik személyében kiléphessenek a maguk 
végzetes robotköréből s beálhassanak valami messzebb vivő életver
senybe.

Válaszul ugyanazt kell mondanunk, amit az előbbi fejezetben a 
Szabadság elvének történelmi kihasználásáról mondtunk. A múlt 
csökevényeiből és az új kor étvágyasaiból egybeszövetkező történelmi 
élősdiség ezt a nagy törénelmi gondolatot is jelentékeny részben puszta 
frázeológiává tudta tartalmatlanítani. A közösség csak akkor választ
hatja ki a maga szükséges emberi értékeit, ha azok az életverseny 
valamely terén (iskola, hadsereg, gyár stb.) már megadták a mértéküket. 
Az új demokrácia elfelejtette, és el akarta felejteni, hogy intézményesen 
biztosítsa a reális lehetőségét ennek a folyamatnak. A parasztság, a 
munkásság nagy tömegei, sőt az alsóbb középosztály nagy része is, 
éppúgy el voltak zárva attól, hogy teljes életüket, minden lappangó 
képességüket megéljék, mint a múlt jobbágyai. Legfennebb: most az 
egyenlő érvényesülés elvi lehetőségét bekeretezve felakaszthatták a 
nappali szobájukban, ha ugyan eféle helyiségük volt.

Az Egyenlőség elve: az örök történelmi levés, az örökös emberi 
értékmozgósítás gondolata. Nem tűr osztályokra, érdekkeretekbe 
jegecesedést, a termésbe mozdítás nagy intézményeivel folyton-folyvást 
az élet és erő friss elemeit állítja be a történelmi életépítésbe. Annak a 
lehetőségnek állandó megteremtésével és intézményes védelmével, 
hogy mindenki teljes életét, minden képességét megteremthesse 
önmagának és a közösségnek mintegy modern megvalósítása a 
krisztusi semmit elnemvesztés és megteljesülési akaratnak.

A demokrácia vezető osztályaivá lihegett rétegek: éppen ezt az örök 
levés, örök mozgósítás, örök több termésbe hívás lényegét ölték meg az 
Egyenlőség gondolatának. Tehették. Hiszen azt a gondolatot sem egy 
egységes, szerves, az élet minden teréről egymásba ható, minden 
lehetőségét biztosítékokkal védő intézmény-rendszerbe állították be. 
Ezt a gondolatot is az egyéni törtetések vagy érdekösszeállások tankjává 
tehették.

Új jegecesedések, új megkövülések jöttek létre és megint mind inkább 
„harmadik nemzedékek" kezébe került az élet minden tere. Olyanok 
kezébe, akiket a küzdelem, a nyomorúság, a mindenpercnyi erőfeszítés 
nem termékenyített és nem edzett, akik mindent készen kaptak. A 
polgári középosztály történelmileg hamarabb vénült el, mint a régi 
rendi osztályok. A munkásság és parasztság öklei döngetnek a 
történelem kapuján. Mert a különböző, egymással közömbösen vagy el
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lenségesen szembeálló társadalmi rétegeket csakis egy intézmények 
rendszerében állandóan ható történelmi Egyenlőség mozgósíthatja 
egyetlen szerves egésszé. Az érték-megtermés egyenlő lehetősége.

Egy kérdést felelet nélkül hagytunk. Vájjon a demokrácia egyenlőt
lenségei az értékek természetes hierarchiáját jelentik? Erre a kérdésre 
legjobb kérdésekkel válaszolni. Vájjon a gazdasági verseny a szellemi és 
morális értékekben leggazdagabb egyéneket juttatta az élet tetejére, ezer 
és ezer dolgozó kéz és agy végzetévé? Vájjon a népképviselet a tehetség, 
tudás, hozzáértés és honfi erények szempontjából legkiválóbbakat 
küldi a törvényhozás tagjaivá, az ország sorának irányítóivá? Vájjon az 
iskolák és a kiválasztó tényezők kijelölése általában a tehetségesebbek, 
a szakértőbbek, az arra valóbbak odaállítását jelenti a közösség életének 
stratégiai pontjaira?

Mindez érthetővé teszi: hogy egy új változás égő vágya a mai 
világválság sajátos formáiban tört ki.

3. TESTVÉRISÉG

A nagy Forradalom e harmadik igézete mintegy kísérő zenéje a másik 
két frigiai sapkás istenségnek. A másik kettő, mint történelmi elv, nem 
líra. nem hangulat, nem misztikus igézet. Az életvalóság formálásának, 
az intézmények kialakulásának, az egész történelmi életrendszer és 
jogrendszer belső szerkezetének meghatározói. Ez az első látszatra nem 
egyéb, mint a keresztyénség által hirdetett testvériség hozzázenélése a 
Forradalmat megteremtő két nagy elvhez.

Pedig nagy különbség van a két testvériség között. Habár, mint lelki 
tényező: az első kétségtelenül segített a második születésének és lelki 
beidegzésének. A keresztyén testvériség voltaképpen csak a belső em
bert, a lelki életet érinti: az egy Atyának gyermekeit a közös születés, 
közös végzet, közös esendőségek, közös halál és jövő élet közös remé
nyének egységében. Tettes kisugárzásai: mint a szánalom, a segélynyúj
tás stb. okaiban a lélek Isten felé készítésének, Krisztus útján járásának 
eszközei tekinthetők. A Forradalom Testvérisége az új nép-nemzetben a 
Forradalom fiaivá újult emberek, polgárok egyetemes testvérisége az 
egész nemzet, a mindenki hazájának megépítésében, a közös életérde
kek, a Szabadság és Egyenlőség megvalósításában és védelmében. És 
mert ennek a Forradalomnak életösztönéből is kikerülhetetlen volt a 
meglátás: hogy jövő építését, uralmát csak úgy biztosíthatja: ha elveit 
egész Európa, az emberiség minél nagyobb részének lelkialkatává teszi: 
az új Testvériség szétsugárzott az egész Európára, az egész Genre 
Humain-re.
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A testvériség volt a forradalom történelmi lírája, politikai és szociális 
eszméinek misztikus, vallásos kísérője. És itt az a kérdés: ha e líra, e 
misztikus és bizonyos értelemben vallásos érzés történelmi értékét 
nyugodt vizsgálódással lemérjük: vájjon tényleg olyan üres frázeológiá- 
nak találjuk: mint amilyennek a 19-ik század demokráciájának 
csalódottjai a gúny annyi formájában megmutatták.

Nincs a világtörténelemnek olyan egyetemes elve, gondolata: amelyet 
a tettes, mindennapi élet tényleges viszonyaihoz mérve ne minősíthet
nénk üresfrázeológiának. Hiszen a keresztyénséget ebből az okból érték 
a legolcsóbb támadások. Ezért úgy gondoljuk, hogy a helyes ítélethez 
vezető út megvizsgálni: 1. Mi az illető fogalom teljes tartalma. 2. Mi, 
hogyan valósul meg ebből a tartalomból. 3. Az, ami nem valósulhatott 
meg? Vagy más és milyen okok hiúsították meg a gondolat teljes 
történelmi termését.

1. A Testvériség gondolatának tartalma: 1. egy történelmi közösség, 
nemzet, állam belső életében?

Az az időben és térben megvalósult egység, melyet nemzetnek, hazá
nak nevezünk: az életérdekeknek, életlehetőségeknek, a mindenféle 
közös hatásoknak, szenvedéseknek, veszélyeknek stb. olyan szerves 
egysége: mely minden egyesben a családi vérközösség erejével határoz
za meg az együvétartozás érzését összes velejáróival. És azt a belátást: 
hogy önzését, életérdekeit, életvédelmét a közösség, a nemzet életérde
kei, védelme irányában élje meg. És így mintegy a nemzet minden tagja 
felelősséget érezzen a nemzet minden tagjáért, a nemzet minden tagja 
biztosítéka legyen a nemzet minden tagja életérdekeinek, védelmé
nek.

De ehhez természettörvényi leg szükséges: hogy a nemzet egyetlen 
tagja se legyen életérdekeiben, munkájában, önértéke megteremtésének 
lehetőségeiben kevésbé védett, vagy gátoltabb. Hogy semmi olyan in
tézmény, társadalmi keret, osztály stb. ne legyen a nemzet belső élet
rendszerében, mely a nemzet bizonyos tagjai részére ilyen gátakat jelen
tene vagy védettségüket kisebbítené.

Amint látjuk tehát, bármily lírának, mintegy misztikus kipárázásnak 
látszik a Testvériség gondolata: szerves kapcsolatban van a Szabadság 
és az Egyenlőség gondolatával és pozitív történelmi erőt jelenthet. 
Hogyan, miért fejlődik ki a gyermekben a szülők, a család iránti szeretet 
és tettes ragaszkodás? Mert tőlük kap mindent, fejlődő test-lei ke miden 
szükségének megelégítését s élete védelmét. A nemzet belső életének 
fennebb pár szóval megrajzolt feltételei viszik a nemzet minden tag
jának lelki gépezetébe azt a testvériségi érzést: mely már nem üres frázis, 
hanem: a legszélesebb látóhatárú önzés. És úgy altruizmus és szolidá-
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ritás: hogy egyszersmind az önfenntartás legmélyebb munkás és 
harcos ösztöne.

2. A Testvériség gondolatának tartalma más nemzetekkel szemben:
Itt ugyanahhoz a lényeghez jutunk. A nemzetek Testvériségének 

alapja az a belátás: hogy amint a nemzet belső életében a nemzet min
den egyes tagja, úgy az Emberiség életében minden nemzet egy sajátos 
arc, az emberi érték, alkotás, munka, termés kiszámíthatatlan lehetősé
gével. És itt is az a cél, hogy semmi sajátos érték, semmi terméslehetőség 
el ne vesszen. Hisz minden nemzet egyénisége gazdagsága a többi nem
zet egyéniségének, minden nemzet termése életérdeke a többi nemzet
nek is. A német műszer-, a francia divat-, a magyar bőr-, hentes- és 
malomipar éppúgy jelentette az élet több és jobb lehetőségeit más nem
zeteknél, amint az olasz festészet, az angol és orosz regény, a magyar 
líra, a görög szobrászat nagy emberi meggazdagodást, a termő lélek 
végtelen megtermékenyülését jelentheti bármely nemzet fejlődésében. 
Tehát: a nemzeteknek egy olyan megszervezésére van szükség, melyben 
egy nemzet se legyen életérdekeiben, munkájában, önértékei megtermé- 
sének lehetőségeiben, történelmi alkotása ösztönös szabad moz
dulataiban kevésbé védett vagy gátoltabb. Hogy semmi olyan hatalmi 
tényező vagy nemzetközi intézmény ne legyen, mely bizonyos nem
zetek számára ilyen gátakat jelentene vagy védettségüket kisebbítené.

Amint látjuk, a Testvériség gondolata itt is mély, szerves kapcsolatban 
van a nemzetek Egyenlőségének és teljes Szabadságának gondolatával. 
Ebben a szervezettségben minden nemzet a maga természetes önzését, 
életérdekeit, védelmét az összes többi nemzet természetes önzésének, 
életérdekeinek, védelmének irányába fogja beépíteni. Azt, amit minden 
egyes nemzet veszt az ilyen egybeszervezésnél, bőven pótolja az: hogy e 
szervezettségben minden egyes nemzet felelős lesz a többiért, minden 
egyes nemzet biztosítéka, védelme lesz minden egyes nemzet egyéni 
szabad fejlődésének. Eddig azt hitték, hogy ez lehetetlen, hogy ezt a 
nemzetek természetes önzése nem engedi. Nincs messze az az idő, 
mikor az észkényszer erejével fogják látni: hogy csak egy ilyen nem
zetközi szervezettség lehetséges, hogy csak ez a teljes látóhatárú szerves 
történelmi önzés, az egyetlenül biztos védelem minden nemzet 
számára.

Az természetes, hogy az élet fényeinek, folyamatainak végtelen 
egymásrahatásában a Testvériség gondolata sem valósíthatta meg teljes 
tartalmát a demokrácia mostanig tartó első korszakában. És hogy 
ugyanoly eltorzulások, visszaélések, csődök és ellenkező áramlatok let
tek a végzete, mint a nagy forradalom két más teremtő gondolatának. És 
ezt a végzetet ugyanazok az okok teremtették meg, mint azokét. Itt a 
végzetet az is súlyosbította: hogy a folyton folyó forradalomba: a jogos
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emberi elégületlenségek mindig mindenütt épülő szervezkedésébe 
behozták az osztályharc szűklátókörű, pusztító elvét. Kiszámíthatatla
nok voltak következményei ennek a tragikus - nem minden elem 
részéről szándéktalan - tévedésnek, melyek a mai válságban mutatják 
meg teljes hatásukat.

A Testvériség modern gondolata így is szép eredményeket ért el úgy a 
nemzet belső, mint egymás közötti életében. Ezek az eredmények elég 
ismertek, hogy ne kelljen itt felsorolnom. Ma már mindenki tudja: hogy 
ez a két élet nem két külön köre az emberi történésnek. A nemzetek 
egymás közötti élete kivetítése a nemzetek belső életének. És amíg ez 
utóbbi nincs Európa nemzeteinél az egészséges termő egység, a szabad 
fejlődés és egyetemes védettség alapjaira szervezve: addig a nemzetek 
egymás közötti élete is beteg és állandóan fenyegeti a katasztrófa 
lehetősége.

Témánk mind jobban kiszélesedik. Természetesen ma - már saját 
lelkiismeretünk tilalmából is - nem írhatunk meg mindent oly részletes 
megmutatással, mint azt egy békés kor veszélytelen nyugalmában 
tennők. De talán így is sikerül majd átvinnünk a lelkekbe azt az 
egységbelátást, mely hitünk szerint egy egészségesebb, emberibb kor 
megépítésének alapja lesz.

Rákóczi-tér, 1940. november 26.

4. A LIBERÁLIZMUS

Elértünk a francia forradalomból kinőtt demokrácia - a demokrácia 
első, kezdetleges és kísérleti korszaka - legvitatottabb, legtöbb szen
vedélyt keltő és legvégzetesebben következményes elvéhez: a liberaliz
mushoz. Ez az elv voltaképpen teljesen benne van a forradalom előbbi 
fejezetekben tárgyalt nagy ragyogású jelszavaiban. A harc körülötte 
még ma sem szűnt meg. Hisz millió és millió élet legmélyebb 
életérdekeit érinti. És a két ellenséges tábor a jövedelmező vakság vagy a 
rögzött megszállottság szerves makacsságával - millió tény, tapasztalat 
és tanulság ellenére - a régi érveket vágja egymás fejéhez.

Ez természetes. Amíg a liberálizmus értékének megállapításánál a 
pro vagy kontra elv meghatározásában folytatjuk a vizsgálódást: mindig 
csak rész-horizontunk lesz. Végleges, döntő eredményt pedig csak az 
egész látóhatár: a minden tény, jelenség, tapasztalat tanulsága és 
tanúsága adhat. Én önmagam személyében, csak énemben: nem 
vagyok semmilyen politikai, történelmi, társadalmi elv, gondolat híve
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vagy ellensége. Amint nem vagyok híve vagy ellensége a kininnek vagy 
krómnak, az insulinnak vagy a hidegvíz-kúrának, az operációs beavat
kozásnak vagy a be nem avatkozásnak. A minél több egészségnek, a 
minél több gyógyulásnak vagyok híve: a szervezet adottságai, törvé
nyei, szükségei szerint.

1.

Mi volt az a szükségszerűség, mely megteremtette a történelmi 
közösségekben a liberálizmus gondolatát? Kétségtelenül az: hogy se a 
fajiság, felekezet, társadalmi osztályhoz tartozás milyensége, se más 
tényező ne akadályozhassa az egyént, a Nemzet egyetlen tagját sem 
abban: hogy összes termő csíráját, minden értékét megteremje, 
megteremhesse a közösség számára. A francia forradalommal megin
dult új világrendnek nagyon sok védő erőre, nagyon sok emberi érték 
kitermelésére volt szüksége: hogy végtelenül megbővült világát megépít
hesse és megvédhesse.

A liberálizmus történelmi gondolatának tehát két fő jegye volt, 
melyek e gondolat lényegét, de egyszersmind temészetes határait is 
jelentették. Az egyik: a közösség folyton növekvő szükségeinek ellátása. 
A másik: minél több emberi érték mozgósítása, megtermése.

Annál az azonossági ténynél fogva, melyet a közösségi és egyéni elv a 
már fennebb mondottak szerint jelent a történő ember számára: a 
liberálizmus gondolata nagy evángélium volt közösség és egyén 
számára egyaránt. A közösség számára folytonos értékmozgósítást, 
értéktöbbletet, az emberi életépítés mind nagyobb gazdagságát jelentet
te. Az egyénnek a fejlődés végtelen lehetőségét, minden termő csírája, 
teljes élete megélését ígérte.

A francia forradalom minden gondolatának, egész új életrendszeré
nek mélyén ott lappang az a méreg, mely az emberiség e gyönyörű és 
szükségszerű lendületét később minden téren a csőd felé vitte. Ez a 
méreg- a fejlődés akkori állapotát tekintve: kikerülhetetlen méreg-az a 
gyermekes derűlátás, mellyel Rousseau és társai elhitették az em
berekkel: hogy minden bajnak és szenvedésnek a történelmi, a 
társadalmi fejlődés az oka. Az ember lényege, a természet szerinti 
ember, úgy, ahogy kikerül Alkotója vagy a természet kezéből: tiszta, jó. 
igazságos s életét a lélek nemes erőivel építi meg.

Ez a derűlátás megvan a kereszténységben és a kereszténység előtt 
igen sok más nép hitében is. Nagyon valószínű: hogy az ősileg 
makulátlan, jó és igazságos emberiség hitét a gyermekkor későbbi 
visszaverődése a lelkekben hozta létre, vagy legalábbis ez volt egyik fő
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tényező e hit megalakulásánál. De a kereszténység nagyon bölcsen s 
hogy az emberben lappangó isteni képmást átmentse a valóság szörnyű 
mutatásival szemben: mindjárt a meginduló emberi élet tövébe odatette 
az eredendő bűnt s így az esendőséget minden rosszra. Csak az a 
közösségi életrendszer lehet életképes és lényeg szerinti önmagát továbbfoly
tatható: mely az összes emberi esendőség: az őslényegénél fogva gyilkos, rabló 
és parázna ember minden hajlamossága beleszámításával alkotja meg a 
maga irányító gondolatrendszerét.

Fájdalom: ha az új kor embereiben nem is lett volna meg a kezdő 
korok e gyermekes és tudományellenes derűlátása: az eredmény 
ugyanaz lett volna. Mert ráadásul: nem volt idejük intézményesen biz
tosítani az új rend alkotó akaratait az emberi ragadozás vad esendősé- 
geivel szemben. Az új világrendnek annyi szükség ellátására és el
lenségeivel szemben annyi harcos erőre volt szüksége, hogy a mindent 
elárasztó feladat ez volt: minél több erőt felszabadítani a maga zászlói 
mellé. Végül: a történelmi tapasztalat is hiányzott az ilyen intézményes 
biztosítékok megépítésére.

Talán a leghülyébb, de mindenesetre egyik legvégzetesebb követ
kezményű gondolati tévedése a tizenkilencedik századnak az volt: 
mikor Darwin tételét az emberi társadalomra, az emberi életversenyre is 
alkalmazta. Tegyük fel: hogy az a derűlátó tétel, hogy az életharcban a 
legerősebb, legéletképesebb, legkiválóbb fajok és egyedek maradnak 
fenn. és folytatják magukat: szigorú valóság a növények és az állatok 
világában. De van-e okunk ugyanezt az eredményt hinni bele az ember
világ életharcába is?

Mindenekelőtt: milyen szempontból használjuk a legerősebb, legélet
képesebb, legkiválóbb jelzőket? Csupán testi, fizikai szempontból? 
Szellemi szempontból? Erkölcsi szempontból?

Ha csak a testi egészséget, erőt, életképességet értjük alatta: nyilván
való: hogy az emberi fejlődés ezt az életharcban mindinkább kevésbé 
jelentős tényezővé tette. Az életharc két döntő terén: a munkában és a 
háborúban az állatok s később a gépek alkalmazása mind kevesebb 
szerepet juttatott a testi képességeknek. Maguk a háborúk pedig éppen a 
testileg képeseket emésztik meg elsősorban és a nemzetek testileg 
hitványabb elemeire juttatják a továbbfolytatódás feladatát. És vájjon a 
katonai kiválóság jelenti egy nemzetre azt, amit emberi vonatkozásban 
a legerősebb, legkiválóbb, legéletképesebb jelzőkkel illethetünk s ami a 
legnagyobb, döntő biztosítéka a fennmaradásnak? Bizonyára mi is 
tiszteljük és tartjuk oly szükségeseknek a katonai erényeket, mint bárki 
más, de azért e kérdésre igennel nem felelhetünk. Hiszen a csak katonai 
erényekre épített birodalmak aránylag igen hamar tűntek el a történe
lem folyamán. És vájjon: a magyarság külső és belső érvényesülése
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megfelel csak távolról is katonai erényeinek? Nem éppen katonai 
kiválóságáért volt idegen érdekek áldozata s pusztult Európa minden 
harcterén a századok folyamán? De: ha csak tisztán egyéni szem
pontból nézzük is a megmaradás és érvényesülés feltételeit: világos, 
hogy azok nem testi természetűek. És vájjon szellemiek? A gyorsabb és 
gazdagabb befogadási képesség, a gyorsabb és egyetemesebb összefog- 
lalású képzettársulás, a szélesebb látóhatár és a több képességű szellemi 
alkotó erő? Szóval: az emberi kiválasztás tényeit az életharcban a több 
tudás, a több tehetség, a több szellemi érték határozza meg? Az életharc 
egész menete a szellemi értékeknek ad igazat, azokat érvényesíti 
nagyságuk arányaiban?

Erre sem felelhetünk igennel. Vegyük először az egyének érvényesülé
sét, kiválasztódását az életversenyben. Itt mindenekelőtt ott van az a 
döntő jelentőségű tény: hogy a már ranghoz, hatalomhoz, irányításhoz 
jutott elemek, a történelmi élősdiség tényezői biztosítékot jelentenek 
arra: hogy saját utódaik, vagy a fajukhoz, felekezetükhöz, pártjukhoz 
stb. tartozó egyének jussanak a kiválasztás diadalaihoz. Viszont ezek a 
más ereje, más hatalma, képessége útján érvényesültek, a kiválasztás 
meghatározásához jutva: olyanoknak juttatják az előnyt az életver
senyben, akik valami rendkívüli erővel, képességgel nem jelentenek ve
szélyt sem rájuk, sem hozzátartozóikra, sem a velük közös érdekűekre. 
A közepeseknek és silányabbaknak ez a sajátságos vonzási törvénye, ez 
a természeti erejű társadalmi gravitáció még az olyan országokban is 
végzetesen döntő tényező, amelyekben a közvéleménynek jelentős ereje 
van. Ahol pedig ez nincs meg: ott úgyszólván a nemzet egész élete a 
képtelenek, a kis ügyesek, a harmadik nemzedékek kezeibe kerül.

Van egy bizonyos eszesség, vagy inkább: okosság, vagy talán még 
inkább: ügyesség, mely tényleg az esetek igen nagy részében érvényesü
lést jelent az életverseny kiválasztásaiban. De ez nem a termő, az alkotó 
erők bősége, a tudás, a műveltség gazdagsága, a szellemi látás 
egyetemesen egybefoglaló ereje. Ez az a sajátos szimat, mely megsúgja a 
siker után rohanónak, melyik az az egyén, akit „vezér -ének, „mesteri
ének s más efélének lelkesedjék. Akit kiszolgáljon, aki szerencséjének 
részévé dolgozza magát, hogy révén feljusson az élet valamelyik 
csúcsára. Természetesen, mindig riadó készen: hogyha a választott hajó 
mégis süllyedő lehetőségűnek mutatkozik, a kellő percben otthagyhas
sa. Ez a szimat súgja meg: kikért rajongjon, kiket dicsőítsen, milyen 
frazeológia és milyen jelszavak segítségével evezzen, viszont: kiket 
hazaárulózzon, milyen gondolatok és jelszavak ellensége legyen, mikor 
és mit kiáltson, mikor és miről hallgasson, hogyan válassza meg bará
tait és ellenségeit, mikor miben legyen szélsőséges, mikor ötvenpercen- 
tesen megegyező, mikor teljesen odaadó stb. stb.
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Kétségtelen: hogy a szellemi képességek egyik legalacsonyabbja az, 
mely az esetek legnagyobb részében biztosítja a kiválasztás kedvező 
lehetőségeit. Ez a képesség nemcsak azért végzetes a közösségre, mert az 
igazán képesek ezreit szorítja le az életversenyről, hanem: a nem 
odavaló emberek elhatalmasodásáért a nemzeti élet építésében, irá
nyításában. Tudjuk, hogy nem egy ország van: ahol a főnökök, az irá
nyítók majdnem az élet minden terén tehetség, tudás, műveltség szem
pontjából a legsilányabbak. Természetes, hogy az ilyen történelmi 
közösség hátramarad a nemzetek versenyében és igen könnyen súlyos 
katasztrófákra esedékes.

Ezzel megfeleltünk arra a kérdésre is: hogy vájjon a nagyobb erkölcsi 
erő. az éberebb lelkiismeret, a több igazságérzet, szóval: az erkölcsi 
kiválóság biztosít-e kedvező esélyt a versenyben. Nyilvánvaló: hogy 
különösen az átlag, vagy az átlagon aluli emberek a képességek hiányát 
olyan erkölcsi sajátságokkal helyettesítik, mely bánni áron elősegíti 
őket. Ez nem jelenti azt, hogy a képesek általában megválogatják 
erkölcsi eszközeiket az életharcban.

Egy pár szóval mutattunk csak rá - és nagyon óvatosan - hogy: a 
születésétől fogva rablásra, gyilkolásra, paráznaságra és minden más 
bűnre esedékes embervilág életversenyében a kiválasztást általában 
nem olyan lelki sajátságok határozzák meg, melyek a legemberibb em
berarc: az istenarc fokozatos kiteljesedését jelentik az emberek arcára. 
Ez magyarázza meg azt is: hogy a pusztító őrület, mely időről időre 
rájön az emberiségre: mind egyetemesebb, irgalmatlanabb s időben és 
térben mind mélyebb sebeket ejt az emberi szolidáritáson. Mármost: az 
éhségek, étvágyak e fekete rohanásában a vagyon, a hatalom, a siker 
felé: belehelyeztük a liberálizmus gondolatát. Szelídebbé, emberibbé 
tette ez az életversenyt? Igazságosabbá tette a verseny kiválasztását? 
Csökkentette az emberi szenvedést? Fokozta a közösségek egészségét, 
erejét, alkotásuk, termésük értékét? Szóval: elérte a közösség azt a két 
célt, mely oka volt a liberálizmus megszületésének: a több, gazdagabb 
termést és védettséget, és: a minél több emberi érték mozgósítását, 
érvényesülését?

Kétségtelen: a liberálizmus meginduló folyamatai, mind szélesebb 
körű hatásai az életbővülés, az életgazdagodás, a termés és alkotás 
legnagyobb csodáit teremtették meg. Az új erők végtelen sokaságát 
vitték be a szellemi, politikai, szociális életbe egyaránt. Ezt az 
eredményt felesleges idevázolni: ott mutatja a tizenkilencedik század 
egész Európája. A mai küszöbön álló nemzedékeknek szempontjából 
sokkal fontosabb azt látni: mi történik e ragyogó kirakat mögött.

Mert amint annyiszor hangsúlyoztam: a pozitív történelem mellett 
végzetes elhanyagolni a negatív történelmet. A legtermékenyebb
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történelmi gondolatnak, a legkorszerűbb életrendszernek is vannak 
káros, pusztító hatásai. Ezek a hatások eleinte majdnem észrevétlenül 
lappanganak az új rend nagy diadalai mellett. Aztán: a beteg jelenségek 
sokasodnak, más kóros elváltozásokat idéznek elő a nemzet szervezeté
ben. így készül ezer és ezer jelenségben az a válság, mely kitörésével 
vagy egy új, egészségesebb életforma, vagy a halál felé vezet. A teljes 
történelmi öntudat, tehát: a negatív történelem ismerete nélkül nem 
lehet egy nemzet életét helyesen irányítani. Ezer hangszerelésben 
zengték el, hogy milyen szükségszerű volt és milyen bölcs volt Szent 
István meglátása: hogy a magyarságot be kell vinni a nyugati 
kereszténység nagy egységébe. Ez teljesen igaz is. De: amiért egy 
történelmi gondolat kikerülhetetlenül szükségszerű: ez nem jelenti azt: hogy 
csak pozitív eredményei. csak hasznos hatásai voltak. Végtelen sokat jelen
tett volna a magyar öntudatnak, az egész magyar életépítésnek: ha a 
nemzetnevelésben nyilvántartottuk vona e történelmi folyamat negatív 
történelmét, pusztításait is. Ily részletesen kellett volna állandó 
megmutatásban tartani, szerves bekapcsolással a nemzeti élet összes 
folyamataiba, az idegen dinasztia, a 67-es kiegyezés stb. negatív 
történetét stb.

A liberálizmusnál, fájdalom, ez a negatív történet oly rohamosan 
bővül, hogy a 19-ik század végére már túláradja a pozitív történet moz
dulásait. A bomlási folyamat kezdete itt is ugyanaz: az új kialakuló 
történelmi élősdiség a liberálizmus gondolatát megteremtő okok és 
célok félrevezetésével: az új irány lehetőségeit, jelszavait a maga totális 
hatalmának megépítésére használja fel.

Érdemes megnézni: hogy Európa-szerte mily elemekből áll ez a 
liberális hadsereg, mely egy új kereszteshadjárat fanatizmusával indul 
az élet, az állam, társadalom, a szellemi világ meghódítására.

Itt találjuk először is a tizennyolcadik század szellemi örököseit. 
Ezek az úgynevezett felvilágosult vagy szabadgondolkodó szekta tagjai. 
A szekta szót szándékosan alkalmaztam. Mert pontosan ugyanazzal az 
egyetlen látású fanatizmussal gyűlölnek mindent, ami az Egyházhoz 
tartozik, amilyen fanatizmussal gyűlölték a középkori Egyház legelfo
gultabb harcosai a csak-világi megmozdulásokat. Ezek a Voltaire 
écrasez l'infame-jának örök mozdítottjai, akik ösztönös nehézkedéssel 
vonzódnak minden összeálláshoz, vallói lesznek minden gondolatnak, 
melyek valamilyen vonatkozásban az Egyház rontására mozdulnak. 
Vannak ezek között a régi rend, a letaszított történelmi élősdiség és a 
forradalom emberei közül egyaránt. Szerintük minden rossznak az oka 
az Egyház, tanaival és szellemi hadseregével. Ezek a liberálizmusban 
új, friss segédcsapatok megérkezését s a végleges győzelem minden 
lehetőségét látják.
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Azután: a liberalizmusban mintegy saját vallásának kiszélesedését 
látja a protestánsok egy elég jelentékeny része. Lelkűk mélyén a 
megérkezett időben ott mozdít a visszaütés szenvedélye és az akkor még 
érthető tévedéssel: a katolikus Egyház hanyatlásában saját felekezetűk 
felemeltetését remélik. Ezek. mint az előbbi csoport liberálizmusának 
legfőbb jegye: hogy képtelenek liberálisok lenni a rk. Egyház legkevésbé 
harcias megnyilatkozásaival szemben is. Még nem tudják észrevenni, 
amit később annyian megláttak: hogy mikor a katolicizmus egyes 
hittételeit támadják vagy gúnyolják: aláássák a saját vallásuk tételeibe 
vetett hitet is. A hitnek lelki feltételei azonosak, bármily valláshoz tar
tozó bármily hittétel legyen a tárgya. És bármily vallás bármily tételét 
támadjuk: igen könnyen kikezdjük magát a vallásos hitet. A vallások 
legnagyobb csodája: Isten. És esetleges kisebb csodák aláásásával kön
nyen elpusztíthatjuk a lélekben magát az istenhitet.

Természetszerűen, és már nem egyházellenes okokból, híve volt a 
liberálizmusnak a felkerülni vágyók mind hatalmasabb tömege. A 
liberálizmus saját élethajójuk vitorlája volt és így temészetes, hogy teljes 
szélességében feszítették az új idők szeleinek.

Van azután egy sajátos lelkialkat, melynek természetes eleme, 
okszigénje és vitaminja a liberálizmus. Liberálisnak születnek, mint 
kecskének születik a kecske és hetérának bizonyos idegalkatú nő. 
Liberálizmusuk ugyan nem a közösség nagy egységbe-építése az emberi 
érték és a munka alapján. Ha egyetlen mondatba akarnék tömöríteni 
ezt a liberálizmust, ezt a mondat volna - hagyj élni és én is élni hagylak 
- Ez a mondat aztán igen sokat jelenthet. Például ezt is: - Hagyd, hogy 
felelőtlen, hogy lelkiismeretlen, hogy morális elvek nélküli, hogy sem
milyen elvű és mindenszínű legyek, és én is hagyom, hogy ilyen légy. - 
És ezt is: - Hagyd, hogy sikkasszak, lopjak, csaljak, hogy ne teljesítsem 
hivatalos kötelességeimet, hogy részt vegyek minél több panamában: és 
én is hagyom, hogy te ugyanezeket kövesd el. Ezek azok: akik mindent 
megértenek, akikkel lehet beszélni. akik kulánsak. akik mindnyájan em
berek vagyunk-o\nak. Rendesen igen szépen tudnak beszélni, kezet 
fognak a vidéki árnyékszéktisztító ma felfogadott inasával is. Valláso
sak is, de úgy, hogy: credo quia absurdum, és Isten: a legfőbb rend, a 
természeti erők összege s más eféle természettudományos dolog. Tisztelik 
a Bibliát is, de lefordítva egy képtelen természettudományos-szociális 
szimbolisztikára. Minden második mondatukban szociális érzéknek, de 
a legbuzgóbb mártíri odaadással szolgálják ki a legkizsákmánylóbb 
uralmat is és alaposan meg tudják találni a maguk számítását. Nagyon 
szépen s a régi önképzőkörből visszaöklendezett idézetekkel tudnak 
beszélni a népről, de megértőén hunyorgatnak a legirgalmatlanabb 
kitermelőinek is, mert hát: - Ez az élet, mindenki úgy marja, ahogy
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bírja. - És: - a gazdasági élet szabadságát nem lehet korlátozni. - Igen 
kirakatosan hazafi és ezért bármily kormányzati rendszert egyenlő 
lelkesedéssel szolgák mert mindenik imádott hazájának a kormánya. 
Megérti az elkeseredett népet, ha barikádokat emel, zúz és követel, 
megérti a katonákat, akik lőnek a tömegre, megérti az izgatókat, akik 
golyó elé küldik a népet és megérti a kormányt, mely a katonaságot 
kirendelte. Megértése egy óriási struccgyomor, liberális gyomor, ahol a 
világ legképtelenebb ellentétei adnak találkát egy nebántsuk-egymást- 
os cvikipuszira.

Pimaszabb, meddőbb, embertelenebb lelkialkatot képzelni sem 
lehet, mint ezt az alaktalan, tartalmatlan, minden felelősségtől frázisok 
mögé búvó, minden heroizmustól dezertáló nyomorult élet-vigécet. És 
mégis: ez volt a felszínen úszó liberális lelkialkat nagy átlaga. Ott 
mozogtak és mozdítottak hivatalokban, főnöki állásokban, szerkesztő
ségekben, iskolák vezető helyein, gazdasági őrhelyeken stb. stb. 
Mennyi bűnös gyávaságot, meg nem tett kötelességet, pusztító megalku
vást jelentenek Európa nemzeteinek legutóbbi történetében. Ők tették a 
közéletet alaktalan, belső rothadásoktól fülledt, minden irányítást, 
jövőt építő határozott akaratot nélkülöző káosszá, ahol az élet vad or
dasai kényükre garázdálkodhattak, építhettek vagyont, hatalmat a nagy 
népi tömegek növekvő szenvedésével.

Tagadhatatlan azonban: hogy a kor legnagyobb elméi, legtisztább 
szellemi és erkölcsi erői: általában a liberálizmus hívei voltak. Ezeknek 
látásában a liberálizmusnak, mint korszükségnek tartalma: a lehető 
legtöbb emberi érték, erő felszabadítása a nemzeti munka, a nemzeti 
történelmi építés egységébe. Liberálizmusuk tárgya tehát a nemzeti 
munka milliós tömegei voltak: a parasztság, a munkásság, a szellemi 
munkásság. Az ők nácionálizmusa el sem tudta volna képzelni: hogy a 
nemzet bármily kis részét is az életen, jogokon, kenyeren, műveltségen, 
fejlődési lehetőségeken kívül lehessen hagyni. Ők a szerves kifejezői a 
liberálizmus korszerűségének s munkásságuk rengeteg új emberi érték 
bevonását jelentette a nemzet egységébe és a nemzeti termés rendkívüli 
megnövekedését. Nemes, tiszta, bátor és nagy építői voltak ezek az em
beri együttélés igazságos megszervezésének. Azon sem lehet csodálkoz
ni, hogy őket is, legtöbbjüket, kötötték a kor egyes babonafrázisai. És 
fájdalom, nem volt még elég történelmi tapasztalatuk arra: hogy a 
liberális életrendszerbe belehelyezzék a liberálizmus védő biztosítékait. 
Hogy ne történhessék meg az a demokrácia első korszakát oly 
végzetesen jellemző folyamat, mikor egy történelmi gondolat önmagát a 
lényegellentétére fejleszti: a liberálizmus megeszi a liberálizmust.

Végül: születésüknél fogva, a körül metszés tényével, vagy annak el-
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mulasztása esetén is: liberálisok voltak a zsidók. De ezt a liberálizmust 
lényegére kell vizsgálnunk.

Az utóbbi években lehetőleg, szándékosan, hallgattam a zsidókérdés
ről. Oka érthető volt. Nem akartam a már szinte túlságosan kinyitott 
kapun döngetni én is. És nem akartam vitézi érdemeket szerezni azok 
ellen, akik ellen mindenki jutányosán vitézkedett. Köztük igen sok 
olyan, akik mikor én nagy csatámat harcoltam a zsidó hódítás ellen: 
hallgattak, mint a hallgatag dolgok a fűben. Vagy, ha szót emeltek: az a 
zsidóság javára történt.

De a mai küszöb-napokban: mikor a múlt és jövő roppant vajúdásai 
átzuhannak minden egyes ember életén s az elkövetkező eredmény 
millió és millió bölcső sorsát érinti: a megmutató szellem nem töltheti 
azzal az időt, hogy lovagiassági szobrot áll a világ esztétikai érzékébe. 
Ma a teljes megváltások, az el nem gátolt megmutatások végzetes perce 
kondult. Mert csak ezek világíthatják meg az egészséges jövő felé 
vivő utakat.

A zsidó faj: totális lelki alkat. Annál inkább: mert Istene és vallása 
nem különült külön intézménnyé, egyházzá, hanem: azonos szolidá- 
ritása, faji szervezkedése, egész gyakorlati élete minden tényével. Isten 
elválasztotta őket a többi népektől: amikor kiválasztotta őket. Más, 
külön emberséget jelent ez az emberiség többi részével szemben. Tehát: 
mikor minden tekintet nélkül totálisan éli a maga életérdekeit s 
világuralmi álmait: istenét, vallását éli. Több ezer éves emlékezet, több 
ezer éves faji öntudat roppant erőforrásából merít erőt küzdelmeihez. 
Fajisága: totális: a legkiválóbb nemzsidó sem ember annyira az ő szemé
ben, mint bármely zsidó s a leghitványabb zsidó is megvédendő érték a 
legkiválóbb nem zsidókkal szemben. Morálja totális: a szolidáritás min
den törvénye kötelez a faji összetartozáson belül, minden eszköz és 
lehetőség használható és kizsákmányolható a nem-zsidókkal való 
vonatkozásban. Történelmi módszere totális: a vér abszolút szer
vezettsége, zsoldosaiknak abszolút felhasználhatósága világuralmi cél
jaik elérésére. Szankciója totális: nincs irgalom azok ellen, akik a zsidó 
életérdekek ellen vétettek. Hiszen ezek maga a kiválasztó Isten ellen 
vétnek.

Nincs emberfaj a világon, mely kevésbé lenne liberális lelkialkat, 
mint a zsidó. Életküzdelme az ellentétek rendszerére van építve. 
Bámulatos, makacs részletességgel ragaszkodó ősi hithagyomá
nyaihoz, rituális parancsaihoz, tehát: szabadgondolkodó. Totális fa- 
jiságú, tehát: demokrata. Szabadgondolkodó a mások vallásával szem
ben. Liberális: a saját életérdekei számára. Demokrata: annak a 
közösségnek szétoldásáért, melyben meg akarja építeni diktáló hatal
mát.
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Lássuk most: hogy a megadott elemektől feltételezve: hová fejlődik a 
liherálizmus hatalmas, új életet, új fejlődést jelentő gondolata a 
demokrácia napjainkig tartó első korszakában az élet különböző 
terein.

A vallás terén a liherálizmus temészetes feladata a következő volt: 1. 
A politikai, a nemzeti élet folyamatait elkülöníteni az egyes egyházak 
hatalmi befolyásaitól. 2. A saját területükre visszatalált egyházak 
egyéniségét, hittartalmát, rítusát érintetlenül tisztelve, engedni: hogy 
mindenik egyház a maga mély törvényei szerint végezze azt a lelki 
nevelést, mely az isteni gondolat szerinti életet termő erőforrássá teszi a 
nemzeti munka egységében. 3. Becsületes és egymást megbecsülő 
együttműködést hozni létre az egyházak, a felekezetek között a közös 
emberi és nemzeti feladatok terén. 4. A nemzeti életben nem a felekezeti 
hozzátartozás, hanem az egyéni érték milyenségét teszi az érvényesü
lés feltételévé.

Nem lehet tagadni: hogy ilyenszerü jelenségek is történtek. De - 
fokozódó erővel - olyan ostoba és vad hajsza indult meg a katoliciz
mussal szemben, ami minden liherálizmus halálos ellentétét jelentette. 
Mert én itt nem azokat a jelenségeket értem, mikor egyes egyházi sze
mély illetéktelen hatalmi ténye vagy meggondolatlan elfogultsága ellen 
jött az ellenhatás. Hanem: mikor az Egyház egész múltja, hittartalma, 
papjainak papsága: az egész kétezeréves roppant intézmény ellen taj
tékzott a rágalom, a megsemmisítő szándék. Ezek a támadások a 
természettudományos világnézet, a józan ész jelszavaival indultak meg, 
leggyakrabban olyanok részéről, akik ókori vallás-babonák és ős-törzsi 
rituális mozdulatok vak mozdítottjai voltak. A zsidó hódítás befolyása 
alá került szabadkőmívesség vezette e vak hajszát, mely csakhamar az 
egész kereszténység elleni hajszává fajult, hogy ezt a roppant összetartó 
erőt szétrágják az évezredek nagy éhesének hódítása elől. Ebben a szilaj 
kalamajkában aztán sikerült a keresztény felekezeteket egymásnak 
hódítani, hogy azok készítsék hidegre egymást a harmadik örvendező 
számára. És az egymás ellen hadonázó vagy titkos vermeket ásó 
keresztények nem vették észre, hogy egy könyörtelenül totális fajiság 
irtózatos antiliberálizmusát szolgálják.

De az egyes keresztény egyházak között sem tudták megteremteni azt 
az együttműködést, melyet a tizenkilencedik század nagy emberi 
törekvése megkívánt. Valószínű, hogy itt mindenki részéről történt hiba. 
A legnagyobb tévedése azoknak, akik - világiak vagy egyháziak - ilyen
félét megkíséreltek, az volt: hogy ezt az együttműködést a vallás, a hit 
terén keresték. Akár csak a protestáns, akár az összes keresztény 
felekezeteket akarták egyetlen egységes erőforrásává tenni a történő em
bernek: eklektikus úton próbáltak egy közös hitalapot létesíteni az
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összes felekezetek számára. Aki az orgánikus fejlődés törvényeit ismeri, 
mely nem csak térbeli, de mindenekelőtt időbeli egység: csak szánako
zik az ilyen gyermekded kísérleteken. Nem lehet úgy egységbe hívni 
kollektív egyéniségeket: hogy szűnjenek meg lenni és változzanak egy 
új, más közös egyéniséggé. Egy olyan más egyéniséggé, mely nem szer
vesen kitermelt eredménye az emberi történésnek, hanem kiagyalt 
összeegyeztetés és nincsenek gyökerei a múlt fejlődésében. A helyes 
eljárás az lett volna, keresni: hogy melyek azok a nemzeti és emberi 
feladatok, melyeket mindenik egyház egyaránt vállalhat hittételei, 
egyénisége érintetlen megtartásával és itt keresték volna a szerves 
együttműködést. Bár valószínű: hogy az azután elkövetkezett s talán el
következendő szomorúságoknak kellett és kell megtörténni: hogy a 
lelkek minden oldalon rá legyenek hajlamosítva az ilyen együttműkö
désre.

Igen keresztezte a liberálizmus termékenyítő, értékeket mozgósító 
hatását az is, hogy a felekezetek az irányító, lélekformáló, hatalmi 
helyekre, de más helyre is: a saját egyedeiket igyekezték elhelyezni, az 
esetek igen nagy részében olyanokat, akiknek más érdemük nem volt, 
mint az illető felekezethez tartozás. Ez a nemzeti közösség rendkívüli 
kárára volt. Hiszen sok országban ez a titkos vagy nyílt felekezeti 
összetartozás olyanokat juttatott a nemzeti élet stratégiai pontjaira, a 
lélekformálás, hadsereg, külpolitika,gazdasági őrhelyek, szóval: a nem
zeti sors irányításának döntő helyeire: akiket idegen vér, idegen agy, 
idegen életérdekek parancsai mozgattak. Az ilyen nemzetek aztán egy 
olyan ember tragikomikus képét adták, aki a szomszédai szájával akar 
enni, a szomszédai szemével látni, a szomszédai agyával gondolkozni s 
önmagának csak a munka, az anyagi és véráldozat feladatait tartaná 
meg. Természetes, hogy az ilyen nemzetet a történelemindulás legelső 
lökései a megsemmisülés szélére lökik.

Itt találunk természetes átmenetet ahhoz: hogyan igyekezett a 
liberálizmus megoldani az egy állam keretében lakó különböző fajok 
kérdését. Ezt a végzetesen döntő fontosságú kérdést, mely napjainkban 
sok országban már majdnem halálharangszerűen hallatja szavát.

A helyes elintézés itt is az lett volna: abban a szükségszerűségben 
keresni feleletet erre a kérdésre, mely a liberálizmus történelmi gon
dolatát megteremtette. A cél tehát: hogy minél több, lehetőleg minden 
egyéni értékkel bővüljön az állam, a nemzet termő, alkotó élete. Ez a 
közösségi szempont. Az egyéni szempont: hogy az egyén minden lehető 
termő csiráját, minden értékét megteremthesse, ami csak úgy történhe
tik meg, ha érintetlenül hagyjuk azokat a meghatározó elemeket, 
melyek egyéniségét összeadják, tehát: a faji egyinéséget is. Az egészsé
ges, szerves megoldás tehát: megadni a kollektivitásnak, a nemzetnek
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azt, ami a kollektivitásé, nemzeté. Es megadni az egyénnek, ami az 
egyéné. Hiszen így mindenik fél érdeke a másik fél érdeke is. Minden: 
ami az állam szuverénitását, a nemzet egységét, a közös történelmi 
munka sajátos egyéniségét érinti: kötelező törvény a nemzetiségek 
számára is. így tehát mint polgár, a kisebbség tagja is részt vesz az 
állambirtokos kultúrájában, nyelvében is, hiszen enélkül nem lehet 
egység. Amint minden európai nemzet bizonyos értelemben és 
mértékben résztvesz az egész európai kultúrában. Viszont: az állam 
kötelezi magát, hogy minden kisebbség nyelvében, kultúrájában, faji 
egyénisége minden tényében az Állam tényleges segítségével szaba
don fejlődhessék.

Becsületes, egészséges nemzeti egység a több fajú államokban csak 
ezen az úton jöhet létre, ha nem akarjuk a régi történelmi egységeket, 
államokat szétrobbantó elemmé tenni a nemzetiségi kérdést. A 
liberálizmus, melynek lényegéhez tartozott a nemzeti egység megépíté
se, több államban olyan megoldási rendszert követett, amely a ma 
távlatából a legképtelenebb öngyilkossági rendszernek tűnik fel. A 
tévedés itt is az volt: hogy a közösség e nagy és nehéz kérdését tisztán 
egyéni megoldásokkal igyekezte elintézni. Az egyes nemzetiségeknek 
azon egyedeit, akik szavakban és gesztusokban feltűnően az állambir
tokos fajba asszimiláltnak mutatták magukat, beültette a rang, a 
vagyonszerzés, a hatalom, az irányítás lehetőségeibe. Viszont: azokat a 
nemzetiségi egyéneket, akik morcosnak, elégedetlennek mutatkoztak 
az állammal szemben, azzal igyekezett elhallgattatni, hogy saját nem
zetiségi vidékeiken helyezte őket az irányítás, a lélekformálás helyeire. 
Iskolákkal, kórházakkal, kényért adó intézményekkel, jó útakkal a 
nemzetiségi vidékeket látta el kivételes gondossággal, hogy különös 
kegyeltségük nyilvánvaló legyen. így aztán a nemzetiségi polgároknak 
kétszeres előnyük volt az állambirtokos faj semmi előnyével szemben, 
hiszen azok ingyen születtek a fajba. Az asszimilált címkéjű rangot, 
hatalmat, vagyont vagy legalább is elégséges kenyeret kapott az állam
birtokos faj, az egész nemzet életében, az elhúzódó a fajtája által lakott 
vidéken. Viszont az állambirtokos faj tagja saját nemzete életében 
hátrányban volt az asszimilált cégtáblással szemben, hiszen őt nem 
kellett megnyerni. A nemzetiségi vidékeken pedig a nemzetiségi 
kíméletből nem kaphatott állást. Volt olyan európai ország, ahol a 
minisztériumokban, az Egyházban, a hadseregben, a közoktatás, sajtó, 
gazdsági élet terén a főnökök, irányítók majdnem mind nemzetiségiek 
voltak. És ahol az állambirtokos faj által lakott területek iskola-, 
kórház-, jó út-, vasút- stb. szükségben szenvedtek, hogy annál dom- 
borúbb legyen a nemzet egysége. Szóval: az ilyen liberális országokban 
az az egyetlen faj, mellyel szemben nem volt liberálizmus, az állambir
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tokos faj. Némely országban a liberális asszimilációnak ez a nem kis 
meglepetésű fajtája annyira ment,: hogy majdnem félhivatalosan 
tagadták az állambirtokos faj puszta létezését, állítva, hogy már rég 
szétkeveredett a kisebbségi fajokba. És mindez azért történt: hogy a 
kisebbségek csúszósabban asszimilálódjanak: a nem létező állambir
tokos fajhoz, a semmihez.

Egész sajátos módszere volt az életharcban a zsidó fajnak. A zsidó 
Franciaországban szenvedélyes francia, Angliában temperamentumos 
angol, Németországban felfokozott német, Olaszországban crescendo 
olasz volt és így tovább. És volt mindenütt: totális zsidó. Kedves 
fesztelenséggel tagadta, hogy faj volna és csak felekezetnek mondta 
magát mindenütt. Sajátos felekezet, melynek nemcsak hittartalma 
azonos, hanem egész lelkialkata, minden életeszköze és: testi ismertető- 
jegyei is. Kétségtelen: még egyetlen más felekezet sem tudta ennyire 
vinni a verbum caro factum est diadalát.

Nincs itt hely arra, hogy ismertessük azt a ma már közismert tényt, 
hogy hogyan szerezték hódításuk eszközévé, tényleg kitűnő stratégiával 
és taktikával: a növekvő kapitalizmus őrhelyeit és ugyanakkor az ezzel 
párhuzamosan fejlődő kizsákmányoltak viharosan növekvő elé- 
gületlenségének, irányítását. Hogyan került kezükbe a bank, a gyár, az 
üzlet, a sajtó, a szellemi áruk piaca, a gazdasági élet, némelyik 
országban olyan arányban, mely jogossá teszi azt a sejtést: hogy némely 
nemzetet e természet megfosztott az életösztön minden figyelmeztető 
erejétől. Itt csupán liberálizmusuk egy-két jellemző vonására mutatok 
rá.

Felállították az antiszemitizmus védő tabuját. Jellemző, hogy ők, akik 
tagadták fajiságukat és csak felekezetnek mondták magukat: az ellenük 
tett mozdulást vagy védekezést ezzel a faji elnevezéssel szörnyűlködték 
az embertelenség legnagyobb bűnévé. És az is jellemző, hogy nem a 
pontos antijudista kifejezést használták, hanem az egész sémi fajt 
kanyarították maguk köré megbántottnak, melynek ők csak jelentékte
len töredéke. Mintha az ellenük itt-ott (elmozduló védekező kísérlet a 
hatvan vagy nyolcvan millió a rabság ellen készülő merénylet lett 
volna.

Mi volt ez az antiszemitizmus?
Ha egy galíciai elkergetett bement egy faluba, ott lassankint 

alkoholistává mérgezte a parasztokat, elszedte kis földeiket, állataikat a 
felnövekvő hitelbe, ügyes pillanatokban kész kölcsöneivel elszedte a 
könnyelmű és bűnös nemes úr ősi kúriáját, földjeit, fiai már szerkesz
tők. bankigazgatók, képviselők, főrendiházi tagok lettek: ez liberaliz
mus volt és csodálatos emberi megértés.

Ha pedig ez ellen fel ja jdult valaki s követelte a kizsákmányolt nép
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védelmét: az antiszemita volt, klerikális, középkori sötétség, aki a 
Gyűlöletet hirdette nagy Gy-vel. Hát az a szegény galíciai nem ember, 
nem kell annak is élnie? Egy falu, egy nép élete árán.

Ha ők, visszaélve a kritika jogával, sok tényleges helyes kritika 
mellett: igyekeztek szétrágalmazni, szétoldani, bűnbakká rémíteni a 
nagylelkűen befogadó nép múltját, hitét, nemzeti nagyságait, szolidá- 
ritása fenntartó erőit, hagyományait, sajátos lelkét: az progresszivitás 
volt, természettudományos világnézet, szociális felfogás és ajróperség. 
De a róluk mondott legtárgyilagosabb, legszerényebb bírálat, csak egy 
jelentéktelen írójuk el nem ismerése is - csak jelentéktelen írójuk volt -: 
antiszemitizmus, embertelen elfogultság és más efféle volt.

Nincs miért sokszorozni a példákat. Egy világuralomra törő totális 
lelki alkatú faj Európa több országában teljesen a maga hódítása tank
jává sajátította a liberalizmust. Vagyon és hatalom szerző útjában 
egyaránt vonta érdekkörébe a múlt túlélő hatalmi tényezőit, az 
arisztokráciát, az Egyház főpapjait és az új világrendre éhes proletárok 
szervezeteit. Totális történelmi módszere nem tűrt liberálizmust. A 
liberálizmusnak számára egyetlen értelme, egyetlen tartalma volt: 
korlátlan hódítási és uralmi lehetőség a saját fajtája számára.

Milyen befolyása volt a liberálizmusnak a társadalmi osztályok 
kialakulására és egymásközötti viszonyára? A liberálizmusnak lényeg 
szerinti feladata az lett volna: hogy a bárhol található emberi érték 
mozgósításával, bevalorizálásával az őt megillető helyre a közös nem
zeti munkába: feloldja az osztályok kereteit, megszüntessen nemcsak 
minden születési kiváltságot, de minden helyzetelőnyt az útodok 
számára s folyton új és új tehetségeket állítson a nemzeti feladatok el
végzésére. így a liberálizmus a nemzet erőit egy nagyszerű belső im- 
periálizmusban érvényesítette volna: folyton-folyvást többet, különbet 
termelni. Mindinkább lehetővé tenni, hogy a nemzet lehetőleg minden 
tagja megélhesse minden életét, minden értékét. Ez a frázeológiában 
körülbelül így is volt és igazán semmi elméleti gátja nem volt, hogy pld. 
minden kubikus fia megyefőnök, tábornok vagy miniszter legyen. Csak 
éppen hogy a valóságban nem biztosították intézményesen ezt a 
lehetőséget. Nem, a liberálizmusnak sem voltak semmiféle intézményes 
biztosítékai a demokrácia első szakaszában. Az új kapitálizmus 
hatalmasai összefogva a letűnt világrend történelmi élősdiségének 
átmentett tényezőivel: legalább is olyan kiváltságos és előnyös helyet 
tudtak meguknak és utódaiknak biztosítani az államéletben, a nemzeti 
jövedelem részesedésében, a kiválasztás meghatározásában, mint a 
múlt rendisége. A középosztály, mely az új korban a történelmet 
irányító szerepre lett volna hivatva: tényleg nagyobb számban szívta fel 
magába az alsóbb rétegek egyedeit is. De igen sok országban magát a

927



középosztályba feljut-hatást s minden egyes előrelépést a középosztályi 
pályákon: az előbbi felsőbb rétegek kegye határozta meg. Ez aztán egy 
olyan famulus lelkű középosztályt hozott létre ezekben az országokban, 
mely igazán nem jelentett sem liberálizmust, sem demokráciát az 
alsóbb osztályoknak. A középosztály a felsőbb osztályokhoz kötötte 
sorsát, ezek számára termelt ideológiát, ezeket odázta a nemzet fenntar
tóinak, hisz minden igyekezete csak odairányult, hogy ő maga minél fel
jebb jusson és gyermekei számára is megőrizhesse a rrteghódított 
társadalmi állást. A felsőbb- és középosztályoktól magára hagyott 
paraszti és munkás rétegek csoda liberális lehetőségekkel rendelkeztek. 
Taníttathatták bármely pályán bármily fokú iskolában gyermekeiket. 
Csak éppenhogy a tandíjak, az iskolai költségek, a megfelelő ruháztatás 
örökre elzárta őket ettől a lehetőségtől. Vak horizontba, kilátás és 
remény nélkül születtek az apai nyomorba, az apai robotba a sok 
milliós tömegek gyermekei. Ezen a téren még leginkább a felekezeti is
kolákban lappangott némi liberálizmus. Itt az alsóbb rétegek tehetséges 
gyermekei aránylag könnyebben juthattak felfelé.

De a liberálizmus és demokrácia szervezetlensége, az intézményes 
biztosítékok hiánya mégis leginkább az élet két vad versenyében a 
hatalomért és vagyonért: a politikai és gazdasági téren mutatta meg 
legvégzetesebb formában pusztító hatásait. Felesleges itt megmutatni: 
hogy a maga szabad kényére hagyott, szervezetlen anarchikus gaz
dasági törtetésben a totális étvágyú erősek a liberális jelszavak hangoz
tatásával. melyek náluk mindig csak saját hódításuk korlátlan sza
badságát jelentette: hogyan alapították meg a kártelek, trösztök stb. 
zsarnokságának totális rendszerét. És hogy később ennek nyomán, a 
propaganda, szervezés és morális megnemkötöttség eltanulásával a 
liberalizmustól kapott lehetőségek kihasználásával hogyan jött létre 
egyik-másik országban az egyetlen párt uralma. Ami pedig a dik
tatúrákat illeti: ezek éppoly logikus, elkerülhetetlen eredményei a szer
vezetlen. biztosítékok nélküli liberálizmusnak és demokráciának, mint 
a gazdasági trösztök. E liberálizmus és demokrácia emberei tehát saját 
édes konklúzióikat átkozzák a diktatúrák átkozásával.

Újból és újból ugyanarra az eredményre jutunk a nagy Forradalom 
vezető gondolatainak vizsgálatánál. Nem a liberálizmus gondolatában 
volta hiba. mely az emberi fejlődés, a korszerű emberi termés elkerülhe
tetlenül szükséges ténye volt. Hanem egyfelől abban: hogy a liberáliz
mus gondolatát nem építették be szervesen a közösség szükségei szerint 
az egész új életrendszerbe, ellátva intézményes biztosítékokkal: a 
liberálizmus védelmével a liberálizmus veszélyei ellen. Minden olyan 
történelmi gondolat, melynek nincsenek mega maga szerves, természe
tes korlátái és határai: önmagának pusztító ellenkezőjére fejlődik a tet
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tes életben. Hiszen ezek a korlátái és határai egyszersmind biztosítékai 
az illető gondolatnak. Másfelől: az átmentett vagy újonnan alakuló 
történelmi él ósdi ségek elszakítva a liberálizmus gondolatát születésé
nek okaitól és céljaitól, egy új. irtózatosan széleskörű elnyomás és 
kizsákmányolás eszközévé tették. A maga kényére hagyott cape-rape 
gazdasági élet éreztette anarchikus hatását az élet minden terén és 
sokhelyen az államot a maga hatalmi szükségeinek kiszolgálójává 
jobbágyította. Az egységes nemzeti szervezést és irányítást nélkülöző 
káoszban a halál minden csirája rohamos fejlődésnek indult.

A mai bizonytalanságok, új íjesztések és halál-suhanások idején a 
helyén maradó ember azokat a feladatokat végzi, melyeket végezni 
lehet. Amint a megfacsart, megszomorított, aggodalomra feszített lelkek 
ezrei mennek el előttem s arcukkal vagy szavaikkal megmondják szen
vedéseiket: az az irtózatos aggodalom áll fel bennem: hogy ezek a ma 
sajgó íjesztések és hántások elől vágyakozásaikkal a régi halálok kar
jaiba menekülnek. Pedig az a múlt készítette gyilkos méhében mindazt 
amién most a múltba vágynak. Ennek a múltnak nem szabad visszatér
nie. E rövid tanulmányoknak éppen az az értelme, hogy a múlt nagy 
vezető gondolatait megtisztítsa a rablás, kizsákmányolás, elnyomás és 
szétoldás rájuk élősködött szörnyű rendszerétől, s e régi gondolatokkal 
egy új életrendszer körvonalait mutassa meg. Következő tanulmányunk 
a demokrácia válságának vizsgálata lesz.

Rákóczi-tér. 1941. január 19-én.

5. DEMOKRÁCIA

Szükségesnek tartjuk e tanulmány legelején különhárítani azt az el
lentétet, mely a demokrácia és a parancsuralom között van és amely, hol 
egyik, hol másik mellett vagy ellen, ma annyi lélek uralkodó szen
vedélye. A mi természetes, az emberi együttélés szerves folyamatait 
egységbe hozó látásunk nem tud bennünket ilyen szenvedéllyel meg
ajándékozni. Királyság, köztársaság, demokrácia, parancsuralom kö
zösségi életformák, melyeknek önmagukban sem jó. sem rossz tar
talmuk nincsen. A különböző nemzetek, korok, viszonyok adottságai 
szerint mindenik lehet az egyetlen jövőbe mentő lehetőség, az egyetlen 
termékeny megnyugvás, a fejlődés és védelem egyetlen lehetősége. És 
lehet a nemzet termő és védő erőinek elfojtása, egy nép kizsákmányolá
sának szervezettsége, lehet anárkia és halál.

A parancsuralom híveinek figyelmét azonban fel kell hívnunk 
valamire, ami döntően fontos és amiről igen sokan meg szoktak feled

929



kezni. Más az, ha az idők meggyűlt válságában egy nemzet kitermel 
sorsa egyetlen irányítójává egy férfit. Egy férfit, aki összegezi ön
magában faja, nemzete minden életösztönét, szükségérzetét, életa
karatát és látja az örök utak felé vivő utakat. Viszont egészen más: ha az 
uralom bő lehetőségeire vágyó emberek egymás közt vagy egyik társuk 
körül szövetkeznek, hogy egy gondosan előizzadt terv vagy valamely 
külföldi minta után parancsuralmi hatalmat szervezzenek nemzetük 
fölött. Az első esetben a parancsuralom egy nemzet ösztönös, szerves 
megnyilatkozása, felelete az idők parancsaira. A parancsuralom szer
ves kifejezője a nemzet életakaratának, védő és fejlődésre vágyó 
ösztöneinek. A második eset üzleti vállalkozás, mely részvényeseinek 
ideig-óráig jelenthet sikert, de a nemzetnek sohasem. Az első esetben az 
almafa termi az almát a föld, a környező élet, az almafa szerves 
parancsából. A második esetben egy nem almafára akasztanak egy vagy 
több almát abban a reményben, hogy a szorosan felzsinegeit alma vagy 
almák alatt a kezükbe kerített fát almafává lehet ijeszteni.

A demokrácia: népuralom, vagy helyesebben: a népi érdekek uralma. 
Ez a megjavítás elengedhetetlenül szükséges a modern demokráciák 
számára, melyek a népképviseletet tették a népuralom helyébe. És 
ebben a tényben van a modern demokrácia - első, napjainkig tartó szer
vezetlen és biztosítatlan korszakának minden tragikuma és minen 
csődje.

A demokrácia elméleti, ideális célja kétségtelenül az: hogy a nép, a 
nemzeti munka egyeteme maga intézze sorsát, belső élete folyamatait és 
viszonyát a többi nemzetekhez, szóval: egész életét. Annak, hogy a nép, 
a nemzet egyeteme közvetlenül önmaga intézze ezeket a végzetes fon
tosságú feladatokat: a modern demokráciákban két legyőzhetetlennek 
látszó akadálya volt. Az első: hogy teljesen lehetetlen az állam, a nemzet 
külső és belső életének napról-napra felmerülő végtelen sok kér
désében megkérdezni a modern államok sokmilliós tömegét. A 
második: hogy ma egyetlen minisztérium egyetlenegy ügyosztályának 
teendője sokkal bonyolultabb, sokkal több szakismeretet kíván, mint 
egy egész ókori város-állam élete és így olyan élet-halálos kérdésekben 
kellene a nemzeti munka millióinak napról napra feleleteket adniok, 
amelyekre kellő tudásuk, szellemi látóhatáruk, mérlegelési képességük 
nincs és nem lehet.

Ez így tény. De tegyük fel az ellenkező kérdéseket:
Először: Hát arra inkább volt tudásuk, szellemi látóhatáruk, mérlegelési 
képességük: hogy megválasszák azokat a személyeket, kik érdekeik 
képviseletére s a fennebbi feladatok elvégzésére a legalkalmasabbak? 
Másodszor: Vajon a megválasztott képviselők nagy átlaga többet értett a
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fenn ebb jelölt problémák és feladatok helyes elintézéséhez, mint a 
választó milliók tömegei?
Harmadszor: Mi biztosítéka volt a választó tömegeknek, a nemzeti 
munka egyetemének arra, hogy a megválasztott képviselők tényleg a 
népi érdekek képviselői maradnak és megvédik a demokráciát a 
folyton-folyvást újból alakuló történelmi élősdiségekkel szemben?

Ebben a három kérdésben benne van a demokrácia első korszakának 
egész drámája és az egész mai világválság.

Az első kérdés megoldásánál a népképviselet a nehéznél nehezebb 
feladat megoldása elé állította a választó tömegeket. Mert: a nemzeti élet 
főbb kérdéseire (háború és béke, adórendszer milyensége, a munkás és 
a munkaadó viszonya stb.) az egyetemes szükségérzetekből, az életösz
tön tanácsaiból, tapasztalatokból és a kor követeléseiből: még csak 
kialakulhatott a megfelelő akarat a nemzet egyetemében. De egy sze
mély megítéléséhez, arra valósága, értelmi és erkölcsi értéke megállapí
tásához: olyan emberlátására s a választandó személy oly alapos is
meretére van szükség, ami csak igen keveseknek adatott meg. Hiszen 
még abban az esetben is: ha a választott huzamos idő óta élt és minden
napi érintkezésben választói közt: a megválasztás talán sohasem történt 
olyan képességekért: melyek a képviselőt politikusnak, államférfinak, a 
nemzet sorsát irányító testület méltó tagjának fémjelezték. Vidéki 
érdekek, gazdasági függés, a tömegeknek készített emberszobor igézete, 
a szavak varázsa s a minél bővebb ígéretek és sok véletlen voltak a 
kiválasztás döntő tényezői.

Akik tudják, hogy egy képviselőválasztás - itt nem Magyarországról, 
hanem általában a demokráciákról van szó - mennyi szemetet, 
hazúgságot, alkoholt, néprontást jelentett, nem fogják túlzásnak találni 
azt az állítást: hogy a megválasztott képviselők nagy átlaga tehetség, 
tudás, műveltség, erkölcs és nemzeti megbízhatóság szempontjából 
csak igen ritkán tartozhatott a nemzet kívánatosabb elemeihez. Hiszen 
az értékesebb elemeket már a küzdelem küszöbén visszadöbbentette a 
harc felvételétől a mindenféle piszoknak az az ítéletes forgataga, melyet 
egy választás felkavart. A könnyű lelkiismeretű ember, a facér újságíró, 
a nagyéhségű ügyvéd, a szaktudományán kívül vadászó orvos, a min
den képesítés és határozott pályanélküli kalandor, a vidéki érdekcin
kosságok földbirtokosai vagy más mozgatói stb. stb., a felelősségérzéstől 
meg nem kötött emberek rohantak a diadal kéjes reményével ebbe a 
hajszába. Akik számára a mandátum szabad vadászjegy volt a politikai 
és gazdasági élet minden lehetőségeire. Gigászi pályák indultak a 
megnépképviselőzött nemzetek hátán, amelyekről sohasem lehetett 
biztosan megmondani: a börtönben végződnek, vagy a miniszteri 
székben, vagy a hatalom és vagyon valamelyik más csúcsán.
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Az első kérdés feleletével voltaképpen megfeleltünk a második 
kérdésre is. Temészetes: hogy az így szenvedélyekkel, alkohollal vagy 
pénzzel egybelutrizott képviselők nagy átlaga az állami és nemzeti 
problémák helyes elintézésével szemben a hozzá nem értés üstökös 
csillagjai voltak. A nagy tömegekben néha az állami vagy nemzeti élet 
valamely nagy kérdésével szemben mégis csak kialakult egy-egy helyes 
tömegérzés. A megválasztott képviselő, nem lévén tömeg, az ilyen 
érzéstől is fel volt mentve. Pártfegyelmezett vak buzgósággal ismételget
te pártja programját és ez a program igen sok esetben csak frázeológia 
volt. vagy az állami, nemzeti élet egyetlen problémájának kiélezése. A 
párt pedig rendesen egy pár erős étvágyú egyén érvényesülésének, vagy 
legjobb esetben egy társadalmi réteg érdekeinek volt képviselete. Ez a 
társadalmi réteg-érdek annál kevésbé volt népi érdek: minél népibb 
jelszavakat hangoztatott címkéjében.

így kerülhettek miniszteri székekbe olyan emberek, akiknek saját 
minisztériumuk szakteendőiről a leghalványabb fogalmuk sem volt. És 
így természetesen képességük sem volt arravaló emberek megválasztá
sára. Az emberek megválasztásánál, az állások betöltésénél, a feladatok 
szétosztásánál az élet minden terén elhatalmasodott az úgynevezett 
politikai érdek. Ez aztán miniszteri székeket, az állami és nemzeti élet 
döntő fontosságú helyeit, az irányítás és kezdeményezés stratégiai pont
jait juttattja olyanok kezére, akiknek minden képesítésük ezekre a 
helyekre: ez a politikai érdek volt.

A harmadik kérdésre sem lehet kedvezőbb feleletünk. A rohamosan 
növekvő és az államra mindinkább ráhatalmasodó történelmi élősdi- 
ség. több országban összefogva a múlt túlélő történelmi élősdiségével, 
meg tudta csinálni, hogy egy látszatdemokrácia kirakatos megjátszása 
mögött a nemzeti munka nagy tömegei éppúgy, néha talán még 
irgalmatlanabbal jogokon és fejlődési lehetőségeken kívül maradjanak, 
mint a múltban. A tőke mind egyetemesebb hatalmú diktátorrá lett, 
mely ellen a szellemi értéknek, a munkának a valóságos életben kevés 
védelme volt, hisz igen sok országban maga az állam is függvénye vagy 
részvényese lett a tőkének.

Az úgynevezett baloldali étvágy az úgynevezett jobboldali étvággyal 
szemben úgy igyekezett megvédeni a tántorgó demokráciát: hogy a 
választás titkosságát s a választói jog egyetemes kiterjesztését követelte. 
Ez a két követelmény kétségtelenül elmaradhatatlan járuléka minden 
demokráciának, de vajon ezekben van a demokrácia biztosítéka, 
időálló védelme? Kétségtelenül: nem ezekben van. Hiszen a minden
kori történelmi élősdiség pénzével, sajtószabadságával, bankjaival, 
politikai ügynökeivel, szervezettségével e két reform életbeléptetése 
mellett is a maga kitermelő és elnyomó rendszerébe tudja hajtani a
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nemzeti munka túlnyomó részét. E két reform legfennebb kiélezte az el
lentétet azok között akik minden jóllakás minden lehetőségét kezük
ben tartották. És azok között akik ezek helyébe akartak tolulni, hogy 
ezeket a lehetőségeket a maguk számára kaparintsák meg.

Azután: a titkos választással és a választójog egyetemes kiter
jesztésével, kellő szervezkedéssel, talán még könnyebben lehet parancs- 
uralfliat hozni létre, mint demokráciát.

Hol volt a gyökér-ok, mely a tizenkilencedik század minden napját a 
demokrácia egy-egy új ab vereségévé tette, mely a francia forradalom e 
nagy egyetemes felszabadító és fejlődésbe hívó életrendszerét egy új 
kizsákmányolás és új elnyomás rendszerévé engedte áttorzítani? 
Kétségtelenül ott: hogy a népképviseletet nem a demokrácia lényeg szerinti 
alapgondolatára építették.

Mert: nem maga a képviselőválasztás ténye, nem a választás milyensége, 
nem a választójog terjedelme az, ami lényeg szerint demokrátikus: mely 
napról-napra szervesen és mindig több védelemmel épít demokráciát. 
Hanem: az a gondolat, hogy olyan politikai rendszert alkossunk, mely min
den percben, az élet és intézmények minden tényével mind több politikai 
nevelést adjon a nemzeti munka egyetemének. Mind szélesebb látóhatárt az 
állam lényegének, feladatainak, céljainak, szükségeinek felismerésére a nem
zetépítés örök munkájában, mind mélyebb látást az egyén, a közületek és az 
állam lehető legtermékenyebb viszonyára, az állam, az egyén, a közületek 
jogaira és kötelességeire. Mind több ráképesítést jelentsen arra, hogy a nem
zeti munka egyeteme mind szélesebb körben intézhesse a maga sorsát, az 
állami és nemzeti élet feladatait.

Jelentett-é maga a szavazás, a választás ilyen politika nevelést? 
Irtózatos gúny maga e kérdés feltevése. A szavazás, a választás 
úgyszólván mindenütt a tömegek lelkiismeretlen felkavarását, egymás
nak bőszítését, a politikai gondolatok, jelszavak és ígéretek veszett bo
szorkánytáncát, a hazugság, uszítás és alkohol szörnyű pusztítását 
jelentették. Európa több országában voltam tanúja a választási küz
delmeknek és soha olyan mélységben nem láttam az emberi együttélés 
tragédiáját, a tömegek kiszolgáltatottságát, mint ezekben az el- 
fakulhatatlanul rémítő jelenetekben. Emberek, akik szigorú szabályú 
klubok vagy kaszinók tagjai s az úri társadalom sans peur et sans rep- 
roche lovagjai voltak, a börtön és tébolyda szököttjeivel korteskedtek az 
áhított mandátumért. Itt becsület, felelősségérzet, lelkiismeret nem 
tiltotta a legpusztítóbb hazugságot, leglelkiismeretlenebb úszítást, a 
legirgalmatlanabb rágalmat. így lett a demokrácia nagy diadala, a 
népképviselet, a választás révén a néprontás, a népromlás főiskolája. 
Ha csupáncsak itatásra szorítkoztak volna a választáskor és az lett 
volna képviselővé, akinek italától a legtöbbet öklendeztek: becsülete-
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sebb, egészségesebb lett volna a választás és kevesebb veszélyt jelentett 
volna a nemzetre.

Mit jelent ez a szó: képviselő? Szerves, mély kapcsolatokat jelent a 
megválasztott egyén és a választó tömeg közt. Azt jelenti: hogy a 
megválasztott egyén és a választó népréteg ösztönéből, legmélyebb 
életérdekeiből, életlátásából, akaratából nőtt ki. Hogy kifejezője, 
összegezője a választó nép rétegnek, minden szükségeinek, érdekeinek, 
jogainak, kötelességeinek. Ilyen kapcsolat volt a demokrácia máig tartó 
első szakaszában a választó tömegek és a képviselők között? Az esetek 
túlnyomó részében a mandátum-vadászjegyet meghallalizott képvise
lőnek fogalma sem volt kerülete gazdasági, szociális, kulturális, 
higiéniai viszonyairól, problémáiról, a család lehetőségeiről, mindarról 
az ezer és ezer adatról, melyek tényleg képviselővé képesítették volna. 
És nem is volt kíváncsi rájuk. Szervezetlenebb, meddőbb, kevésbé be
csületes politikai viszonyt el sem lehet képzelni.

És vajon a politikai párt jelentette a nemzeti munka tömegeinek 
politikai nevelését a fennebb mondottak értelmében? Mi volt a politikai 
párt az európai demokráciákban? Még a legszerencsésebb és a legszer
vesebb eset az volt: ha a párt egy társadalmi réteg, egy munkakör 
érdekeinek, szükségeinek, védelmének kifejezője volt. Ez ugyan csak 
részletérdek volt s a részletérdekek ily megmerevedése pártprogramban 
nincs mindig veszély nélkül az állam, a nemzet egyetemes életére. De 
igen sok esetben a párt egy alaktalan, határozatlan tartalmú, általános 
jelszó vagy jelszavak köré csoportosult, olyan jelszó, mely lehetőleg 
népszagú volt s vonzotta a voksot, mint a delejes patkó a vasport. Ha 
összeállítanók az Európában az utolsó ötven évben használt pártneve
ket: a népfogó csalafintaságnak kegyetlen gigászi humora áradna 
belőlük. Hiszen az utolsó húsz évben ilyen elnevezéseket is hallhattunk 
Európa különböző szomorúsága táján: A kormánypárt ellenzékifrakciója 
- Az ellenzék kormánypárti árnyalata - Paraszt-iparos-munkás-kereskedő- 
szellemi munkás szociálista nemzeti párt - Az antiszemita párt liberális 
csoportja, - Szabadságpárt - Munkapárt - stb. stb.

Jelentették-é ezek a szépnevű pártok a választó tömegek politikai 
nevelését, gazdasági, szociális, kulturális, egészségügyi megszervezését? 
Jelentettek-é egyáltalában valami tényleges feladatokat megvalósító 
szervezettséget? Választástól választásig, három, négy, öt éven át a párt 
inkább csak egy-két sajtóterméke szólamaiban s szintén csak egy-két 
alkalommal történő képviselői beszámoló rendesen igen általános s vagy 
nagyon kormánypárti, vagy mindenképpen ellenzéki frazeológiájában 
létezett. Ezek pedig éppúgy nem jelentettek politikai nevelést, amint az 
nem jelent úszni tanítást, hogy esik a ragya.

Csoda-é hát: ha a magukra hagyott, politikailag elárvult tömegek

934



minden csalódás után mohón tódultak az egyetlen pártba, mely 
nemcsak szociális, gazdasági, kulturális megszervezésüket: egész életük 
megszervezését tette feladatává: hanem egy az emberi együttélés, a 
történelmi életépítés főbb problémáira is határozott tartalmú kátét 
adott hívei kezébe?

Ez a politikai szervezetlenség annyira ment - és ennél már tovább 
igazán nem fejlődhetett a demokrácia önmagának, lényegének ellen
kezőjére -, hogy a politikai bölcsesség mindennapi szólama lett Európa 
igen sok országában a nemzeti munka tömegei felé: - Ne politizálja
tok, dolgozzatok!

Ha valaha volt ostoba és bűnös szólam: ez igazán az. Igaz, belefúlhat 
a vízbe az is, aki tud úszni. De egy hajószerencsétlenség, egy váratlan 
árvíz esetén mégis csak az úszni tudók megmenekülése a valószínű. 
Melyik nép ül fel könnyebben minden lelkiismeretlen izgatásnak? Az a 
nép, melyet az intézmények, az iskola, az állami és nemzeti élet minden 
tényével ránevelnek a politikai élet minden problémájára, es
hetőségeire, az állam, a nemzet szükségeire, céljaira, védelme követel
ményeire, az egyén és a köz termékeny viszonyára, jogaira és 
kötelezettségeire stb.? Vagy amelyet a ne politizáljatok jelszóval évtizede
ken vagy évszázadokon át kizárnak minden politikai nevelésből, az 
állami és nemzeti élet problémáinak minden ismeréséből? Lehet-é 
habozni a felelet megadásában? Az első, ránevelő politikai rendszer 
mintegy beépíti az állam minden polgárába, a nemzet minden tagjába 
az állam rendjének, a nemzet megmaradásának legfőbb biztosítékát: az 
immár lelki gépiességgé beidegzett politikai tájékozottságot, helyes 
politikai belátást. Az ilyen nép a legnagyobb válságok idején is 
megtalálja egyensúlyát, életérdekei és védelme helyes útját. A ne 
politizáljatok nép a közhatalom legcsekélyebb megingása esetén könnyű 
zsákmánya minden ellenséges célú vagy lelkiismeretlen izgatásnak. Ó. 
milyen mázsás példákkal tudnám ezt a tanulságot a lelkekbe döngetni. 
Hiszen az az üres, szószátyár politizálás, ami minden, csak nem politizálás, 
ami ellen a ne politizáljatok szólam megszületett: csakis a ne politizáljatok 
népeknél: a politikai nevelésből, a politikai együttműködésből kizárt 
népeknél lett általános szenvedély.

És vajon milyen jogon kiáltozták Európa országainak hivatalosan 
politikussá fémjelzettjei olyan vaskos elbizakodottsággal a nemzetek 
egyetemes tömegei felé: ne politizáljatok? Vajon a mandátum, a párthoz 
tartozás, a miniszteri vagy államtitkári szék olyan politikai bölcsességet, 
olyan szaktudást és általános műveltséget adott nekik, hogy az országok 
sorsát mindig a leghelyesebb úton vitték a jövő felé? Nem történt meg 
újból és újból és aztán megint, hogy a parlamentek egyéni és 
pártérdekeik vad hajszájában végtelen károkat, rengeteg szenvedést
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okoztak az országnak? Nem történt meg százszor és aztán megint 
százszor, hogy képtelen miniszterek szörnyű válságokba vitték a nem
zeteket. vagy legalább is nehezen helyrehozható károkat okoztak 
nekik? Igaz: egy nagy jogcímük volt erre: felelősség és megtorlás nélkül 
tehették. Ha egy csizmadia elrontott egy megrendelt cipőt: saját bőrére 
tette. Ha egy gyermek betört egy kirakatot: szüleinek fizetniük kellett 
helyette. Ha egy miniszter, egy kormány megrontott egy országot: 
legfennebb lemondott. És a lemondott minisztert, a lemondott kormány 
tagjait a részvénytársaságok és bankok beválasztották dús tiszteletdíjú 
igazgatónak vagy igazgatósági tagnak. így dobta vissza kenyérrel a 
demokratikus Haza a rádobott köveket. És ezek felé az urak felé soha 
senki sem kiáltozta: - Ne politizáljatok!

2.

És ez belső biztosíték nélküli, szervetlen, minden évben jobban 
meglopott, megtorzított demokrácia adta mégis a nagy emberi századot: 
a tizenkilencedik századot, mely csak utolsó három tizedében romlott 
az ánárkia, a betegül szélsőséges individualizmus, a szétbomlás útjain, 
melyek a mai válsághoz vezettek. Nincs helye itt elsorolni az 
életbővülés, a termés-gazdagodás, az emberi összefogás mindazon 
folyamatait, melyet a szétáradó demokrácia hatalmas indításainak 
köszönhetünk. Itt csak egy-két olyan tényre mutatok rá, melyeket min
den emberi fejlődés nélkülözhetetlen, örök elemének tartok.

Az emberi együttélést, az egész történelmi életet kétségkívül a 
természetes emberi adottságokra kell szerveznünk. De némely téren 
akkor természetes az emberi fejlődés: ha minél jobban eltávolítjuk a 
temészettől. A demokrácia legnagyobb emberi ajándéka, mely úgy a 
fizikai, mint a szám és a szellemi furfang erejével szemben megépítette 
az egyén és az egyes nemzetek védelmét: a jog.

Kétségtelen: hogy a demokráciában a jog új fogalmat, új tartalmat, új 
megépítést nyert. A demokráciának, mely a nemzet minden tagját teljes 
termésére, minden termő, alkotó lehetőségére akarta szabadítani: szer
ves. szükségszerű alkotása volt ez új tartalmú jognak kiépítése az em
beri együttélés minden viszonylatában. A nemzet, mint a túlélő, 
összefoglaló, örök egyén az új élet roppant versenyében nem engedhette 
meg magának azt a pazarlást, hogy bármely tagjának értéktermése 
bizonyos külső gátak, elnyomások, kizsákmányolások, kellő nevelés 
hiánya stb. révén elpusztuljon vagy csak csekély részében valósulhas
son meg. Kellett tehát, a közöség legfőbb érdeke parancsolta: hogy az
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egyénnek olyan lehetőségeket, szabadságokat, védelmet biztosítson, 
néha még magával a közösséggel szemben is: melyek számára összes 
termő csírái megtermését, teljes értéke megvalósítását lehetővé teszik.

Az erőtől és erőszaktól származó jog e függetlenítése keletkezésétől s 
mindenki legfőbb biztonságává emelése minden erővel és erőszakkal 
szemben: kétségtelenül a humánizmus, az emberi fejlődés legmaga
sabb foka, az emberi együttélés legszéleseb humánizálása. Egyszers
mind az egyetlen reális politika úgy az emberi termést, mint a biz
tonságot és békés fejlődést illetőleg. Megteremheti az a történelmi 
közösség minden, teljes lehetőségét, ahol a lakosság egy része minden, 
vagy csak bizonyos jogokon kívül száz és száz gát miatt nem valósíthat
ja meg azt az értéklehetőséget, mely benne lappang? Ennek a jognak 
helyes megépítése az élet minden terén egyszersmind a közösségi és 
egyéni elv azonosságának helyes felismerése.

Az eddigiek után könnyen érthető: hogy a demokrácia ez első 
korszakában sokkal nagyobb mértékben volt a jogé modern értelmezé
sű alkalmazása elmélet vagy írott tény, mint az élt élet intézményesen 
védett valósága. A kialakuló történelmi élősdiségek anarkiája ebbe a 
nagyszerű fejlődésbe is zavarral, ellentmondásokkal, elsikkasztásokkal 
és meghamisításokkal rontott bele. De maga az a törekvés, hogy ezt a 
jogot megépítsék az emberi együttélés viszonyában, olyan értéket jelent, 
mely a jövőben feltétlenül dúsan fog kamatozni.

Annál inkább: mert ez a jog a nemzetek belső életéből átáradt a nem
zetek egymás közötti viszonyára. Itt is mind hatalmasabb erővel 
hódított tért az a mélyen emberi belátás: hogy minden nemzet mély 
egyesülésben hosszú századokon át birtokolt, sok vérrel, munkával, 
szenvedéssel, gondolattal mintegy énje integráns részévé élt földjével: 
az emberi termésnek, az emberi értékeknek egy sajátságos forrása és 
hogy egyetemes emberi érdek az, hogy érintetlenül, szabad és független 
fejlődésben folytatódjék tovább a beláthatatlan jövőbe. És így a nem
zetek közti viszonyokat ne az erő és erőszak, ne a szám és ne az em
berölés nagyobb lehetősége: hanem egy minden erő, minden szám és 
minden nemzet fölé egyenlő kötelező erővel emelt jog rendezze. 
Természetes, hogy itt is csak üdvös kezdeményezésekről és e jog gon
dolatának mély megtermékenyítéséről lehet beszélni a demokrácia első 
korszakában. Az étvágyak anarkiája itt is éreztette átrontó hatásait, 
melynek legfőbb bizonyítéka a nagyhatalom és a kisebb nemzetek közti 
megkülönböztetés veszélyes túlélése. De valószínű: hogy semmi sem 
veszett el abból, ami e jog megépítése érdekében történt.
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3.

A fennebb tárgyalt modern értelmezésű jog fogalmának kifejlődésével 
mély, szerves kapcsolatban van az az új alkotó és életrendező erő: 
melyet általában nemzeti szellemnek neveznek. Hiszen ennek a jognak 
legmélyebb élettani értelme éppen az volt: hogy egy nagy termő 
egységbe, a nemzetbe építse az állam minden egyedét és minden emberi 
értéket felszabadítson s kibomlásában megvédjen a közösség legna
gyobb hasznára. Mellékszándékú vagy különböző fanatizmusba gurult 
emberek szeretik a nemzeti eszmét szembeállítani a szociális igazság
gal: mint az emberi kizsákmányolás, elnyomás és a háború könnyű 
alkalmát. Holott: éppen a nemzeti szellem az a természetileg és 
történelmileg adott szerves gondolat: mely a nemzeti munka egyetemes 
tömegét felemeli a nemzet egységébe, az egyenlően kötelező jog 
védelmébe, a szociális igazságtétel egészségébe, a fejlődés egyenlő 
feltételébe és lehetőségébe. Az, hogy ez a gondolat még csak töredék
eredményeket adott: nem a demokrácia és a nemzeti szellem hibája. 
Hanem: a felburjánzó történelmi élősdiségek anarchikus hatásainak 
eredménye, melyek megtörték, meghamisították a demokrátikus és 
nemzeti gondolat teljes kifejlődését

4.

A demokrácia egy másik örök. nagy gondolata: az a törekvés, hogy a 
műveltséget minél nagyobb mértékben mindenki birtokává tegye. Ez 
voltaképpen a keresztyén gondolat logikus klejlése. A keresztyénség 
által tanított istenarc nem kész valami, mely minden ember tulajdona 
születése puszta tényével. Az istenarc az egyén leggazdagabb lehetősé
ge, mely a tettes életben valósul meg, teljesedik meg az egyéni 
lehetőségek szerint. De a nyomortól, elnyomástól, kizsákmányolástól, 
tudatlanságtól megkötöttek és megszomorítottak ezreiben és millióiban 
az élet durva mostohaságai és könnyű bűnalkalmai már a gyermekkor
ban eltapossák ezt a lehetőséget s az anyacsóknak e szomorú 
kitagadottjai elembertelenülve visszahullanak barommá. Kifejleszteni 
az istenarcot, megmenteni az isteni szikrát lehetőleg minden egyénben 
a tudás, a gondolat, a szépség, az igazság folytonos nevelésével: ez a 
demokrácia művelődéspolitikájának az alapja. És ez is: egyenlően 
nélkülözhetetlen érdeke a közösségnek és az egyénnek.
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5.

Az, aki ezeket a sorokat írja: látja az éjszakában az új reggel ígéretét: és 
nem tud csüggedni. És bárhogy szereti faját, bármennyire élete egész 
tartalmának, minden értelmének érzi a honi barázdák vetését: akaratait 
és gondolatait, aggódásait és reményeit, nem tudja csak a saját fajára 
korlátozni. Nekem nem gyökértelen ábránd, költői fellengzés vagy 
olcsó kirakati elhelyezkedés az emberiség egysége, hanem: az egyetlen 
reális politika. Egyetlen reális politika, melynek célja: minél kevesebb 
emberi szenvedés, minél gazdagabb emberi termés, minél egyeteme
sebb békés, szabad fejlődés. Csak az az új életrendszer fogja megint 
termékeny egységbe hozni a világot: mely minden nemzetet saját 
egyénisége szerinti önálló, szabad fejlődésével tudja belekapcsolni ebbe 
az egységbe.

Egész nyugodtan ide összegezhetjük vizsgálódásunk eredményét a 
francia Forradalom elkergetett isteneiről. Ez az összegezés nem bánt 
senkit. Hiszen a bárhol levő mai viszonyokat egyáltalán nem érintik: a 
válságban rendkívüli eszközöket használnak az emberek. Én nem a 
holnapokat: a holnaputánok végtelen sorát nézem. Különben is: kire 
lehet veszélyes egy magános ember gondolata, akinek senkire és sem
mire nincs hatalma? És aki kívül áll az emberi érdekek minden 
összefogásán?

Nem magukban a Forradalom elsorolt gondolataiban volt a hiba. 
Ezek szükségszerű, szerves, dús termésű gondolatok. Hanem abban: 
hogy a demokrácia e kezdő és kezdetleges korszakában e gondolatok 
nyugodt építését nem biztosították intézményesen az újból és újból 
kialakuló, és állandóan továbbfolytatódó történelmi élősdiségek ellen, 
így torzul az első kor demokráciája az önmaga ellenkezőjére: a zsar
nokságok és kizsákmányolások aki-bírja-marja anárkiájára. Azt hi
szem: hogy az emberi együttélés, a történelmi élet természetes 
nehézkedése, belső gravitációja: a demokrácia. Hiszem: hogy a mai 
parancsuralmak, a nyugatiak éppúgy, mint a keleti: hatalmas elő
készítői az új, a szerves, az intézményesen biztosított demokráciának, 
melynek életrendszere egy egységes gondolatrendszer megvalósulása 
lesz az élet minden terén.

Milyen lesz ez az új demokrácia? A részletes jóslásoknak igazán nem 
a mai lavina-napokban van ideje. De kétségtelenül: az a két reform, 
mely aztán az élet minden terén új világot és új embertípust fog terem
teni: a politikai és a gazdasági rendszer gyökeres megváltoztatása lesz. 
Mindkét reform lényege: az eddigi szervetlen, véletlenes zsákmánylehe
tőségekre épített anárkia helyébe olyan, a nemzeti munka egyetemének 
életét építő rendszert hozni, mely az emberi lehetőségig kizár minden
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zsákmánylehetőséget s nem engedi történelmi élősdiségek kifejlődését. 
Politikai téren ez a reform alig lehet más irányú, mint az, melyet legfőbb 
vonalaiban több tanulmányomban megrajzoltam. E reformnak leg
főbb értelme a következő: a parlamentet beépítik, beszervezik az egész 
nemzetbe, a nemzeti munka egyetemébe. Ez azt jelenti, hogy politikai 
értelemben a nemzet nem fog ezután két csoportra oszlani: a milliós 
tömegekre, akik szavaznak s azután négy, öt, vagy több évre mehetnek a 
fenébe. És képviselőkre, akik ezek alatt az évek alatt viselhetik azt a 
képet, amelyet kedvük tartja, de mindenesetre szabadon vadászhatnak 
a politikai és gazdasági élet kövérebb zsákmányaira. Hanem: a politikai 
rendszer úgy szervezi meg a nemzeti munka egyetemes tömegét: hogy 
maguk a választók is, minden polgár részt vesznek tettleg is az állami, a 
nemzeti élet építésében és ellenőrzésében. Ez a rendszer szerves 
történelmi nevelést jelent, hogy mind több és több szükségét maga lássa 
el, élete mind több folyamatát maga szervezze és mind több belátást 
kapjon az ellenőrzés feladataira. Ez a rendszer csak alaptagozataiban 
fog a munkakörök szerint megosztani és e tagozatok egyszersmind az 
illető munkaköröknek nemcsak politikai, hanem gazdasági, kulturális 
és egészségügyi életét is megszervező tényezők lesznek. Második 
tagozatában már az összes munkakörök képviselete lesznek, hogy az 
állam minden polgára, a nemzet minden tagja állandó nevelést kap
janak a nemzeti élet minden problémájáról s azok kapcsolatairól. 
Végül: a központi országos parlament képviselői határozott tartalom
mal küldetnek az országgyűlésbe és bármikor visszahívhatók. 
A kormányzat tagjai pedig lényeikért anyagilag és büntetőjogilag 
felelősek.

Ez a politikai rendszer, mely minden kalandort és zsákmánylehető
séget természetszerűleg kizár: megoldja az új gazdasági rendszert is. 
Mivel a politikai tagozatok egyszersmind gazdasági szervek is lesznek: 
úgyszólva a nemzet egyeteme fogja végezni a termelés, árucsere, a hitel, 
a megtakarítás, a segély minden munkáját. Ez nemcsak azt fogja 
eredményezni, hogy a politika és a szakértelem végre szervesen 
találkozni fognak egymással, hanem lehetetlenné teszi a szabadzsák
mányt és az aránytalan nagyságú vagyonok létrejöttét. Mindenik kor 
uralkodó rétege teremtett egy saját hatalma szájaízének megfelelő 
mítoszt. A monarchikus-rendi világ az Isten kegyelméből való király és 
a király kegyelméből való rendeket odázta a történelmi élet minden 
értékének, melyek nélkül nemzet és élet elképzelhetetlen volna. A 
demokráciának első. zsákmány-anarkiára hamisított kora a szabadon 
zsákmányoló ipart, kereskedelmet és tőkét mitológizálta a nemzeti élet 
legfőbb értelmének, mindenek fölött álló érdekének. Az új, in
tézményesen biztosított szociális demokrácia a nemzeti munka egyete
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mét, minden egyes tagját és összességét fogja feladatának tartani. Ezek 
mindenpercnyi életépítését, mind több fejlődési lehetőségét mind 
nagyobb biztonságot jelentő védelmét. Olyan szervezéssel: hogy a 
politikai és gazdasági életrendszer állandó, mindenpercnyi történelmi 
nevelést jelentsen a nemzet egyetemének saját élete igazgatására, saját 
sorsa irányítására.

Milyen hatással lesz ez az új életrendszer a nevelésre, a kultúrára, az 
élet minden terére? A mai napok erős parancsai közt megértéssel és 
önként le kell mondanunk igen sok vizsgálódásról és kritikáról. De 
kétségtelen, hogy az az életrendszer: mely minden kiváltságot, születési 
előjogot, élősködést a szülők érdeméből, minden zsákmánylehetőséget 
ki fog zárni: az erkölcsi és szellemi értékeket fogja mozgósítani az élet 
mindennapi hőseivé. A minden bölcső érdekének egyetemes építésű 
világában a lelkek nevelése: a kultúra arányai, az irodalmi és művészi 
termés az élet feladatainak vidám és hősi vállalása, a nagy arányok, a 
mindig erősebb, szervesebb szolidáritás, a mindig egészségesebb, 
szélesebb kacagás útjain fog haladni.

Mint fiatalkorom egy tanulmányát, úgy ezeket a sorokat sem tudom 
lezárni idevalóbb szavakkal, mint Berzsenyi mély figyelmeztetésével és 
életrehívó riadójával:

Forr a világ bús tengere, ó, magyar! 

Rákóczi-tér, 1941. februárius 16.
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LOMBIK ÉS FALANSZTER

A nagyon olcsó és mindenütt kézügyben levő bölcsességek közé tar
tozik: prédikálni az „érzelem és a képzelet" politikája ellen. Vagy, amint 
azt okoskájék kinagyképűsködik magukból, az ellen: hogy a politikai 
meggondolásba és a történeti szemléletbe érzelmi és képzeleti elemeket, 
tényezőket vigyenek be.

Fájdalom, én, aki igen csekély mértékben vagyok érzelmi indíttatású 
és még dúsan áramló ösztönös életemet is állandóan berendezem 
logikai gondolkozásom egységébe: sohasem tudtam magamat a kis
polgári bölcsessége kunkora Ararátjára felvízözönteleníteni. Nem tud
tam: mert sokkal egyetemesebb és szervesebb látásom van a lelki tör
ténés egységéről és tudom, hogy az a folyamat, melyet mi gondolatnak 
nevezünk: mennyire egyazon ült érzés és akarat is. De ezek a szigorú 
urak csakis az észt, mely náluk néha tiszta, néha hideg jelzőnek, néha 
pedig mindkettőnek örvend, engedik a történelmi építés, a politikai 
megvalósítások munkájához.

Ha ezek az urak ezt az előkelő tiszta és hideg dolgot kissé arra 
használnák, hogy mélyebb lélektani látással nézzék: hogy termi meg az 
embervilág a maga történelmi életét; lemondanának erről a minden 
öreg néptanító zsebében ott avasodó politikai pánáceáról. Látnák: hogy 
azok a lelki folyamatok, melyek a közösségek történelmi életét kialakí
tották, termésre gazdagították, a fejlődés és alkotás új és új egyensúlyába 
hozták: sokkal nagyobb arányban érzelmi és képzeleti jellegűek, mint 
gondolatiak. És látnák: hogy az egyes nemzetek kiötlő történelmi építői, 
akik új életformákat, új erőforrásokat, addig nem sejtett jövőtávlatokat 
adtak nemzetünknek: mind egy végzetszerű halálon túlrontó szeretet s 
egy elrendelt védő gyűlölet mozdítottjai voltak.

Igaz: hogy a sajátosan érzelmi és képzeleti folyamatok igen sokszor 
pusztító hatással voltak a történelmi életben, a politikai változásokban. 
Amint a test életében igen sokszor pusztító hatással van az: hogy eszünk 
és iszunk. De vajon ebből azok a kisüstösök, akik újból és újból 
világra kotyvasztják a fennebbi politikai bölcsességet, ezt a tételt fogják 
levonni: - Ne vigyünk ételt és italt testi szervezetünk életébe?

És aztán: ha ezek az apró, szellemi droguisták csak egy kissé bele 
tudnának látni a történelmi élet pszichikai előteremlésébe, tudnák: 
hogy a tiszta, a hideg ész, az abszolút logikai gondolkodás sokkal 
irtózatosabb és embertelenebb pusztításokat vitt az emberi együtté
lésbe, mint bármely érzés vagy képzelet. A múlt vallási üldözései pl. a 
hatalom akkori tényezőinél sokkal több esetben voltak a matemátikai 
gondolkodás, mint valamilyen egyéni líra eredményei. A francia
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forradalom minden szörnyűségnek minősített eseménye mindenekelőtt 
a francia matematikai gondolkodás, a tiszta ész, a kivételt nem tűrő 
logika ténye volt. Tehát okoskájék egész nyugodtan felállíthatják az 
ikertételt: - Nem szabad gondolkodást, logikát vinni a történelemépítés, 
a politikai megvalósítások munkájába.

Egy bizonyos: a két tétel egyenlően bölcs: egy tudatlanságot, azonos 
vakond-horizontot jelent. És valószínű: hogy az érzés és a képzelet éppoly 
nélkülözhetetlen alkotó és formáló eleme a történelmi, a politikai építésnek, 
mint a gondolat. És ha mégis:'néha akár az érzelmi és képzeleti, akár a gon- 
dolati folyamatok történelmi, politikai veszélyt, pusztítást jelentenek: a baj 
nem az érzés és képzelet vagy a gondolkodás tényében, hanem valahol 
máshol van.

Hol van a baj?
Az érzelmi és képzeleti folyamatok akkor jelentenek rombolást a politikus 

működésében: ha ezek az érzelmi és képzeleti folymatok nem egy közösség 
adottságaira és szerves szükségeire épített egységes gondolatrendszer együtt- 
járói. Hanem: minden ilyen egyetemes gondolati egység és vezetés nélkül 
csakcsupán a tetszés vagy nem tetszés, a szeretet és gyűlölet, a csak közvetlen 
egyéni érdek, vágy, félelem stb. mozdulatai.

A tiszta, a hideg ész, a csak logikai gondolkodás akkor lesz a politikusban a 
pusztítás eleme: ha nélkülözi az érzelmi és képzeleti folyamatok megterméke
nyítő s az élet szerves valóságába bekapcsoló hatásait. És így a politikus tiszta 
és hideg ésszé szegény ülve és valótlanulva: a szerves élet végtelen folyamatá
nak folytonos egymásrahatásában élő és tovább folytatódó közösség életét 
csak gondolati útQn kiagyalt életformákba akarja benyirbálni. Mintha a 
végére analizálhatatlanul millió folyamatban megvalósuló szerves élet 
politikai matemátikába, politikai geométriába volna benyomorítható.

íme: elérkeztünk örök tételemhez, mely mint magának az egyetemes 
életnek parancsoló refrainje, makacs ismétléssel hangzik ki minden 
írásomból. Egészséges, gazdagon fejlődő, lehető dúsan termő emberi élet 
egyénben és közösségben egyaránt csak akkor lehetséges: ha az életformák 
megalkotásánál, a történelmi építésnél, az örök jövő s a mindennapok 
megszervezésénél, a minden termő adottságában szabadon fejlődő, termő 
csíráiban meg nem nyirbált integrális embert, a teljes embert tartjuk alapnak 
és célnak. Ilyen életrendszert pedig a közösségek számára csak olyan 
államférfi, olyan politikus alkothat: aki maga is minden emberi ősadottság
gal teljes ember. Csak az ilyen ember képes arra az egyetemességre, hogy 
formákat és utakat jelöljön meg a végtelen adottságokban milliárd és 
milliárd lehetőséget jelentő közösség életének. Mihelyt valaki vezető gondolat
rendszer nélkül túlnyomólag érzelmi és képzeleti folyamatokra zilálódik, 
vagy pedig az ember irracionális ősgazdagságától csak gondolati, logikai 
folyamatokba ösztövérül el: végzetes veszélyt jelent a közösségre, ha politikai
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hatalomhoz jut. És aki csak közepes látóképességgel látja a történelmet, 
tudja: hogy a gondolati pusztítás a történelmi, a politikai életben sokkal 
egyetemesebben végzetes, gyógyíthatatlanabb sebeket ejt a közösség 
szervezetén, mint bármily ideig-óráig tartó érzelmi vagy képzeleti 
túltengés.

Ismeretes a különbség a szerves gondolkodás és a matemátikai gon
dolkodás közt. És a végzetes következmények nem maradhatnak el, ha 
valamelyik gondolkodás nem a saját területén akar érvényesülni.

Már régóta vitathatatlan tétel: hogy egy történelmi közösség, egy nem
zet éppoly szerves, összes természeti folyamata folytonos egymásra ha
tásában egységes egész, mint maguk az egyes egyének, melyek összead
ják. És az időtlen időktől továbbfolytatódó szervezet életébe csak úgy 
avatkozhatom bele új folyamatok, új formák beidegzésével, vagy egyes 
meglévő folyamatok vagy formák megszüntetésével: ha ismerem 
múltját, talaj szükségeit, alapadottságait, szervezete sajátos törvényeit, 
különös erőit, esendőségeit, világbefogadása és reagálása módjait stb. 
stb., egyszóval: a messzi múltból előáramló egyéniségének teljes szerves 
egységét. És politikai gondolatom, történelmi építésem minden tényé
nél, minden mozzanatában: folyton szem előtt tartom ezt a végtelen 
adottságú, mindig változó és mindig azonos élő szerves valóságot. 
Termékeny, messzi időkre építő politikai, történelmi alkotás csakis 
ilyen szerves gondolkodásból születhetik.

A matemátikai gondolkodás a közösséget összeadó egyént alig nézi 
bonyolultabb jelenségnek, mint egy számot vagy egy geométriai 
vonalat. Az ősökben, múltban, testi-lelki adottságaiban, talajban, 
klímában, nevelésben stb. millió szállal szétgyökerezett, természetben 
és közösségben szervesen élő egyén egy szám, egy ábraelem, egy 
géprészecske számára. A közösséget sem úgy tekinti, mint egy saját 
egyéni törvényei szerint élő, egyéneiben, múltjában, fejlődésében, min
den adottságában meghatározott szerves egységet. A közösség élete az ő 
lelki mechánizmusában: matemátikai, logikai probléma, melyet elvont 
gondolkodással lehet megoldani, tekintet nélkül szerves élete, egyéni 
törvényei végtelen bonyolultságára. Kiindul bizonyos politikai, de még 
inkább gazdasági prémisszákból - hisz az utóbbi száz év alatt a gaz
dasági probléma növekszik egyetlen szuggesztióvá - s úgy hoz 
megoldást a közösség, a nemzet életének nagy kérdéseire, mintha nem 
egy roppant emberi és történelmi szervezet folyton millió és millió 
folyamattal áradó életét akarná a fejlődés minél gazdagabb lehetőségű 
formáiba beszervezni, hanem: egy merész statikai kiszámítást akarna 
igazolni a horgony-játék mozaikok meglepő összerakásával.

Másként kifejezve: a lombik és a falanszter fenyegető arányban 
sötétedik fel az emberi horizontra. A lombik: mely a végtelen termő
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csírában, ezer lehetőségben gazdag egyén helyett egy a közösséggép 
szükségeinek matemátikailag kiszámított homonkuluszt akar formálni 
az anyacsók dús ígéretéből. A falanszter: mely az emberi közösségből 
egyetlen roppant gépezetet akar építeni, melynek minden része a kény
szer világtalan robotjával gazdasági, szellemi „életet”, politikát, törté
nelmet az irányító mérnök vagy mérnökök pontos számításai szerint 
állít elő.

Semmi okom nincs arra, hogy éppen a szocializmus ellen legyek el
fogulva. És látom azt a jelentékeny hozadékot, melyet a szociáldemok
ráciától kapott a tömegek fejlődése. De kétségtelen: hogy ez a nem 
orgánikus gondolkodásmód Marxszal s bizonyos követőivel jutott 
szélesebb befolyásra az emberi együttélés problémáinak megoldásánál. 
És az is bizonyos: hogy a nemzetiszínű, jobboldalinak és totálisnak 
mondott forradalmak a vörös forradalmaktól tanulták el ezt az 
iragalmatlan és végzetes ember-geometriát.

A legnagyobb veszély az: hogy az ilyen kiagyalt megoldások és 
megváltások könnyen találnak szövetségesre a világ leghatalmasabb 
szolidáritásában: a tudatlanok, a műveletlenek tömérdekében. Az 
orgánikus történelmi látáshoz, a szerves politikai építéshez mély és 
egyetemes műveltség kell, ösztönös és tudatos széles szellemi horizont, 
egyetemes emberlátás és sokgyökerű, mohókapcsolódású emberség. Az 
ilyen kiagyalt logikai elintézések pedig kétszerkettőszerűek, rövid, 
könnyen elsajátítható képletekbe tömöríthetők. Első kapásra - amint 
nyen elsajátítható képletekbe tömöríthetők. Első kapásra - amint 
valamilyen érdekemnek vagy szenvedélyemnek megfelelnek - tovább
adó apostola lehetek, sőt magam is gyárthatok hasonlót, nem is egyet. A 
fő az, hogy a problémát és a megoldást megmondó szavak között 
orronütő biztonságú legyen a logikai megfelelés. Példa: - Az írók, a 
művészek sok bajt okozhatnak műveikkel a nemzetnek, a politikai 
nemzetépítésnek. Tehát: szigorúan elő kell írni az íróknak és művészek
nek, hogy mit és hogyan kell alkotniok. - Vagy: - Eddig az volt a baj, 
hogy tehetségtelen emberek jutottak a nemzet vezetéséhez. Tehát: külön 
iskolát kell teremteni a tehetségek számára és majd ezekre bízni a nem
zet vezetését. - Vagy: - Az aggigények nem nemzenek adófizetőt és ka
tonát az államnak, adófizetőt az egyháznak és a közösségnek, még 
feleséget sem tartanak el. Tehát: különadóban kell megfizettetni az agg
legényekkel ezt a mulasztást stb. stb.

Kétségtelen: hogy a politikai építésnek ez a módja jelentősen 
könnyebb, mint a gyermekszülés. Csak kellő dinamikával kell kimon
danunk egy ilyen terjedelmes vonatkozású mondatot: s már joggal 
történelmi tényezőnek, reformnemzedéknek s - ha kellő cézári mellet 
tudunk domborítani hozzá -egyetlenfejnek érezhetjük magunkat. És ha
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ráadásul több ilyen mondatot tudunk pontokba szedni (a 12-es, 33-as és 
100-as számok ajánlatosak), olyan terebélyes világnézet vagyunk, mint 
a gesztenyés kofa esernyője.

Két tanulmányban próbálok feleletet találni erre a kérdésre: tényleg 
ilyen egyszerű és könnyű a nemzet- és világmegváltás?

I. IRÁNYÍTOTT MŰVÉSZET

1.

A mai nagy történelmi záporban, amikor még a földből csak most kibújt 
giliszták is ikerprófétává sejtoszlanak ketté, természetesen: jócskán 
akad prófétája az irányított művészetnek is. Hiszen elsősorban: minden 
író, festő és szobrász, akinek semmi köze a művészethez, már csak azért 
is követeli, hogy irányítsák: hogy munkáját irányított művészetnek 
örvendezhesse.

Sokan, döntő érvül a legnagyobb és legörökebb totális hatalmat: a 
katholikus kereszténységet, a római Egyházat hozták fel. Azt hiszem: 
ilyent csakis felületesség és tárgyismeret hiánya mondathat valakivel. 
Áz természetes, hogy ha egy művész megbízatást fogadott el az 
Egyháztól, tárgyában többé-kevésbé meg volt kötve. De ilyen megkö
töttség mindig mindenütt volt a művészeti életben és mindig lesz. De ez 
nem jelentett művészi irányítást, művészi megkötöttséget. Aki csak egy kissé 
ismeri a művészetek történetét, látja: hogy kezdettől fogva a századokon 
át milyen nagy szabadságot hagyott az Egyház a művésznek. A 
legkülönbözőbb művészi felfogások, módszerek, látások, merészségek, 
mély erotikájú lehelletfinomságok és gigantikus pogány feszengések 
szabadon érvényesülhettek az egyházi művészet keretén belül. Elég, ha 
a két legismertebb példát említem: Botticellit és Michelangelót.

Mások, akik első nagy királyunkat tették házi bunkójukká életakara
tunk minden felmozdulása ellen, így súlyosodnak: - Lám, maga Szent 
István is a maga politikai alkotása érdekében könyörtelenül eltiporta, 
megsemmisítette a magyar népművészet, népköltészet, néphagyomá
nyok, az ősi magyar lélek minden emlékét. Egy új kor megépítésénél 
nem lehet érzelegni és könyörtelenül következetesnek kell lennünk. Az 
új korhoz szükséges új lelket csakis egységes szempontból irányított 
irodalommal és művészettel lehet megalkotnunk.

Szép. De először is: igaz, hogy a Szent István-i kor tényeit nem szabad 
a mai szemmel ítélnünk s így e kor tiprásait és megsemmisítéseit 
végzetesen maguktól értetődőknek kell látnunk. De viszont: ma már 
tudjuk, hogy ez a korkényszer végtelen veszteségeket jelent a magyar
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léleknek, a magyar kultúrának s faji egyéniségünk fejlődésének. És 
vajon: a hosszú századok nagy emberi megtágítása után nem éppen az a 
legszebb feladatunk: úgy tudjunk új kort szervezni: hogy az emberiség termő 
csíráiból az emberi szellem alkotó akarataiból egyet se öljünk meg, hanem: 
olyan életformákat teremtsünk, melyekben otthonos műhelyt kap minden 
teremtő szellem, minden alkotó akarat?

Másodszor: nagyon elaggott tévedés azt hinni, hogy úgy lehet újtelket, 
új embertípust csinálni, „kitermelni”, mint új cipőt, vagy új kombinét: 
megrendelésre, kapta vagy mannequin szerint. Azt, amit mi politikai 
értelemben új kornak nevezünk, aránylag mindig igen kevés ember 
csinálja meg egy örök egyazon szövetséges segítségével. Ez a szövetsé
ges: az emberi elégületlenség. Mikor aztán egy kor már nagyjában 
megvalósult: intézményei, törvényei, életformái, frazeológiája, aztán az 
apróbb-nagyobb egyéni érdekek, hiúságok, félelmek, ámbíciók s az élet 
millió irracionális egybehatása megteremtik hozzá az új lelket. A 
szellemi káplároktól közvetlenül belénk vezényelt új lélek sohasem lesz 
szerves, gazdagon termő humusza az egyén életének. Egészen komikus 
az a próbálkozás, hogy az embert, mint egy rideg libát, bizonyos 
válogatott szellemi kukoricával „új embertípussá” tömjük. Vagy: 
megfullad a tömés közben. Vagy: csupa új típusba fejlődik s elvész belőle 
az ember. Az élet millió lehetőségében, millió termő csírában elő
térendő emberi ember. Minél inkább tudjuk a történelmi életben utánozni 
az egyetemes élet szerves formálásait, minél kevésbé nyomjuk el vagy nyirbál
juk meg a lélek ösztönös, irrácionális gazdagságát: annál mélyebbre és biz
tosabbra építjük be az egyénbe történelmi, politikai ideálunkat. Mert így 
mintegy egész test-leikének szerves akaratává tesszük.

Harmadszor: Valahányszor kérdezem: milyen az az új kor, mely 
számára új lelket és új embertípust akarsz gyorsfőzni? És milyen az az új 
lélek és új embertípus, melyet emez új kor számára elő akarsz lombikoz- 
ni: a válasz igen likacsos szövetű. Szavak nyargalnak felém kollektivi
tásról, kollektív lélekről, minőségi célokról, acél fegyelemről stb. Azután 
egy csomó negatív mondat, hogy milyen nem lesz az új kor és az új em
bertípus, mi nem lesz bennük, ami a múltban megvolt, mit kell megsem
misíteni, eltiporni, örökre lehetetlenné tenni. Úgy látszik, hogy ezek 
előtt az újkor- és újlélek-szobrászok előtt ott áll a roppant agyagtömb, 
bökdösik is az ujjaikkal, hol rikácsoló haraggal, hol nemes prófétai 
fenséggel. De: halvány fogalmuk sincs, mi fog kijönni az alaktalan 
temérdekből. Talán: egy tátott szájú tigris. Talán: egy csődjét sírató 
szatócs. Talán semmi, egy nagy összezuhanás.

Negyedszer: A történelem folyamán nem egyszer akadtak matemá- 
tikai gondolkodású új kőmívesek, akik az új épület tökéletes, minden 
matemátikai viszonylatában pontosan kiszámítot tervrajzának háborí-
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tail an megvalósítása érdekében tabula rasat akartak csinálni a múltból. 
Maga az épülő keresztény Egyház is azzal kezdte: hogy minden hajszál
gyökeréig ki akarta irtani a régi. nem keresztény lelket, minden 
tárgyiasult emlékével, egész kultúrájával. Hogy a kereszténységgel 
kezdődjék minden, hogy az új világ minden atomjában, minden 
folyamatában keresztény indulású legyen. így próbált a francia 
forradalom új lelket, új istent, új látást adni s a múltat megfojtani, mint 
egy ártalmas mérgű kígyót.

Egyik kísérlet sem sikerült. Az Egyház később maga fogott hozzá a 
klasszikus pogány kor szellemi értékeinek átmentéséhez s szerves 
beépítésükhöz a keresztény lélekbe. A tizenkilencedik század elején 
pedig már rég túlszélesedett az emberi fejlődés azon. hogy a múlt nagy 
humánumától el lehessen szűkíteni. Hiszen a kezdő románticizmus 
éppen a múlt megbújt lelkeit igyekezett felszabadítani a modem 
művészetbe.

És ez az idő-elvágás sohasem fog sikerülni, amíg élő nedvek és termő 
erők vannak az európai emberiségben és amíg Európa nemzeteinek 
legalább többsége európai emberiségnek nevezhető. Hisz az az idő, 
amely messziről előfolytatódó embertörténet: nem elvont fogalom, nem 
üres forma, nem az emberi szemnek kényszerű távlata, hanem: végtelen 
számú emberi lelki folyamat folyton-folyvást dolgokba, intézményekbe, 
eseményekbe tárgyiasuló szenes egysége, melyben minden folyamat hat min
denfolyamatra, minden folyamat fel van tételezve minden folyamattól. Kellő 
távlatból s a szerves élet örök egyházon feltételeiből nézve: a múlt, a jelen és a 
jövő egyetlen örök ma, ahol minden emberileg történő mély egymásra hatás
ban együtt van és minden leendő az összességnek mozdulata.

2.

A legnagyobb baj azonban mégis az: hogy az irányított művészet apos
tolainak (az apostol szó értelmét itt igen gyakran a francia bon apőtre 
adja vissza híven) a leghalványabb fogalmuk sincs a művészi alkotás 
lélektanáról. Sőt fájdalom: legtöbbször a művészi szabadság védői sem 
bővelkednek eféle ismeretekben. Bár alkalomszerűen többször világí
tottam rá a művészi alkotás sajátos folyamataira, itt a sok újkort kongó 
dauphin használatára mégis egy kissé részletesnek kell lennem.

Ha ott állok a legénység kivezényelt sorában s az előttem álló káplár 
harsányan vezényli: - Jobbra át! - Balra át! - Három lépést előre! - 
Visszakozz!: a rám parancsolt mozdulatokat azonnal pontosan tudom 
teljesíteni. Hisz a parancs tudomásulvétele már beidegzés izmaimra a
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parancs teljesítésére. Egy teljesen és csak tudatos akaratomtól függő tel
jesítményről van szó, melyet az illető parancs bármikor kiválthat 
belőlem.

De tegyük fel, hogy a káplár közben világnézetté kunkorodik és ilye
neket vezényel: - Higyjetek a kommunizmusban! - Higyjetek a diktatú
ra egyedül idvezitő voltában! bármilyen cézári melldagasztással, 
egyetlenfejesen és totális dinamikával kiáltja parancsát felém, bár
mennyire is félek káplán hatalmától: a vezényelt hit nem alakul meg 
bennem. Miért?

Mert a hit nem függ tudatos akaratomtól. A hit egész énem, egész test- 
lelkem minden tényének, minden folyamatának összehatásából elő
térendő szerves látás, szerves akarat. Amint nem lesz vezényszóra barna a 
kék szemem: nem lesz vezényszóra hit bennem. Kétségtelen, hogy 
tudatbeli elemek is közreműködnek egy hit megalakulásánál. De 
bármilyen hit indulásaiban, kifej lésének gazdag áramlásaiban mégis 
túlnyomólag egész test-lelkem összes elemének, minden moz
dulásának, tudattalan énem dús avarjának eredménye.

Közismeretes, hogy a nagyközönségnek a tudattalan énről még 
meglehetős primitív fogalma van. Mikor székiben használják a tudat 
alatt, tudatalattiság, tudat küszöbe etc. kifejezéseket: ezt valahogy valami 
elkerített lelki sötétkamarának, lelki lomtárnak érzik, hol mindenféle 
használatlan benyomás, érzés, gondolat, akarat egymás hegyibe van el
raktározva, míg egyiket-másikat valamilyen alkalom be nem ráncigál- 
ja tudatunkba.

Helyes képet csak akkor kapunk az emberről: ha minden pillanatban 
folyton-folyvást millió és millió tovamozduló folyamatban történő élet
nek fogjuk fel. A születés pillanatától kezdve szüntelenül a külvilág 
végtelen számú érintése, benyomása éri az embert. Ezek közül csak igen 
kevés lesz tudatos folyamat, a tudat eleme. De azért ezek az érintések, 
benyomások nem mennek veszendőbe. Minden percben ezer és ezer 
ilyen benyomást veszünk fel, anélkül, hogy ezek akkor tudatos lelki 
elemmé válnának. Nem látott látások, nem hallott hangok, nem érzett 
tapintások, szagok, ízek özönlenek folyton-folyvást belénk, ezek a 
tudattalan, vak érzékelések azonban ható elemei lesznek test-lelkünk 
életének. Először is: e tudattalan beérzékelések, e tudatba nem jutott 
folyamatok egyike-másika jóval a beérzékelés után felismétlődhetik és 
beléphet a tudatba. Igen sok ilyen tudatunkban nem jutott híradásunk 
van állandóan testi életünk ezer és ezer folyamatairól. Azután: 
tudatunk igen sok eleme fakul, felejtődik teljesen tudattalanná. Min
dennek a végtelen sokaságú tudattalan élménynek megvan az a 
lehetősége, hogy felújuljon, megismétlődjék. Még pedig nemcsak úgy, 
hogy tudatossá lesz, belép a tudatba, hanem: tudatunk nélkül is egy új
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vagy megújuló benyomás felmozdíthat egy vagy egy egész csomó ilyen 
tudatunkon kívül felvett folyamatot. Ezek hatnak egymásra, kapcsolód
nak egymással, módosítják, színezik egymást, új folyamatokat hozhat
nak létre. Álmaink és képzeletünk általában, vagy nagyrészben ezeknek 
a tudtunkon kívüli érzelmi, gondolati és akarati asszociációknak az 
eredményei. De természetesen: a tudatos lelki életre is folytonos 
hatással vannak. Viszont: igen sokszor érzünk egy alaktalan nagy 
szomorúságot, fellobbanó életkedvet, reménytelenséget vagy reményt: 
anélkül, hogy meg tudnók okolni: miért, milyen indításból jött most 
belénk ez a hangulat. Néha pedig megtörténik: hogy valamilyen problé
mán törtük a fejünket, vagy valamit az emlékezetünkbe akartunk 
idézni, de nem sikerült megoldásra jutnunk. Abbahagyjuk a dolgot, el is 
felejtjük. És bizonyos, néha igen hosszú idő múlva, olyan fizikai és lelki 
körülmények közt, melyek semmi kapcsolatban nincsenek az illető 
problémával vagy a visszaidézendő emlékezeti elemmel, és anélkül, 
hogy gondolnánk rájuk: egyszerre csak kész eredményként tudatunkba 
lép a probléma megoldása vagy az elfelejtett dolog. Máskor pedig 
ránklepően tudatunkba lép egy akarat, anélkül, hogy annak tartalmával 
valaha is foglalkoztunk volna. Néha oly erős ez az akarat, hogy 
parancsa már ráidegződik az izmokra és mi teszünk valamit, jót vagy 
rosszat és aztán önmagunknak is úgy tetszik: mintha egy idegen, 
megszálló szellem cselekedett volna általunk s tettünkért nem érezzük 
magunk felelősnek. Tehát: van tudaton kívüli asszociációnk, logikánk, 
akaratunk, képzeletünk. Mert: szétgyökerezve millió hajszálgyökérrel az 
egész univerzumba: dolgokba, emberekbe, eseményekbe, tünemények
be: az ember végtelenül tágabb, mint tudatos lelki élete. Énje legmélyén, 
ahol a test és lélek egyazon folyamat, a maga egységében éli az egész 
születése óta beléje gyűlt világot és minden egyén a maga egész 
bármikor és bárhol megélt világával történő: érző, gondolkodó, akaró 
élet. És énje egységében minden megélt folyamata hat mindenik 
folyamatra s lelki előteremlésének lehetőségei analizálhatatlanul 
végtelenek.

Ide kellett hoznom ezeket, a fájdalom, még mindig nem nagyon 
széles körben ismert tényeket: hogy világos látást adhassanak a művészi 
alkotás lélektanáról. Bármily különbözők az alkotók egyéni adottságai, 
meghatározottságai szerint a művészi alkotás módjai: általában 
kimondhatjuk: hogy a művészi alkotás sokkal kisebb arányban a 
tudatos gondolkodás és akarat: mint folytonosan dúsan áramló, min
den életünket magában foglaló, minden megtörtént énünket s a szün
telen énünkké deltázó világot magában rejtő tudattalan életünk 
eredménye. A tudatos gondolkodás és akarat inkább csak megszűri, 
rendezi, formáiban megigazgatja stb. a tudattalan énünk világterem-
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téses gazdagságából előterem lő művet. Természetes, hogy később a fej
lődés folyamán, amint mind több művet alkot a művész: a tudatos 
rágondolás, a tapasztalatokból, önmaga világának mind szélesebb 
megismeréséből leszűrt tudatos gondolati elemek mindinkább bele
szólnak az alkotás folyamába. De az igazi művésznél ez nem gátolja és 
nem is zavarja az egész humusz-én termő és teremtő munkáját.

Példákat hozok, hogy élőbbé mutassam a művészi alkotás folya
matait. És természetes, hogy ezeket a példákat nem Phidiász és nem 
Michelangelo életéből cipelem ide, hanem azokból a folyamatokból, 
melyekben én történtem s amelyekben bennem történt a kétízű világ. 
Gyermekkoromban láttam egy szomorú erdélyi falut, melynek házait 
majdnem minden évben elsodorta az ősszel és tavasszal Niagarává 
dagadó patak. Azután száz és száz esetben láttam gyermekkorom és 
első ifjúságom folyamán azokat a jeleneteket, alakokat, viszonyokat, 
melyekben a halál felé zuhant a magyar faj. Végtelen szomorúság gyűlt 
belém s egy titáni dac: elébe állani, netovábbat mondani a halálnak s 
egy roppant lökéssel az élet, a jövő felé mozgósítani az önmagát pazarló 
fajt. Úgy hittem, hogy mint államférfi, ezt tettekben és történelemben 
valósíthatom meg. De életem kicsinyes körülményei elállták azt az útat, 
mely legnagyobb erőim természetes pályája lett volna. Hosszú éveken át 
végeién vívódások és gigantikus fájdalmak színtere voltam. Egyszer 
aztán, az ungvári Cikerén bujdosva: belémhullt ez a cim: Az Elsodort 
Falu. Hónapokig hordtam magamban. Egy elbeszélés is próbálkozott 
belőle, mely az elsodort falusi házak és a tengerré lázadó patak 
drámáját akarta egy pár jelenetbe domborítani. Két-három oldal meg is 
született belőle s négy-öt első mondata a későbbi regény bevezető mon
datai lettek. Megint eltelt egy pár hónap. És mindegyre, makacs megis
métlődéssel, az ungvári korzón lányok kíséretében, az iskolai órákon, 
este lefekvéskor vagy éjjeli fel-felriadásban: mint messzi hívás, mint 
sürgető könyörgés, mint nehézsírású szemrehányás jött felém a sajátos 
cim: Az Elsodort Falu. Aztán, a kezdő nyár egy délutánján, az ebéd után, 
az ungvári Korona-kávéházban egyetlenegy pillanatban elém alpese- 
dett az egész, az egész regény. Lélegzet elfúlva kértem papirost a 
pincértől s mint rohanó diktálásra, villámgyorsan tettem papirosra a fe
jezetek címeit. Bennem volt az egész mű, minden arcával, minden 
látomásával, hangjával. És tudtam, amint test-lelkünk tudja a napot és a 
csókot, hogy egy olyan világot hordok magamban, mely addig fog élni, 
amíg a magyar szó. Három hónapig egy betűt sem írtam, rá sem gon
doltam. De a fejezetek címeit megőriztem. Akkor, átkerülve Lőcsére, 
úgy omlott elő belőlem az egész regény, mint a tavasz haragos gaz
dagsága a téllel meggyötört földből.

Más példa: Egy lőcsei bodegában ozsonnáztam több ismerősömmel
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a kirakat melletti asztalnál. A kirakat előtt a téren egy hervadt fiatalságig 
ténfergő fiatalember ment át. Arcán végtelen szomorúsággal, szemei
ben az ijedt véngyermek menedékkeresésével. Kérdeztem, kicsoda. Egy 
vidéki tanítót neveztek meg. Ebben a percben bennem volt az egész 
Legenda Lőcsén című elbeszélésem, mint egy régről visszaemlékezett 
dal. Pedig soha ilyen téma nem ötlött felém.

Megint más példa: Általában, bármily munkát tervezek, még pedig 
nemcsak szépirodalmi, művészi műveimet, hanem tisztán gondolati 
felépítésű tanulmányaimat is: a rendes eljárásom a következő. Nyugod
tan átgondolom a témát minden vonatkozásában. Akkor abbahagyom 
az egészet s hetekig, hónapokig, néha évekig abszolúte nem gondolok 
rá. Ezt a ránemgondolást hangsúlyozom. Legfennebb az történik meg, 
hogy a mű címe, a legkülönbözőbb alkalmakban, átsuhan tudatom 
mélyén. Egyszer aztán mintegy parancsot érzem, hogy meg kelj írnom. 
A mű akkor már teljesen készen van. Annyira készen, hogy a nyelvi 
megvalósulása úgyszólva teljesen tudatomon kívüli folyamatok ered
ménye. Ezért történik meg, hogy az első nyomási próba javításánál 
sokszor bizonyos részeket első olvasásra nem értek, vagy rossz, hibás 
megmondásnak tartok. Megtörténik, hogy az ilyen részt már át is 
húzom. Akkor újból elolvasom az egészet és így, visszakapcsolódva 
azokba a folyamatokba, melyekkel megírtam művemet, látom: hogy az 
érthetetlennek, vagy hibásnak tartott rész az egyetlenül lehetséges 
szóba-öltöztetése annak a tartalomnak. Kézirataimban nincs javítás.

A kérdés tehát ez: Ha a művészi alkotás a művész egész test-leikének, 
minden megélt életének, az egész benne történő világnak, végtelen 
számú tudatos és tudattalan folyamatainak az eredménye: a művészi 
alkotás kötelező irányítása, jöjjön az az államtól, vagy valamely 
világnézeti központból, vagy bárhonnan: jótékonyan, termékenyítőén 
fog-e hatni a művészetre? Az irányítás: parancs, vezénylés. Lehet-e 
parancsolni, vezényelni a tudatunktól, tudatos akaratunktól független 
folyamatainknak, melyeknek titokzatos, végtelen számú egymásrahatá- 
sából teremlik elő a mű? Lehet-e egy sasorrú zászlóaljnak azt vezé
nyelni: - Légy pisze!? - Vagy a szerves, tudattalan engedelmeskedés 
lehetőségének hiányát lehet-e azzal pótolni, hogy egy nagy világnézeti 
ollóval nekimegyünk a zászlóaljnak s minden katonája orrát piszére 
faragjuk? Vajon így egy szép, világnézetesen egységes pisze zászlóaljat 
fogunk nyerni? Vagy pedig: vérző, beteg, fájdalmasan szerteszét 
hadonázó megcsonkított embereket?

Ismeretes az a jelenség, hogy a test elhanyagolt, állandóan nem 
használt szervei elgyengülnek, visszafejlődnek. Ezért csodálkoznak 
sokan azon, hogy még van feje azoknak, akik a világ sorsát intézik. E 
jelenség törvényszerűsége a lelki életre is áll. Az elhanyagolt, soha fel
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nem ismételt, nem foglalkoztatott képességek, folyamatok el
silányulnak, elvesznek. A külső, kötelező parancsú irányításra rögzített 
művész természetesen csak tudata elemeit mozgósíthatja a kapott 
feladat, parancs lehetőleg hű teljesítésére. így lassanként elárvul énje 
ősgazdagságú termő és teremtő végtelenségétől: művészből jó, kor- 
mányfőtanácsos-képes művészi hivatalnokká csonkul, szegényül, 
lényegtelenül. Műve pedig művészet helyett példás, emyedetlen, jeles 
világnézeti stílusgyakorlattá undoklik. Vajon a budapesti uccai szobrok 
jórészének ádáz hántásai nem éppen onnan vannak: hogy irányított 
művészetnek irányítható és irányult él-hivatalnokai engedelmeskedték 
a tér három csüggedésébe?

3.
És most a következő kérdések tolulnak elháríthatatlanul elém: 1. 
Szükséges-e a művészet parancsolatos irányítása az új kor, az új 
világnézet, vagy: az új ádáz éhségek új történelmi mókája számára? 2. 
Okos dolog-e saját érdekükben a művészetnek ez a megnyirbáló, 
bespanyol-csizmázó irányítása? 3. Mi ennek az új világnézetnek, ennek 
az új kornak a pontos képe és milyen irodalom, milyen műfajok, milyen 
festészet, szobrászat, zene, drámai művészet stb. lesz a hivatalosan en
gedélyezett művészete?

Az első kérdésre voltaképen már egy fennebbi rámutatásban van 
felelet. Mi egy történelmi világnézet? Ez: új, eddig ki nem elégített emberi 
életérdekek megérzése, látása, akarat az emberi együttélés egy új formá
járól, melyben ezek az érdekek megelégülhetnek. Ez a megérzés, látás, 
akarat épúgy vonatkozik a nemzetek belső életének minden viszonyla
tára, mint a nemzetek egymásközti életére, az anyagi szükségek el
látásának megépítésére, a szellemi élet összes megnyilvánulására. 
Mármost: tegyük fel, hogy egy nemzet teljhatalmú diktártora azt akarja 
elérni, hogy egy nemzet minden tagja a jóllakott, szükségeiben 
megelégített ember nyugodt derűjével nézze a világot. Két út van ennek 
a célnak az elérésére: Az egyik: kiadja törvényben halálos büntetés terhe 
alatt: hogy mindenkinek ilyen nyugodt derűvel kell látnia a világot. 
Ügyész, bíró. katonaság, rendőrség, csendőrség, rohamcsapatok biz
tosítják a parancs engedelmes, hű végrehajtását. Az egyházakban a 
papok isteni büntetés terhe alatt erre a nyugodt-derűs látásra hívják fel a 
hívőket. A közoktatás mindenfokú tanszékén tanítók, tanárok, sőt még 
a helyettes tanárok is állandóan e felé a nyugodt-derűs látás felé vezény
lik az új nemzedékek lelkét. írók, festők, szobrászok, zenészek, 
színészek, táncmesterek ezt a derűs-nyugodt látást írják, festik, formál-

953



ják, muzsikálják, játsszák, táncolják. Az illemhelyek ki-bejáróin a ren
des toilette-figyelmeztetést ezzel a paranccsal helyettesítik: - Nyugodt- 
derűs világlátással távozni!

A másik út: Az illető nemzet sorsintézője olyan gazdasági rendszert, 
olyan szociális viszonyokat, olyan politikai rendet, olyan törvényeket és 
intézményeket létesít: hogy a nemzet lehetőleg minden tagjának anyagi 
és szellemi szükségei megelégülésre találhassanak.

Melyek a helyes út?
Már az egyfogú csecsemők helyes választ tudnak adni erre a kérdésre. 

Az első esetben egy külső parancs, egy megszervezett külső kényszerítő 
rendszer akar valami olyant elérni minden egyénben: ami csak a testi és 
lelki élet minden eleméből, összes folyamatából, ezeknek minden 
összehatásából szervi és szerves akarattal jöhet létre. A második esetben 
ez a gazdasági rendszer, ezek a szociális és politikai viszonyok, 
törvények, intézmények a szerves élet természetes folytonos ráhatá
saival állandóan olyan benyomásokat visznek a nemzet minden tag
jának testébe-lelkébe, hogy ezeknek mindennapi életükké élt hatásából, 
mint az egyén egész énjének szerves akaratából megszületik a derüs- 
nyugodt világlátás. Amint a fekete föld szerves akaratából megszületik a 
nehéz búza, a tokaji hegyek boldogságából a tokaji bor. Az első esetben 
a kényszer íjesztésével legfennebb egy az arcra rá ijedt nyugodt-derült 
álarcot érünk el, melyet az egyén mindenpercnyi kétségbeesett erőlkö
déssel tart éhségei, ki nem elégített szellemi szükségei, elnyomott erői és 
vágyai, meg nem oldott problémái eltakarására. A második esetben a 
nyugodt-derűs világlátás a testiélek természetes ritmusának, minden 
képességének, egész életakaratának természetes, ösztönös beleigazodá- 
sa a közös emberi termés nyugodt menetébe.

Melyik út a közösség érdeke? Melyik út az egyén érdeke? Melyik 
jelent igazán új világlátást, új kort?

Teljesen így van a művészi alkotással is. Állami hatalom, hivatalos 
program, parancs-szervezet, ügyész, bíró, katona, rendőr, csendőr sohasem 
fog új művészetet teremteni. Hanem: a gazdasági rendszerében, szociális igaz
ságtételében megújhodott, gazdag kulturális lehetőségeiben fejlődésbe 
mozgósított, törvényeiben, intézményeiben, minden életérdekeiben megvédett 
nemzet élete fogja a szerves élet millió titkos erőivel megteremni azt az új 
művészetet, mely az új kor legfőbb, legmélyebb igazolása a történelem 
előtt.

És okos dolog-e a művészi termésben a hatalmi szó, a külső irányítás, 
a külső kényszer módszerét alkalmazni?

Azt hiszem, éppen olyan okos, mintha az új hatalom birtokosai min
den este egy bármely percben felrobbantható, irtózatos erejű bombát 
tennének az ágyuk alá.
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Mert őrület azzal kezdeni egy új életrend megalapítását: hogy éppen a 
legnagyobb emberi erőknek, a legmélyebb szellemi értékeknek: a 
géniusz, a talentum nagyszerű megszállottjainak menjünk neki ezzel a 
bájosan kecsegtető programmal: - A ti világteremtéses ősgazdagságtok, 
a ti halálon túlrontó építő erőtök, a ti egyetemes kifejező hatalmatok 
kissé túlzsíros a most megépítendő életrend számára. Tehát: addig nyir
bálunk, spanyolcsizmázunk, gyomlálunk, herélünk, kalapálgatunk 
benneteket, amíg szép vékonyka illős szegecske lesztek az új hatalmi 
gépezet megfelelő likacskáiba. Minden felelősséggel állítom: amelyik 
hatalmi rend a szellemi termés szerves, természetes gazdagságú, öntörvényű és 
öninditású szabad életét elnyomja, eltiporja: saját pusztulásán dolgozik és 
anarchiát, káoszt, katasztrófát készít elő.

És megint kérdem: Mik hát ennek az új világnézetnek, ennek az új kor
nak az alapelemei, fő vonásai, mi a tartalma? Milyen irodalom, milyen 
művészetek fognak megfelelni ennek a tartalomnak, fogják kifejezni ezt 
a tartalmat?

Lombikban épúgy nem lehet új kort, új világnézetet csinálni, mint új 
művészetet. Új kort, új világnézetet az egyetemes élet minden éhsége, 
minden érdeke, az emberbe deltázó világ minden eleme hoz létre. 
Azoknál az együvé futottaknál, akik az új világnézet és új kor petárdáit 
leghangosabban és a legszagosabb utófüsttel sütögetik únosúntalan 
orrunk alá, találtunk vak gépezetű csordába szervezést, amorális és 
képtelen ízlésű reklámot, a gerjedt étvágy és harapó fogak jogrenddé 
emelését, az eszközök minden emberi és morális tartalomtól elszakadt 
lelkiismeretlen használását, de semmit azokból az elemekből, melyek 
az emberiség sok ezeréves kultúrájában a kétlábú tollatlan állat 
egyetlen örök igazolását adták s elhitették az istenarc legendáját. A ger
jedt étvágyak ez irtózatos zűrzavarában egyelőre nem elég új művészet 
az, mellyel hátbadöfjük azt, aki gyengébb nálunk, akinek el akarjuk 
venni kenyerét, otthonát, gyermekei jövőjét?

4.

És kik fogják irányítani ezt az új művészetet? Kik fogják irányítani?!! 
Édes teremtő egy Atyaisten, kik fogják irányítani?!!!

Egy miniszteri tanácsos? Egy államtitkár? Egy miniszter? Egy pap? 
Egy esperes? Egy püspök? Vagy ezek együtt? Politikusok? Egy káplár? 
Egy ezredes? Egy altábornagy? Vagy, ami a legborzasztóbb: egy eszté
tikus? Vagy ami a legborzasztóbbnál borzasztóbb: az esztétikusok egy 
államilag kinevezett tanácsa? (Esztétikusnak nevezzük azt a született

955



eunukot, aki egész életében a helyes nemzés célirányos módjairól ír és 
beszél doktori, valamint magántanári értekezéseket.)

Bármim fogják megoldani a művészi irányítás kérdését a dicső új 
világnézet dicsői, az eredmény ez lesz: Azt, amit természetszerűen nem 
lehet irányítani, irányítani fogják olyanok, akik akkor sem volnának 
képesek erre az irányításra, ha a művészi alkotás természettől fogva irá
nyítható volna. A termőt termésében irányítani fogja a meddő. A 
teremtő erőt az impotens. A látót vezetni fogja a világtalan. Ki vesz egy 
eladó világnézetet?

5.

Bizony, igaz: írók és művészek a századok folyamán sok bolondot, 
hántást, sőt: undorítót írtak és művészkedtek össze. Az Éva túlzamatos 
almájától a mai percig mindig, néha-néha pedig igenis sokat. Rim- 
kecske-bubákat, szin-kalamájkákat, háromdimenziójú borzalmakat. 
Beteg démonságokat, léha burzsujpukkasztásokat, lelkiismeretlen 
malacságokat stb. stb. stb. Hát nincs igazuk azoknak, akik egy 
magasabb erkölcsi nemzeti szempontból irányítani akarják ezt a 
rakoncátlan termést?

A Föld a legrégibb művésznél és a legrégibb művészeténél is öregebb. 
És talán közelibb, kevésbé elfüggetlenült, eltávolodott gyermeke Isten
nek, mint a Paradicsomból kitaszított ember. És mégis miket csinál ez a 
vén gyermek? Terem beléndeket, kutyatejet, keserű lapít, konkolyt. Vagy, 
hogy az új világnézetbe be nem illeszthető haszontalanságokat mond
jak: terem gyopárt, gyermekláncfűvet, pipacsot. Játszik pocsolyákat és 
homoksivatagokat. Néha pedig minden világnézeti ok nélkül elkezd 
zötyögni, púposodni, zuhanni és ténykedése határozottan fel forgató
nak mondható. Annyi millió év után még most sem tud talaj képes, tel
jesjogú polgár lenni a vén kamasz.

De terem erdőt, csodálatos koronájú fákat, hogy szélesebb legyen az 
ember lélegzete, mélyebb visszhangú az otthona és vidám gyárakban 
találjon kenyeret a kisgyermekek apja. De terem búzát és szőlőt, hogy 
legyen család, hit, összefogás és halhatatlan lélek. És hogy halálok, 
nyomorúság és tragédiák fölött titáni daccal mozduljanak szélesebbre 
az ember szárnyai. De terem rózsát és ibolyát, hogy messzi visszhangú 
édes játék legyen a folytatás s a csók végtelenebb legyen a testnél. De 
játszik tengert, hogy határtalanabb legyen az ember lelke s örökké 
megújuló az emberi mérés. De játszik hegyeket, égbe rontó királyi 
csodákat, hogy ne felejtse eí felrohanó álmát a le-leláncolt örök Ikarusz. 
De ő adja a pihentető temetőt, nagy szolidáritását az időtlen emberi
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küzdésnek, áh itatós összefogását azoknak, akik ma szeretnek, akarnak 
és küzdenek azokkal, akik valaha szerettek, akartak és küzdöttek. De ő 
adja az ember egész lelkét a belőle szakadt testbe.

Ne legyünk szigorúbbak az emberi géniuszhoz, mint a Földhöz. Hi
szen az egyetemes horizontban azok az egyes esetek, melyekben 
bolondságot, perverzitást, betegséget adott a művészet: mégis az épülő, 
folytatódó, gazdagodó élet elemei. Talán semmi sincs hiába a szerves 
emberi termésben. Azt, ami az apró megcsinálóknál egy rím-bukfenc, 
egy szín-csetepaté, egy forma-zsonglőrség volt, a talentum, a géniusz ifjú 
korában magába gyűjtve új művészi eszköz, új művészi látás, új 
művészi mérés eszközeivé élheti. A tizennyolcadik század kezdő 
poétáinak néha komikus, néha esetlen dadogásai csodálatos hangokká 
fejlődnek a Vörösmarty gigászi hangszerelésében. És mennyi ügyetlen, 
kezdetleges, bárgyú próbálkozás tette lehetővé a képzőművészetek nagy 
termő korszakait.

Ne kívánjuk irányítani azokat, akikbe az ős Minden azért adta titok
zatos gazdagságú lelkét, hogy irányítsanak bennünket.

II. A KITŰNŐEK ISKOLÁJA

Hogy a háború után több nemzet az élet új útjai felé mozdult s érdekei 
tankjéül új gondolatokat, vagy legalább is új és új frázeológiát teremtett: 
nálunk is a reform lett a lelkek legfőbb grávitációja. Minden magyar 
fészken reformtojásokat kodácsoltak a megkortársult tyúkok a szegény 
hunnusok reménységébe. És: minél inkább elmaradtak a tojások, vagy 
záptojásnak bizonyultak, annál hangosabb lett a kodácsolás. Bizonyos 
urak elég népes összejövetele pláne reformnemzedéknek nevezte el 
magát. Azóta több év telt el: de az elnevezés alapjául szolgáló reformok 
lakcímét máig sem sikerült megtudnom. Magának a nemzedéknek 
keresése talán kiadósabb eredményre vezetne.

A baj természetesen nem a reformok akaratában van. Hiszen: ha van 
föld, mely szomjas a reformok áldó tavaszi esőjére: bizonyára a magyar 
föld az. A baj a következő. Azok a nemzetek, melyek tényleg a megújho
dás útjára tértek (- itt most mellékes, hogy ezeket az útakat helyeseknek, 
sikereseknek fogja mondani a jövő, vagy nem - ), a gondolatokat, 
frázeológiát, reformokat: öntudatuk megteljesedésével saját anyagi és 
szellemi viszonyaik diktálásából, saját szerves szükségeik szerint, saját 
életérdekeik m egei építésére, nemzeti egyéniségük védelmére, tágabb 
fejlődésére hozták. És így megmozdulásuk szerves történelmi jelenség
nek mondható. A mi reformterheseinknek pedig a fülük lett a fogan
tatás szerve: fül kagylóikkal nyakoncsiptek egy csomó gondolatot.
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frazeológiát és reformot, melyet a külföldi szelek innen-onnan bevertek 
a magyar levegő türelmébe. Es nem Magyarország összes fizikai és lelki 
adottságaiból, szerves szükségeiből és céljaiból mozdult elő reform
hadjáratuk. Hanem: a füleikből kirázott világnézet- és újkor-cafatokra 
akarták ráfüggeszteni a magyarság egész életét, minden jövőjét és biz
tonságát. Mert a banán jó dolog, titkos összebújásaikon megszülték a 
nagy reform-écát: hogy kitermelik a magyar akác egy új típusát, mely 
vacak magtok helyett banánt fog teremni. Tetemes költséggel megalapí
tották a nagyreményű magyar akácok faiskoláját. A zsenge ültetvények 
ágaira külföldről nehéz valutával behozott banánokat, vagy legalább is 
egy nagy külföldi banán-cég reklámjait aggatták. És még most is nagy 
lelkesedéssel várják: hogy Hunniába beüt a banánkor, a banánvilágné
zet s már meg is alakították a banán-rohamosztagokat, melyek meg 
fogják védeni a magyar akác drága reformgyümölcseit.

Az összeomlást követő húsz év szellemi danse macabrejában 
túlságosan sok összetételű, politikailag, ideológiailag tájékozatlan 
középosztályunk fájdalmas sikerrel tette le a táncmesteri vizsgát. Sok 
külpolitikai kérdésben, a kisebbségi problémában, a közoktatás némely 
kérdéseiben, a belső szociális berendezkedés terén bámulatos biz
tonsággal tudta magához ölelni a nálunk nemzeti öngyilkosságot 
jelentő idegen tanokat. így aztán megtörténhetett az a kozmikus röhejű 
tragikum: hogy a magyar káposzták nagy serege túlhabzó rajongással 
lóbált világnézeti zászlóként egy kecske-menüt, melyen ők maguk 
szerepeltek a kecske-étvágy első fogásaként.

Nem akarom a kitűnőek iskolájának gondolatát ezek közé a 
szélsőséges megtévelyedések közé sorolni. Hiszen az elvont, logikai 
gondolkodásban egészen matematikai biztonságú a dolog: A nemzetek 
egymásközti és belső bajai főleg onnan kelekeztek: hogy nem odavaló, 
kellő tehetségű emberek álltak az élet stratégiai pontjain. Tehát: külön 
egy tehetséges réteget kell kitermelnünk, ránevelnünk a nemzet 
vezetésére.

Oly világos a gondolkodás előtt ez a tétel, hogy nem csoda, ha igen 
jeles embereket is megnyert a maga számára. De itt megint ahhoz a baj
hoz érünk, mely közösségbe hozta ezt a két különböző tanulmányt. Es 
ez az, hogy: lehet egy gondolat a logikai gondolkodásban kifogástalan. 
De a végéremehetetlenül sok folyamatból összeverődő szerves életben 
azért lehet természetellenes hántás, betegség, a fejlődés akadálya.

Tudva azt, hogy nemzetünk mai vezetői tudásban s az élet megküzdé
sében sokkal erősebbek, mintsem félnének egy magános ember gon
dolatától, akinek minden hatalma, egész fegyvertára egy tízfilléres toll, 
egy üveg tinta és némi papiros: teljes őszinteséggel fogom itt tárgyalni a 
tehetség-kiválasztás problémáját.
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1.A cél

A cél kétségtelenül az: hogy az egyetemes magyarság a kulturális, gaz
dasági, szociális és politikai élet építésében, a higiéniai életvédelemben: 
a fejlődés minél több lehetőségéhez, a biztonság minél több védelmé
hez, az élet minél több javához jusson. Ez pedig csak akkor történhetik 
meg: ha a nemzeti életépítés és védelem minden irányító pontján 
odavaló, arravaló emberek vannak. Az arravalóság határozott tehetség 
egy bizonyos munkakörre. Nekünk tehát meg kell keresnünk a 
különböző tehetségű gyermekeket és ifjakat s külön iskolába tömörítve 
őket, különös gonddal kell nevelnünk tehetségük irányában. A 
tehetségesek külön iskoláira azért van szükség, hogy a közepes és 
gyenge tehetségű tanulók ne hátráltassák őket az előrehaladásban.

2. A tehetség

Természetesen: itt az az első kérdés: mi a tehetség? Melyek ismertető 
jelei, megnyilatkozási formái? Vannak-e különböző formái, fajtái?

A szellemi képességre több kifejezés van: okos, értelmes, eszes, in
telligens, tehetséges. Mi a tehetséges jelző tartalmában az, ami nem 
közös ezekkel a többi jelzőkkel, amit csak ez a szó jelöl meg?

Az okos bizonyos gyakorlati, viszonylagos képességet jelent. Lehet 
valaki okos és amellet igen alacsony szintű, értéktelen szellem. Az 
üzletei és politikai életben igen nagy sikerű okosokkal találkoztam 
néha, akik mélyen egy átlag pincér vagy nyomdász szellemi szintje alatt 
álltak. Az okos kitünően adminisztrálja magát, embereket és helyzete
ket ügyesen ki tud használni. Véleményei, megállapításai, szellemi és 
társadalmi magatartása igen megfelel az átlag ember ítéletének. Ezért 
megbízhatónak találják a vele való társulásra, összeállásokban, szer
vezettségekben könnyen lehet vezetővé. Sohasem „galoppotja el" magát, 
a középút az ő aranyfedezete. Válságos helyezetekben oly okosan tud 
semmit beszélni, hogy megnyugtatja a felelősség vállalásától irtózó 
lelkeket. Az apró écák, az ügyes kis intrikák, az elfürészelések és 
szőnyegkihúzások, a bölcs megbékéltetések, a közös nevezőre hozások, a 
közösplattform-találások az ő sajátos művészete. Mint engedelmes baka 
vagy irányított káplár igen hasznos típus lehet. De az a nemzet, ahol a 
vezető, irányító rétegek ilyen okosokból állanak: örök senyvedésre van 
ítélve. A nagyvonalú gondolatok mozdító ereje, a széles horizontok 
megnőhető, lelket tágító nevelése a tömegekre és az új nemzedékekre: 
hiányzik. Az apró ravaszságokból, elbukásokból és maszlagolásokból 
táplálkozó közélet nem tudja egy nagy, szerves gondolatrendszer élet-
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vallását, jövő-programját az összetartozás történelmileg alkotó erejű 
ösztönös érzését adni a nemzet egyetemének. Az ilyen nemzet közös 
értelmet nem mondó mozaik-darabokra van törve, elsilányult öntudatú 
s fiai könnyű zsákmányként sodródnak idegen ideológiák, idegen 
érdekek eszközének.

Az értelmes jelzőt talán nem kell megmagyaráznunk. Az intelligens 
jelző már mélyebb, értékesebb szellemi képességekre mutat. Az in
telligens ember a teljes, meg nem nyirbált, integrális ember, érzés, gon
dolat, képzelet, aki a dolgok, események, emberek, viszonyok lényegét 
érti meg egész ösztönös, tudattalan és egész tudatos logikai énjével. De 
maga az intelligencia még csak befogadó, meglátó, megértő passzív lelki 
képesség.
\ tehetséges jdzö sajátos jelensége a többivel szemben éppen az: hogy 

aktív, hogy terem vagy teremt, hogy létrehoz valamit a saját énje 
különös meghatározásaiban. A tehetség olyan egyéni erő, képesség, testi 
és lelki folyamatok olyan összehatása, mely létrehoz, megvalósít 
valamit, ami magán hordja a termő, vagy teremtő egyén sajátos jegyét. A 
tehetséges lehet okos is, értelmes is, eszes és intelligens, sőt még nem is 
igen értelmes, vagy legalább is csak igen elhatárolt területen az. 
Különösen a matemátikai és zenei tehetségek között talákoznak olya
nok. akik minden más téren és vonatkozásban majdnem gyengeelméjű- 
eknek mutatkoznak. A tehetség voltaképen gyűjtőnév és igen sokféle és 
igen különböző termő- vagy alkotóképességre mutat rá. Leggyakoribb a 
szaktehetség (mátemátikus, mechanikus, pénzügyi szakember, keres
kedelmi, ipari tehetség, természettudós, szobrász, festő stb.). Ezek ren
desen: minél termőbb tehetségek a maguk szakmájában: annál kevésbé 
használhatók más téren. Csakis a legritkább esetben és rendesen a 
legnagyobb szaktehetségeknél találunk egyetemes horizontú alkotó 
erejű, gondolattermő látást. Ezek mintegy a maguk sajátos tehetségük 
látásának, saját szaktudásuk eredményeinek egységében látják az egész 
világot, az egész életet s így tudnak értékes meglátásokat adni, 
történelmileg használható gondolatokat teremni az emberi együttélés 
viszonyairól is. Az ilyen szaktehetség azonban igen-igen ritka.

Az eddig mondottak nyilvánvalóvá teszik: hogy a szaktehetségeket 
csak egy bizonyos szigorúan körülhatárolt értelemben lehet „vezető 
elemnek”, „irányító rétegnek” szánni. Az ő működő, alkotó és termő 
terük: a laboratórium, a műhely, a műterem, az üzlet, a gyár etc. Itt is 
igen sok közülök inkább csak magát a szakmunkát tudja irányítani, 
nem a foglalkoztatott embereket. Rengeteg anekdota van a szak
tehetségek társadalmi, politikai gyermekdedségéről s általában az em
berek közti forgolódásukról s az emberi együttélés viszonyairól alkotott 
fogalmaikról. De még az anekdoták jórészének ismeretével is leültető
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meglepetéseket kaptam tapasztalataimból. A komműn legfeszültebb és 
feszítőbb napjaiban a budai Dunaparton találkoztam egy nemrég el
hunyt igen kiváló nyelvésszel, aki egyetemi tanár is volt. Amint borús 
arcára néztem, féltréfásan kérdeztem: - Nehéz kibírni? - Ő egy percnyi 
habozó némaság után két karját nagy elhatározással nyújtotta előre s a 
hitvalló végső elszántságával kérdezte: - Tudja, kérem, mi minden baj
nak az oka? - Jobbnak láttam nem-et mondani. Erre ő nehéz döntéssel 
domborította elém: - Az, hogy az összeomlás pillanatában nem tettük 
meg gróf Apponyi Albertet Magyarország diktátorának. - Szelíd 
lemondással kellett elismernem, hogy ezt tényleg elmulasztottuk.

A kereszténynek humorizált kurzus elején az Elsodort Falu roppant 
népszerűsége akaratlanul is behúzott a közélet sodrába. Résztvettem 
igen sok nyílt vagy titkos ankéton, megbeszélésen, összejövetelen, 
tanácskozáson stb. Ha majd jön ama harag napja, mikor a végítélet 
lángokba oldja a világot: még mindig égnek fog állani minden valaha 
lenyírt hajszálam az ezekben az összebújásokban rámriasztó tapaszta
latoktól. Pedig ott volt a középosztály teteje, mindenki, aki úgy mozgott, 
hogy mozgatott is és a sok túlságosan nyelvében élő ember (szegény 
Széchenyi!) közt volt sok jeles közgazdász, nem jeltelen szociológus, 
megjelölt egyetemi tanár, jeleket adó politikus stb. stb. Az abszolút 
Semmi még soha sehol nem táncolta szavakban úgy ragyásig magát, 
mint ezeken a nemzetmentő gondolatcseréken, ahol mindenki vesztett a 
cserén. Fájdalom: ha a legszelídebb kímélettel is választanám meg a 
neveket és az elhangzott mondatokat, hogy ideidézzem: talán a Markó- 
uccai léghuzatban fájdulna meg magános fogam. A kezdeményezés 
képessége, az alkotó gondolat és a felelősségvállalás bátorsága soha 
még futólátogatást sem tettek ezeken az összeképtelenüléseken.

Milyen tehát az a tehetség: mely társadalmi, politikai vezetésre 
képesít valakit? A politikai jelzőt itt a szó legegyetemesebb, legigazibb 
értelmében használom s néha felcserélem a történelmi vezetés kife
jezéssel. A politika szó itt ezt jelenti: az emberi együttélés építése egy 
nemzet, egy állam, egy társadalom keretében. Mit terem vagy teremt, mit 
alkot, mit valósít meg a politikai tehetség?

Az a tehetség mely társadalmi, politikai vezetésre képesít: nem egy 
művészeti vagy tudomány-ágra, nem egy tárgykörre vonatkozik, nem 
egy sajátos alkotóképesség megvalósulása. Ez a tehetség a történő em
berre és az emberi együttélés viszonyaira vonatkozik, tehát: egyetemes 
tehetség. Nem ö talál fel gépeket, új tudományos eredményeket, nem ő 
csinál képet, szobrot, vagy irodalmi remeket, nem ő teremti meg a hon
védelem eszközeit és módjait stb.: hanem olyan politikai és társadalmi 
viszonyokat teremt, mely úgy mozgósítja a nemzet egyetemes tömegét, 
hogy minél több ilyen alkotásra, feltalálásra stb. alkalmas tehetség
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beérvényesülhessen a közösség élet-építésébe. És megtudja látni azokat 
az embereket morális és szellemi képességük teljes meghatá
rozottságában: kik a nekik megfelelő helyre állítva, szerves mun
katársai lehetnek az ő vezetésének.

Ez a tehetség igen összetett, bár minden folyamatában egységes. 
Egyik alapvonása az a látás, melyet jobb hiányában alkotó, szintézise
ket teremtő látásnak nevezek. Ez abból áll: hogy az adottságok, esemé
nyek, viszonyok, intézmények, emberek kaotikusnak tetsző zűrzavará
ban meglátja az egyetemes összefüggést: a minden folyamat, tényező 
hatását minden folyamatra, tényezőre. A szükségek, hibák, mulasztá
sok, erők, képességek, helyes megvalósítások, természeti és emberi 
befolyások stb. roppant bonyolultsága mintegy röntgenmegvilágítás
ban áll szemei előtt, melyben az egymásrahatások teljes összefüggésé
ben látja a közösség egész életét, minden folyamatát, minden szerve 
működését. Ezért sohasem lát és kezel egyetlen jelenséget sem a maga- 
csak különségében: hanem teljes meghatározottságában. Ez az. ami 
megadja az ilyen vezetőnek a maga szükséges nagy> tárgyilagosságát és nem 
az érzelmi és képzeleti folyamatok gazdagságának hiánya. Gazdag érzelmi 
elemek nélkül nem lehet valaki egy közösség kifejezője, képzelet nélkül 
pedig az egyszeregyet sem láthatjuk meg.

Ez a látás tehát már egységbe hozó, szintézist teremtő. De ez a látás 
már egyszersmind megindító, kialakító folyamata annak a gondolat
nak, vagy gondolatrendszernek, melyet az ilyen vezető tehetség 
megterem a közösség követelő életproblémáinak megoldására.

Ilyen aktív, teremtő, alkotó jellegű a vezető tehetség emberlátása is. 
Nemcsak meglátja a tömegek és egyének lelki folyamatait, lelki életét 
összes adottságaik és meghatározóik egységében. Hanem: ez a látás 
már megindítója, formálója: azoknak a gondolatoknak, irányítások
nak, ráhatásoknak, intézményeknek, melyek a nemzet egyetemének 
szükséges lelki, szellemi formálását eredményezik. Ez a látás képesíti 
arra is: hogy tudja, melyik embertől mit várhat. És hogy melyik embert 
hova állítson, hogy legmegfelelőbb, legtermékenyebb lehetőségű helyen 
legyen.

És itt értünk el valami olyanhoz, ami a vezető tehetség, a vezető réteg 
különhatárolt, mesterséges, lombikos és homonkuluszos kitermelését 
nevetséges illúzióvá teszi.

A tehetség első megnyilvánulásai és a megnyilvánulás kora egyénen
ként igen különbözők. Ezer és ezer esetben a gyermek és koraiíjú élet 
roppant elevensége évekig tehetséget, leendő ember-csodát igér. Vagy 
pedig a kezdő élet szokatlan képzettársulási folyamatai hitegetnek új, 
eredeti tehetséggel. Aztán: egyszerre, néha a kamasz évek viharában, 
néha az Egyetem padjain, vagy még később: eltűnnek az ígéretes lelki
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folyamatok s az illető egész életén át egy alig átlagember szürke képlete. 
Igen sokszor pedig hosszú évekig más tereken mutat némi tehetséget, 
mig önmagára lelve: egy egészen más tehetségben mutatja meg 
döntő erejét.

De még megtévesztőbb és kiszámíthatatlanabb a tehetség megnyilvá
nulásának kora. Igen sok esetben - és most itt csakis a szaktehetségekről 
beszélek - ez a sajátos tehetség nemcsak az elemi, hanem a középiskolai 
években sem mutatkozik. De nem nagyon ritka az sem, hogy még a 
későbbi években s az egyetemi padokon sem jelentkezik. Csak jóval 
később, mikor az illető kikerülve az életharcba és most már csupán saját ere
jére számíthatva: egész énjét. minden erejét veti a küzdelembe. És azt hiszem, 
elég helyes az a megfigyelés is: hogy éppen az egészen nagy, a rendkívüli 
tehetségek nyilatkoznak meg ilyen későn, ha nem is mindig. Tapasztalt 
pedagógus nem fogja tagadni azt a tényt, hogy érettségi után az ifjak 
legnagyobb többségét époly joggal lehet az egyik, mint a másik pályára 
küldeni, mert semmi parancsolóan sajátos tehetséget sem mutatnak 
éppen erre, vagy arra a pályára. Én magam érettségi előbb több út előtt 
haboztam. Leginkább katonai vagy diplomáciai pályára szerettem 
volna menni, de ezt családi körülményeim nem tették lehetővé. A papi 
pálya is titkos hívásokat küldött felém. Végre jogásznak mentem. 
Csupán azért, mert azt hittem hogy így hamarabb lehetek Kossuth La- 
josabb és az egyesült európai köztársaságok elnöke.

Kitűnőek iskolája bizonyos értelemben már rég van. így pld. a Br. 
Eötvös kollégiumba csak olyanokat vettek föl, akiknek a négy felső 
középiskolai osztályban és az érettségin tiszta jeles bizonyítványuk volt. 
Nem hiszem, hogy lehetne tévesebb úton keresni a tehetségeket. Hiszen 
az igazi tehetség ritkán tiszta jeles tanuló és a tiszta jeles tanuló a 
legritkábban tehetség a szónak helyes s általam is megadott értelmében. 
Érthető tehát, hogy az Eötvös Kollégium alkotó tehetséget negyvennégy 
évi fennállása alatt alig adott egy-kettőt. De a célja nem is ez volt. Csupán 
képzettebb, jó tanárokat s többé-kevésbé ügyes, tanultabb tudomá
nyokkal foglalkozó egyént akart a magyar életbe bocsátani. Ezt a célját 
pedig, úgy hiszem, több esetben elérte.

Ami aztán végzetesen zavaró: az, hogy sokszor éppen a tehetségek, 
némelykor éppen a legnagyobbak, az elemi, a középiskola, de néha még 
az Egyetem éveiben is: teljesen tehetségtelennek, néha majdnem 
bárgyúnak, vagy pedig hallatlanul nemtörődőnek vagy lustának mutat
koznak. Mig aztán az élet sajátos érintéseire, belső, talán önmaguk előtt 
is tudattalan fejlődésük eredménye egyszerre hatalmas tehetségben, 
nagy alkotásokban mutatkozik meg.

Ha ez így van <4 szaktehetségeknél: mennyivel ígyebb van a 
társadalmi, a politikai vezetésre hivatott tehetségeknél. Hiszen minden
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szellemi felelősséggel állítom: ilyen tehetség a legkorábban is csak a har
mincas évek második, a negyvenes évek első felében revelálódhatik. Mert 
társadalmi, politikai, történelmi vezetésre semmilyen politikai, történelmi, 
szociológiai, gazdasági tanulmány nem képesít valakit, ilyen tanulmányok
ra nélkülözhetetlen szüksége van a vezető tehetségnek: de ezek a tanulmá
nyok nem adják meg a vezetés képességét. Ezt csak az egész, meg nem szúrt, 
minden folyamatában szabadon egybeható élet adhatja meg az erre hivatott 
tehetségnek. A társadalmi, politikai, történelmi vezetésre olyan teljes önis
meretre, önfegyelemre, emberlátásra, oly gazdag és sokféle tapasztalatokra és 
egyetemes horizontra van szükség, hogy ezt a jó Isten legzsenibb zsenije sem 
szerezheti meg fiatal korára. Ez egyetemes, kivétel nélküli törvény, mint az 
éhség, mint a halál.

És ez így jól is van. Hiszen még a szaktehetségeknél is végtelenül 
gyilkos tévedés volna: ha az első huszonnégy év gazdag befogadású 
éveiben csak a tehetségüknek szigorúan megfelelő külön preparált 
szellemi koszttal töltenők őket, mint egy úrnapi ebédre szánt libát. Hi
szen így legjobb esetben is egyszemű óriásoknak nevelnők őket, akik 
talán óriások volnának: de az élet apró ügyes Ulisszeszei lépten- 
nyomon kibabrálnának az egy szemükkel. És ez a kisebb baj volna. A 
nagyobb, a végzetes baj az lenne: hogy az egyszemű óriásban elveszne: 
az ember. Az egész ember: az élet millió folyamából bővülő, minden 
ősadottságából gazdagon előépülő ember. Ha a lombik-rohamosztagok 
élharcosai kissé jobban ismernék (de honnan?) a tehetség bonyolult 
szerves életét: elhinnék nekem, hogy sokszor talán egy matemátikusnak 
az löki meg gondolatát egy új szakeredményre: hogy egy Beethoven- 
szimfóniát hallgatott s hogy nevelése ráképesíti, hogy ez a szimfónia 
ilyen hatással legyen rá. Egy vegyésznek, vagy a mérnöknek talán az 
hozza meg egy új vegyi összetétel vagy egy új gép-probléma megoldását, 
hogy Dosztojevszkynek egy jelenete összes gyökerében megrázta. 
Kiszámíthatatlanok az élet és a lelki folyamatok egymásra hatásai s az 
élet egyetemességét nem lehet Liebig-féle kivonatokkal helyettesíteni. 
Most, mikor a gép, a sport és bizonyos világnézet annyira csak alkalmas 
gépszeggé, gépcsavarrá vagy kerékké akarják szegényíteni az embert: 
mindent meg kell tennünk: hogy a teljes, az integrális emberi embert 
átmentsük a sötét napok körmei közt.

Természetesen: ezerszeresen fokozva és abszolúte áll ez a társadalmi, 
politikai vezetésre hivatott tehetségre, kinek az anyaga: a történő ember. 
közösségben és egyénekben. Mi lenne, ha már a tizenhatodik vagy hu
szadik évtől kezdve csak politikai, szociológiai, közgazdasági stb. 
tanulmányokkal gyurnók púposra a lelki hasát! Megölnők benne éppen 
azt. ami lényege, teremtő titka a vezető tehetségnek: az egyetemességet. 
Ezekben a fiatal években, és lehetőleg minél tovább: hadd csatangoljon

964



szabadon, meztelen lélekkel a ráömlő világ benyomás-záporaiban, 
hadd torkoskodjék minél több szellemi ételből és italból, hadd kószál
jon szét az emberek, viszonyok, helyek végtelen sokféleségében: hogy az 
egész beleömlő világgal, az érzés, képzelet, gondolat, akarat minden 
gazdagságával, az emberi szellem minél több termésével gyűljön 
tehetsége egész emberré. Mert ez a vezetés első feltétele.

A tehetség, az alkotás lélektana tehát ezt mondja: - vezető tehetséget, vezető 
réteget nem lehet kitermelni. Az élet termeli ki ezeket ráhatásai teljes 
gazdagságával.

3. Lassan járj, tovább érsz

A kitűnőek külön karámban történő dömping-nevelésére Lombik- 
bácsiék érve ez: - Az élet siet, nyomában kell maradnunk. A közepesek 
és a tehetségtelenek az együtt-tanulásban hátráltatják a tehetségeket. Ez 
az oka, hogy már negyven keserves éve a huszadik században 
veszteglőnk. Nekünk mára könyökünkön jön ki a huszadik század. Ha 
a tehetségek különkerítve fognak taníttatni és tanulni: a jövő krumpli
kapáláskor nyakig leszünk a huszonkettedik században.

Ájle mit vájle: mondja az okos árja. És igaza van. Tehát tegyük fel: 
hogy a középiskolákban külön osztályba választjuk ki a tehetségeket, 
vagy pedig: külön iskolákat fogunk felállítani számukra, hogy zavar
talanul és gát nélkül folyhassék a tömített tehetség tanítás.

Kiket veszünk fel ezekbe a kiváltságos osztályokba, vagy iskolákba? 
A tiszta jeles tanulókat. Ez végzetes volna. A tiszta jeles mutathat 
szorgalmat, előrevágyást, jó befogadó értelmet és gyors és hű em
lékezőképességet: de nem jelent tehetséget. Sőt - egészen ritka, számba 
alig vehető kivételtől eltekintve: éppen ez az általános egyenletes 
szorgalom és befogadó akarat a jele valamely sajátos, döntő erejű 
tehetség hiányának. Mi pedig elsősorban bármely téren alkotó, kez
deményező szellemű egyéneket akarunk adni a közösségnek. Jól van: 
hát akkor azokat választjuk ki a kitűnőek osztályaiba vagy iskoláiba: 
akik valamely tárgyhoz feltűnő hajlamot és képességeket mutatnak. 
Tehát: lesznek egy ilyen kivételes osztályban: kitűnő nyelvész, ragyogó 
geográfus, tündöklő fizikus, csillogó historikus stb. tehetségek. De ezek 
aztán jobban fogják hátráltatni egymást, mint bármily közepes vagy 
gyenge képességű gyermek tömege. Mert pl. a kiváló matemátikus 
tehetség rendesen nem is egy, hanem hat mezőgazdasági jelenség a 
nyelvekben, amit a nyelvtehetség teljesen hasonló tünetekkel szokott 
viszonozni. A historikus tehetség zord antitalentum a fizikában, amit 
aztán a fizikus tehetség alaposan visszadacol neki. Tehát itt mindenik
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kiválasztott kitűnőt éppen abban fogja hátráltatni, gátolni többi más 
képességű társa: ami a lényege, sajátos tehetsége.

Csak két kiút van ebből a kiválasztási csávából. Vagy lemondunk a 
tehetség kitermeléséről és megelégszünk azzal: hogy a szorgalamasokat, 
az okoskákat, az értelmeskéket válogatjuk honi közoktatásunk töltendő 
libáinak. Vagy pedig: külön osztályokat vagy iskolákat állítunk fel a 
matematikus, különt a nyelvi, a geográfus, a historikus etc. tehetségek
nek. És ezután a végzetes és gyilkos bűnű megtévelyedés után 
falansztert építünk köréjük s kinevezzük a lombikot egyetlen hivatalos 
faj fenntartási szervnek.

Azután: tudják-e honunk lendülő reformátorai: mit jelentett és mit 
jelent a különböző képességű, tehetségű, a közepes és annál is alacso
nyabb képességű gyermekek termékeny együtt-tanulása? Tudják-e, 
hogy egy-két tényleg kiváló diák mennyire vitte az egész osztályt, milyen 
lendítő, gazdagító erő volt összes társai fejlődésében. Hogy a fiúkkal 
sokszor olyan tantárgyat, melyet tanára nem tudott megszerettetni: 
megszerettette egy-két ilyen termékeny szellemű diáktársuk lelkükhöz 
mindenképpen közelebb férő megnyilvánulásaiban? Tudják-e, hogy 
egy-két ilyen kiváló diák. mint példa és morális mozdítás: mennyi 
levegőt adott az osztály gyengébb szárnyai alá? Hát nem lel becsül betét
ién eredmény ez?

Még tovább: Tudják-e új világnézetkéék, hogy a különböző képessé
gűek e sok egymásra hatású együtt-tanulása mit jelentett a tanulók, és 
éppen a legkiválóbb, legtöbb csírájú diákok teljes emberré és életre 
nevelésében? Benn voltak az élet véletlenes sokféleségében s tanulhat
tak embert és lelkeket az élet természetes, mesterkéletlen mutatásai 
szerint. Kifejlődhetett bennük a kölcsönös segítség, a gyengébbek 
megsegítésének, a szánalomnak termékeny folyamata. Öntudatuk 
túltengését kellő határok közé szorította az a tapasztalat, hogy talán 
mindenik fiúban, a leggyengébben is van valami képesség, érték, ami 
bennünk hiányzik. Megtanulhatták, hogy majdnem minden társukat 
lehet olyan szerephez, viszonylathoz, helyzethez juttatni, ahol hasznu
kat lehet venni. Talán olyan hasznot, melyet ők maguk nem tudnának 
nyújtani. A fiatalság nagy egyenlőségében a szellemi, kedélybeli, fizikai, 
játék vagy más képességek kiegyenlítik egymást s a különböző 
képességek és értékek, ügyességek és jóságok természetesen létrejövő 
egyensúlya egyaránt töri le a beteg gőgöt és a beteg irigységet. Ha a 
tehetség a sajátos hajlamos tárgyából a középiskola folyamán lényege
sen is kevesebbet tanul: fiatal tehetségének hatalmas ereje villámgyor
san tudja azután pótolni. De itt a lelkek egyenlőtlen sokféleségében 
olyant tanul a fiatal befogadásé években, aminek elmulasztása egész
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életére végzetes lehet. Tanul: embert, emberi együttélést, az emberek vi
szonylagos használhatóságát, tanul: életet.

Végül: mi haszna lesz az egyénnek, mi a közösségnek abból, ha a 
végtelen gazdagságú gyermeket és fiatal diákot csak csupántehetséges 
alannyá",„kitűnő tanulóvá" szegényítjük, héréijük, spanyolcsizmázzuk? 
És aztán ezt a szerencsétlen abstraktumot tömi tett tudás-adagokkal 
gyömöszöljük a pedagógiai mintavásár Mauthner diadalává?

A természet a maga nyugodt bölcsességében már rég lemondott arról: 
hogy a kitűnőbb fák az eget dörzsölgessék a fejükkel. Ha egy tehénről 
lenyúzok minden bőrt, izmot, kiontom minden csepp vérét, abból a 
logikai elgondolásból indulva ki: hogy így minden bevett tápláléka 
tejbe fog fejődni: Az a tehén nem lesz vezető réteg, vezető tehetség sem
miféle világnézetben. Egyszerűen: egy megnyúzott, csontvázra rabolt 
döglött tehén lesz. És még minőségi, Ueberkuh-tejet sem fog adni. A 
lelki szellemi fejlődésnek éppúgy megvan a maga természetes, millió 
kiszámíthatatlan folyamatból előálló menete, mint a testi fejlődésnek. 
És a dopping nemcsak a lóversenyeken ártalmas dolog.

És a lelki életben éppúgy megvan a törvény, mint a testi szervezetben: 
hogy nem lehet a folyamatok természetes arányát büntetlenül megza
varni, megváltoztatni. Ha bizonyos folyamatokat folytonos igénybevé
tellel túlságosan kifejlesztünk: más folyamatok elgyengülnek, el
vesznek. A túlságosan értelembe, tudásba, szorgalomba doppingolt fia
tal élet elveszti anyacsókban kapott gazdagságát. Elveszti mindazokat 
az elemeket, folyamatokat: melyeknek dús összehatása adja a tehetség 
termő, alkotó erejét. A tehetségnevelésre kijelölt szerencsétlen Izsák el
veszti ebben a nagycélú nevelésben: termő csíráit, tehetségét.

És mennyi beteg indulatnak, öntudat-gyolyvának, gennyes irigység
nek, hisztérikus, túlméretezett ambíciónak lesz dús melegágya ez a 
felhőkarcoló kiválasztás! Egyik pedagógusunk úgy gondolja megaka
dályozni a kiválasztott ifjak öntudatának túltengését: hogy nem a kitű
nőek iskolájának fogják nevezni intézetüket, hanem valami rosszul el- 
szerényítő nevet fognak neki adni. Ugyan! Ez megint egy okos elvont gon
dolat. Tessék megpróbálni: nevezzék el azt az iskolát kispipának, vagy: 
én-kis-pintyőke-vagyok-nak: azok a kiválasztott bikficek éppoly terebé
lyes öntudattal fogják tudni, hogy ők a kitűnőek iskoláját adják 
össze.
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4. Kik választják ki a vezetésre alkalmas tehetségeket? Melyik 
réteg, vagy mely rétegek fogják kitermelni a jövő vezető

rétegét?

Ez a kérdés olyan, mint Dante pokla. Tele van borzalmakkal. Ez a 
kérdés olyan, mint az éjjeli Angyalföld. Tele van veszélyekkel. Ez a 
kérdés olyan, mint az életem. Tele van Markó uccával. A feladat tehát 
az: megmondani mindent, amit e tárgyban kötelesség megmondani. De 
olyan formában, mely nem feledkezik meg a mai napok szükséges 
önfegyelméről.

Az itt következő sorokban tehát nem a szaktehetségekről lesz szó. 
Ezeknek az esete mégis könnyebben oldható meg. Vagy: amennyiben a 
következők némely sora rájuk is vonatkozik: ez csak másodsorban fon
tos. A főkérdés e fejezetben: Hogyan és kik által fog történni azoknak a 
kiválóknak a kiválasztása: akiket tehetségük társadalmi, politikai 
vezetésre, az ország vagy egyes közületek sorsának irányítására határoz 
meg? Hogyan, milyen tényezők vagy rétegek fogják kitermelni a jövő 
vezető rétegét?

Maradjunk egyelőre általában a tehetségek kiválasztásánál. Kik 
fogják ezeket kiválasztani a kitűnőek osztályai vagy iskolái számára? A 
tanárok a tanuló eddigi teljesítményei alapján? Érdemes volna az is
kolai értesítők alapján utána kutatni: mi lett azokkal, akik az utolsó 
ötven évben a középiskola osztályait tiszta, vagy legalábbis majdnem 
tiszta-jelessel végezték. Hol, milyen téren tűnnek ki? Milyen a tehetségük 
és mit terem, alkot, valósít meg?

Ellenpróbául aztán azt is meg kellene vizsgálni: hogy ugyanez idő 
alatt a kettes-hármas tanulók közül, sőt azok közül is, akik néha-néha 
egy-két négyesbe botorkáltak: hányán, milyen percentben mutattak 
valamilyen irányban határozott tehetséget? Milyen értéket teremtettek, 
alkottak, valósítottak meg a közösség javára?

Azt hiszem: ez a vizsgálat nem igazolná a tanárok kiválasztását. És 
azt hiszem, hogy ezért nem lehet a tanárokat felelőssé tenni.

Valószínűleg ahhoz: hogy a tehetséget, mikor az még csak ígéret, csak 
jövő lehetőség, meglátni az ifjúság e csalékony éveiben: tehetség, vagy 
legalábbis mélyebb intelligencia, áthatóbb emberlátás kell. Mármost: 
ha a tanárság legszebb formáiban hivatás és művészet is, de általában: 
kenyérkereső pálya. És így a tanárnak éppúgy nem lehet pisztolyt 
szegezni: hogy tehetsége, mélyebb intelligenciája vagy áthatóbb em
berismerete legyen, mint más pálya futóinak. Hiszen annyi heroizmus 
még a filozopterekben is van: hogy az ilyen megfélemlítő kísérletnek 
ellenálljanak.
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De bármilyen is a tanár: ez a tehetség-meglátás a 14-ik, vagy a 16-ik. 
vagy a 18-ik évben már a fennebb említett okokból, az esetek kilencven- 
kilencvenöt százalékában lehetetlen, vagy legalábbis kétes értékű. 
Milyen az a tanuló, akit a tanárok a középiskolai év alatt kitűnőnek, 
tehetségesnek ítélnek? Eleven szellemi életű, gyors felfogású, jó em
lékezetű, pontos visszaadó és általában: szorgalmas. A gyors képzettár
sítás és a jó emlékezet igen sok esetben csak a fiatal élet nagyobb 
vitalitásával jár és később nyomait is alig lehet megtalálni. Általában: 
ezekkel a képességekkel lehet a tanuló okos, értelmes, eszes, még in
telligens is: de ez még nem tehetség. És meg kell gondolni, hogy az em
berek nagy átlaga a 25-28-ik évek táján megszűnik szellemileg tovább
fejlődni s ha több-kevesebb ideig egy szinten is marad, azután ezek a 
szellemi képességek inkább halványulnak, szegényülnek. Hiszen a 
következőt figyeltem meg maguknál a tanároknál is. akiknek pedig 
mintegy mestersége a szellemi élet. Igen tekintélyes részének a szellemi 
virágkorát a szakvizsga ideje jelenti. Ez az időpont mintegy vi
szonylagos kiteljesedése szellemi kapitálizmusának. Ezen a szinten 
marad aztán nyolc, tíz, tizenkét évig, néha kevesebbig, ritkán többig. 
Azután leszáll a tankönyv szintjére s több-kevesebb évig megmarad 
ezen a vonalon. Végre - infandum dolorem. - Természetesen: példák 
vannak úgy a jobb, mint a rosszabb típus felé.

Van aztán egy egyetemesen általános emberi tulajdonság, mely 
nemcsak a középiskola tanárainál, de az Egyetem professzorainál még 
inkább veszélyezteti a tehetség-megítélés értékét. Igen természetes haj
lam az: hogy a tanár szívesebben és könnyebben ismeri tehetségesnek, 
kitűnőnek azt a tanulót, amelyiknek megnyilvánulásaiban a saját fejlő
dése, szellemi élete folyamatait ismeri fel, akiben mintegy a maga 
képmását látja. Természetes aztán, hogy az élelmesebb, törtetőbb 
diákok kihasználják, különösen az Egyetemen ezt a gyakori jelenséget 
és annyira professzoruk szájaízévé hasonulnak, hogy a tanár édes 
önmagát cirógatja, mikor őket kitűnőeknek, tehetségeseknek ítéli. Mon
danom sem kell, hogy ezek a jelenségek nem jelentenek hizlaló kúrát az 
igazi tehetségek érvényesülésének.

És azután bizony: a tehetség igen sokszor nemcsak nehezen 
betörhető, sokszor ellenszegülő, forradalmas, sokszor pláne tiszteletlen 
és lázadó kiritkájú. Egészen természetes, hogy az ilyen tanuló iránt 
nincs barátságos szeme a tanárnak, és a kellemetlen tulajdonságok 
mellett nem szívesen látja meg az értéket. Az Egyetemen pedig gyakran 
valósággal veszélyezteti tanárja tudományos presztízsét. Ez pedig nem 
a legrövidebb út ahhoz, hogy beválasztódjék a tehetségesek, a 
kitűnők közé.

969



Szerencsésebb a tehetségesek kiválasztása: ha egy bizottság vizsgála
tával, vagy az úgynevezett tehetségverseny útján történik?

Többször volt alkalmam rámutatni, hogy milyen végzetesen téves 
módja ez a tehetség kiválasztásának. Velem született udvariasságom 
nem engedi meg, hogy megkérdezzem: de kiket fognak a bizottság és a 
versenybíróság tagjainak megválasztani? És kik fogják kiválasztani 
őket? És kik fogják kiválasztani e kiválasztókat? Ilyen illetlen kérdések
kel nem akarok eljutni az őssejtig. De: vajon ha a tanárok mindennapi 
érintkezésében hosszú évek alatt semmi biztosítékot nem tudnak találni 
arra, hogy tényleges tehetségeket választanak ki a kitűnőek osztályai 
vagy iskolái számára: egy bizottság tagjai percek, negyedórák vagy órák 
alatt szerencsésebbek lesznek ezen a téren? Ismeretes, hogy az ilyen 
rövid időre tömörített megvizsgálásoknál nem a tehetségek, hanem az 
idegek minősége dönt. Ez pedig alaposan két különböző dolog. A 
vidám, merész törtető, az ügyes, eleven reprodukáló, a gyakorlati 
akaratú és apportra kész emlékezetű ifjú lesz mindig a győztes az ilyen 
esetekben. Ezek a képességek pedig igen ritkán járnak együtt a 
tehetséggel. Sőt: a tehetség felette gyakran nehéz mozdulású, ösztönö
sen elfintorodik attól, hogy mutogassa magát, tényleges erejének 
természetes méltósága nem teszi alkalmassá arra, hogy versenyt liheg
jen, hogy adott programot adott időn belül le szellemi-bukfencezzen. Itt 
is megint az élelmeseknek, az okosoknak, a merész és jóidegű 
közepeseknek van győzelmi kilátásuk. Ez természetesen áll az írásbeli 
dolgozatokra is.

Igaz, hallottunk olyan valamit is: hogy nem is annyira tehetségeket, 
hisz a tehetség kiszámíthatatlan valami, hanem: arravaló embereket 
akarnak nevelni a kitűnőek karámjaiban? Édes Istenem! Hát mi az 
arravalóság? Ez: bizonyos munkakörre, bizonyos funkciókra alkalmas 
tehetség. Ó, szavak, szavak, szavak!

Most aztán röviden végezhetünk a társadalmi, politikai vezetésre 
alkalmas tehetségek kiválasztásával. Voltaképpen a kérdés el van 
döntve azzal a fennebbi megdönthetetlen tételünkkel: hogy az ilyen 
tehetség csakis aránylag idős korban, leghamarabb a harmincas évek 
második, a negyvenes évek első felére alakul megláthatóvá, határozott 
tartalmat és biztosítékot jelentővé. Tehát az élet választja ki a maga 
végtelen folyamatainak összehatásában. Az ilyen tehetségnek éppoly 
szigorú morális meghatározottságai vannak, mint határozott, világos 
tartalma. Tragikusan komikus és végzetesen veszélyes volna, ha 
bizonyos fiatalemberek csoportjait etetnők kitűnő jászolakban a 
társadalmi és politikai vezetés szerepére. Ez a sváda, a kis okosság, a 
nehéz könyökű törtctés és a jutányos rokonság uralmát jelentené Árpád 
apánk elszállásolási akciójának bús következménye fölött.
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A mai történelmi napok könyörtelen leskedésében végzetes követ
kezménye lehet minden mozdulatnak. Ezért kell kegyetlenül végigcsi
nálnunk az önismeret nehéz vizsgálatát és legmélyére mennünk azok
nak a bajoknak, melyek a magyarságot az utolsó huszonhat év alatt 
érték.

I. Vajon a magyar középosztály azzal a szemmel nézte a kitörő 
világháborút s ennek egész folyamát, amely szerves kifejezője volt a 
magyarság organikus szükségeinek, céljainak, biztonságának, létvédelmé
nek?

2 Vajon ez a középosztály az összeomláskor meg tudta teremteni azt a 
szolidáritást és egységet, hogy kezébe vegye az ország, a magyarság irá
nyítását, s az akkori viszonyok által parancsolt legvédettebb és legtöbb jövő- 
lehetőséget mutató úton vezesse a nemzetet?

3. Vajon a magyar középosztálynak a kommün bukása után megvolt az a 
politikai, kulturális, szociális, gazdasági és külpolitikai tájékozottsága, 
egységes ideológiája: hogy kezébe véve a magyar élet építését a magyarság 
mély szerves érdekei és legnagyobb jövő biztonsága irányában teljesítse?

4. Vajon az utolsó húsz év alatt ez a középosztály egyéneiben, alakulatai
ban, szövetségeiben, ligáiban, mindenféle összeállásaiban és szer
vezettségeiben olyan bizonyítványt élt magáról a magyarság problémáival, 
belső helyzetével és világpolitikai biztonságával szemben, hogy most logikus 
parancsból kérhetjük: termelj ki egy vezető réteget a magad képére!?

Ezekre a kérdésekre csak egy teljesen megmondó feleletet adahatok. 
Azt: hogy nem felelek.

Azután van még egy elkerülhetetlen meghökkenés. Azok az elemek, 
rétegek, alakulatok stb„ melyek most oly szent és mohó megterhesedéssel 
tehetségeket, vezető rétegeket akarnak kitermelni: a meglévő, letagadhatatlan 
minden féle tehetségekkel és vezetésre termett géniusszal szemben tényleg úgy 
viselkedtek, hogy elhihetjük nekik: tényleg, tehetség az, amit ki akarnak 
választani, amit kitermelni akarnak?

Ez a kérdés döntő. Mert ha valakinek nem is egy. de több kitűnő 
zongorája van és folyton azon jajgat, hogy amint egy zongorát vehet, 
reggeltől estig zongorázni fog: az vagy nem tud. vagy nem akar 
zongorázni.

Néha egyetlen egyetemes mutatásű példa megmond minden példát, 
ízléstelenség volna itt szabadkoznom, hogy miért a magam példáját 
hozom fel.

Hát én kitűntem. Húsz éven át egy ország dühös ordításai, egy ország 
szerelmi vallomásai küldték a szélrózsa négy irányába a bizonyságot, 
hogy kitűntem. Aztán lassanként a dühös ordítok elmaradtak. Vagy 
csatlakoztak a hitvallók csapatához, vagy megszégyenülve, megszep

971



penve behúzták a dühösebbik lelkűket, mint megszégyenült kutya a 
farkát. Miért? Ezért:

Mert azok a szépségek, melyekben örökre rögzítettem fajtám lelkét, 
életét, érintetlen magasságban maradtak a divatok és napok változásai 
fölött. Az Elsodort Falu, a Csodálatos Élet. a Segítség! a Bors vezér, a Napló és 
Elbeszélések, a Tenger és Temető stb. örök magyar katedráiisok, ahol a 
küzdő magyar, mint az élet csodatevő vizébe, mindig visszamentheti 
magát a magyar élethitbe. Ahol arcok, tájak, események ezreiben szól 
Hungária aeterna mély hívása:

- Fogjátok egymás kezét, akarjatok, küzdjetek. merjetek hősök és 
nagyarányúak lenni. Akik nagyon élik az életüket: azoknak nem fogy el 
az élete.

Mert rámozgósítottam a magyar nyelvet a történő ember teljes 
megmondására. Végtelenné tettem a magyar mondat lehetőségeit s 
szavakba tudtam szabadítani a lélek leghalkabb suhanásait. legzsúfol
tabb egybetorlásait. Az örök levés rohanó folyójává tettem ezt a 
csodálatos nyelvet, hogy megmondja a világzápor szüntelen tovazuha- 
nását a sírássá és kacagássá deltázó emberen át. Ma az én mondataim 
mozdulásaiban fakad szóra minden nap felé törő magyar lélek.

Mert új Szent Györgyként nekimentem a magyar veszélyeknek, 
magyar bajoknak, magyar betegségeknek. Nem fedezékeztem el semmi 
csoport-érdek mögé magam, nem kötöttem ötvenpercentes megegyezést 
semmilyen nyavalyával: felégetett hidak között, társ, párt, hadsereg 
nélkül meztelenné mertem vetkőztem! a magyar problémákat. Könyör
telenül és elíjeszthetetlenül adtam meg a diagnózist és megmutattam a 
gyógyulás útjait s az egészséges jövő tartalmát. Életkatekizmust adtam 
fajtámnak és: húsz esztendő minden mozdulata, szereplő figurája, ese
ménye, zűrzavara, fenyegetése, zuhanása: igazolták minden mon
dásomat minden viszonylatban. Egyetlen látásomra nem cáfolt rá az 
idő. És, jaj. még nehéz igazolások settenkednek a felénkdűlő napok 
küszöbén.

Mert az újabb nemzedékek lelkében benne vagyok, mint benne van 
az okszigén minden tüdőben. Mert a nagy kísértések és Wegen mérgezé
sek idején az én erőm, az én szeretetem, az én géniuszom parancsa nem 
engedte őket elszakadni a megcsalt, kiuzsorázott. kitúrt magános 
magyarság ügyétől. Mert a megszállott területek magyarsága az én rop
pant hitemből meríti a hitet, hogy nem pusztulhat el az a fa, melyből a 
termő élet ajándékai még ily dús erővel fakadnak elő.

És hogyan próbált engem kiválasztani, kitermelni vezető tehetséggé ez 
az intéző társadalom, mely ma minden mozgójában és mozgatójában, 
minden alakulatában és „magyar jövőt" abortáló összeelegyedéseiben a 
vezető tehetségek kitermelése után kiált?
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Megpróbálták csak egyszer is megteremteni azt a könnyű lehetőséget 
hogy bekerüljek a magyar törvényhozás tagjai közé? Vagy talán az én 
tudásom, látásom, erőm és magyarságom szégyent hozó csekélyke 
volna a megmandátumozott Likurguszok, Szóionok gigászi táborában? 
Nem volna-e mélyen nemzetnevelő, egységteremtő az én tiszta hangom 
a magyar törvényhozás pódiumán? Vagy bűnöm az, hogy én képtelen 
vagyok azokra a választási piszkosságokra, melyek révén annyi kitűnő 
termelődött ki vezető tehetséggé? Volt védelem számomra, mikor 
háromezer pengőért a bíróságok megtévesztésével egy ragadozó 
kizsákmányolásába ragadta életem alkotásának nagy részét halálom 
után ötven évig? És a mai nagy megkeresztényesült világban, annyi 
keresztény erkölcsű hazafias alakulat mellett mozdul-e emberi szándék, 
hogy ezt a páratlan rablást jóvátegyék hátralévő napjaim számára? A 
tavalyi hatvanéves jubileumom alkalmával, amikor a szegény, megnyo
morított, elgátolt magyarok százezrei küldték felém szívüket: történt-e 
intézkedés, hogy ez a nap ne csak taps-orgia legyen, hanem jelentősé
gemhez illő módon biztosítsák, hogy hátralevő erős éveim gond nélkül 
termelhessem ki a magyar lelkek nagyobb gazdagságára? Nem ezek a 
nagyon hazafias, kitermelhetnékes elemek találták ki á géniusz- 
megrablás, a tehetség-pusztítás legirtózatosabb furfangját: - Jó, ha a 
zseni, a tehetség nyomorban van, ha csak éppen éhen nem hal: mert máskép 
nem terem?! Tehát: a tényleg meglevő tehetséget úgy termeljük ki: hogy állan
dóan az elpusztulás határvonalán vegetáltatjuk.

5. A szociális és a nemzeti szempont.

Ez a két szempont egyazon dolog. Nem tudnám megérteni az olyan 
magyar ember lelki berendezését, aki a magyarságot nem egész 
egyetemében akarná a fejlődés, a megújhodás útjára vinni.

A tandíjak, a fájdalmasan mindig újabb kiadású tankönyvek^ a min
denféle iskolai, az iskolábajárásra illő ruha, az esetleges villamos- vagy 
vonatköltségek, vagy pláne a bennlakás, úgyis végzetes numerusz 
klauzust jelentenek a magyarságra Magyarországon. Hiszen a magyar
ság igen csekély percentje foglal helyet a rang, a vagyon, a hatalom 
rétegeiben. Óriási tömegei: a parasztok, munkások, altisztek s a 
középosztály nincstelen alsó része. Ezekre a szegény hunnusokra ezek a 
költségek szörnyűbb kizárást jelentenek minden árja-törvénynél. Ez a 
kizárás az egész egyetemes magyarság halálos veszélye. És ezer, és 
tízezer, és százezer magyar tehetség állandó, nyomtalan elpusztu
lása.

Mármost: a leggyilkosabb tévedés: ha társadalmi, történelmi életet,
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általában: az emberi együttélést arra a képzelgésre alapítunk: hogy az 
emberek egyszerre megtökéletesülnek, elszabadulnak az érdekek 
megkötő és parancsoló szálaitól s az isteni igazság telitalálataival oszt
ják el ezután az élet javait. Mint volt tanár, merem állítani, anélkül, hogy 
bántani, vagy tudatos gonosz szándékkal akarnék vádolni valakit: hogy 
nagy általánosságban a tanítók és tanárok eddig is hamarabb látták meg 
a proletár gyermek, a senki fiának tehetségtelenségét, továbbtanulásra 
érdemtelenségét: mint a társadalom hatalmat-rangot, vagyont jelentő 
állásaiban levők gyermekeiét. Viszont: ezeknek a kitűnősége és 
tehetsége számára gyorsabb optikai készsége volt a pedagógus szemek
nek, mint a misera plebs pulyáinak kiválóságai iránt.

Nem vitatom, hogy ezt a jelenséget talán több esetben váltja ki belső 
lelki önbefolyásolás, mint külső kényszer. De meglétét becsületes ember 
nem fogja tagadni.

Kik fognak tehát a tanulók közül, melyek közt így is illetlen arányban 
van képviselve az egyetemes magyarság, kiválasztódni kitűnőeknek. 
tehetségeknek, vezető rétegnek?

Kikerülhetetlenül: döntően túlnyomó részben: azoknak a „felsőbb" 
középosztályi rétegeknek gyermekei, melyek legkevésbé szerves kife
jezői a magyarságnak.

Jut-e az valakinek eszébe, hogy az, ha mondjuk egy zsellér és egy 
bankigazgató, vagy miniszteri tanácsos fia egyenlő eredményt mutat az 
iskolában: az semmiképpen sem jelent egyenlő képességet vagy tehetsé
get a két fiúnál. Ha meggondoljuk a két fiú indulása körülményeit, 
azokat a viszonyokat, feltételeket, melyek közt ezt az egyenlő sikert 
elérik: a zsellérfiúnál ez óriási eredménytöbbletet jelent s mérhetetlenül 
nagyobb belső erőre mutat.

Azután: így már a harmadik, negyedik stb. nemzedékek fiai jutnak be 
a kitűnőek közé, hogy irányításban, rangban, vagyonban majd szüleik 
helyére juthassanak. Olyan családok gyermekei, melyek az életet már 
rég meghódították. A szegénység, a küzdés a kenyérért, a minden felfelé 
tett lépésért nem mozgósítja énjük minden erejét, képességét A gyer
mekek már dédelgetve, ezer előnytől védve ülnek be a készbe. A 
szegény, a küzdelmes, a minden perc erőfeszítését felhívó életről 
fogalmuk sincs. így már kényelembe pihent, sokszor fáradt fajok gyer
mekei szorítják ki a magyar élet csinálásából a magyarság küzdő triss 
erőit. És milyen szociális látóhatáruk lesz ezeknek az előnyösen 
született kitűnőeknek?

A középosztály mai sajátos társadalmi szervezettségei révén, ennek 
az osztálynak minden biztosított lehetősége megvan: hogy gyermekein 
át önmagát folytassa az ország vezető rétegévé. Tehetségkiválasztás lesz
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ez? Biztonságot, megújhodást fog ez jelenteni a magyarságnak? Mit 
beszélnek az összeomlás óta átment évek? Mit mond a jelen?

6. Mit kell tenni?

Akaratlanul Teleki Pál miniszterelnök egy mondata áll elém: - Az 
egyenlőség tudományellenes hit. Ez a mondat az új: szabadságaiban, ver
senyében, népi felépítésében intézményesen biztosított magyar demok
rácia hajnali kürtje. És a most tárgyalt problémánál döntő ereje van.

Mit jelent ez a mondat?
Az emberek a fizikai és szellemi erők végtelen sokféle összetételét 

jelentik. És nincs a világon két egyén, kikben egyenlő erők egyenlő 
összetételben volnának meg. És ezt a végtelen egyenlőtlenséget az 
átöröklés sem tudja legyőzni. Zseni apának lehet félkegyelmű gyer
meke, nagyon egyszerű szellemiségű szülőknek lehet lángész folytatása. 
Ezért egészséges országban az apa érdeme, vagy társadalmi állása nem adhat 
semmilyen jogcímet a térfoglalásra, vagy pláne irányító helyre a gyermek
nek.

Mit kell tehát tennünk? Egy új közoktatási politikával intézményesen 
kell biztosítanunk a tehetségek állandó mozgósítását a dolgozó Nemzet 
egyetemes tömegében. Hogy az elfáradt, küzdő erőit, szellemi frissessé
gét elvesztett rétegek és egyének helyébe folytonos bőségben tóduljanak 
a mindennapi nehéz küzdelemben ezer képességre, ezer harcos erőre 
edzett friss szellemi erők. Ez fog teremteni egy új, egységesebb és 
egészségesebb középosztályt, mely szervesebb kifejezője lesz az 
egyetemes magyarságnak. Ez fogja a magyarság egyetemét bevinni a 
társadalmi, a történelmi élet építésébe és az egész magyarság roppant 
felemeltetését, megújhodását fogja jelenteni. Lombikban, közvetlenül, 
falanszter! matemátikával nem lehet tehetségeket, vezető réteget kiter
melni. Ezt az egyetemes magyar élet teheti csak összes folyamatai, viszo
nyai erejével. Tehát: az egyetemes magyar életre kell hatnunk, ezt kell 
olyan termő formákba rendeznünk: hogy az egyetemes mozgósítását 
jelentse az egész magyarság minden erőinek. E probléma tehát szerves 
kapcsolatban van a gazdasági, szociális, higiéniai, kulturális élet min
den problémájával. Közvetlen közoktatási teendői talán mégis ezek 
volnának.

1. Ingyenes népoktatás.
2. A közép-, szak- és főiskolákon a tandíj és összes iskolai költségek 

áthárítása vagyon és jövedelem-arány szerint a teherképesekre.
3. Mindenféle és fokozatú népiskola tanerőinek állandó jelentése 

évről-évre egy megfelelő központba a magyar parasztság és munkásság

975



olyan gyermekeiről, kik valami különös képességet, hajlamot, tehetsé
get mutatnak. A népiskola elvégzése után e gyermekek Budapesten vagy 
a nagy vidéki városokban ingyen neveltetnének a hajlamukhoz 
megfelelő pályára. Nevelésük, ellátásuk erre a célra létesített Magyar 
Kollégiumokban történnék. így lehetne intézményesen biztosítani: 
hogy a magyar parasztság és a magyar munkásság gyermekei középosz
tállyá fejlődjenek. A költséget erre a hatalmas feladatra egyrészt a fen- 
nebbi iskola-adóból, másrészt a községek, felekezetek, intézmények, 
közületek hozzájárulásából, és talán: a tehetős agglegények, gyermek
telen. vagy vagyonukhoz, jövedelmükhöz kevés-gyermekű családok 
gyermek-adójának egy részéből lehetne fedezni.

Az én szemem előtt egy minden erejében mozgósított, minden 
életösztönében, életakaratában termésre, alkotásra hívott magyarság 
nagyvonalú történelmi építése áll, mely talán új biztonságot, új kultúrát 
és lendületet fog jelenteni egész Kelet-Európának. De ennek a megújho
dásnak első alapfeltétele: hogy a születés ne legyen átok és ne legyen 
előny, ne legyen gát és érdemtelenül nyert csata egy magyar gyermek, 
magyar ifjú fejlődésében sem. Bűnöm az: ha én a magyarságot nem 
egyes ápolt és dédelgetett kiválasztottjaiban, nem elhatárolt érdekcso
portjaiban: hanem egész munkás egyetemében akarom az élet, a jövő, 
az emberi fejlődés széles útjaira mozdítani?

Rákóczi-tér. 1940. április hava 16.

976



A BÁNYA MÉLYE FELÉ

Egy kérdés, egy talány, egy végzetes hívású titok unszolt és gyötört, 
szomjasított és hívott fegyverbe egész életemen át. Mikor még gyer
mekszemeket meresztettem a világra, messzi temetőkből jött szomorú
sággal és csodát váró sejtelmekkel: arcok, dolgok, betűk sűrűjében erre a 
kérdésre vártam választ, e talány, e titok megmutatásának nagy 
látomását vártam. Aztán: hogy gazdagodva az élet: az anyag és a lélek 
bőségeivel ifjúvá végtelenültem: ez a szomjúság, ez a kérdés volt min
den mozdulásom mélyén. Végig kísért egész pályámon, ez fogta 
egységbe minden csatám és minden vereségem, elbújásaim és minden 
akaratom. Voltam érte tilinkós pásztorlegény, hogy bölcsőkön és 
temetőkön átszűrt dalok nagy édességével csaljam elő e titkot idők és 
arcok elbújtatásaiból. Futottam utána az emberrengetegen át, mint 
csodaszarvas illanása után a nagy sóvárgású fiatal magyar. Voltam érte 
Dzsingiszkán, hogy zúduló erőim ítéletes meglépésével riasszam elő a 
keresett arcot a lelkek ablakába. És most: az egymásra torlott évek 
nehéz zátonyán egész életem két szomjas szemembe teljesedik: hogy a 
körém dagályló tenger mélyein megpillantsam az áhított titkot.

Az a kérdés, melyre a választ keresem, az a talány, melynek megfejté
sére odaadtam az életemet, ez: mi a magyar lélek? Mi titkai egysége? 
Mivel köti őt a végzet és mivel köti ő végzetét? Milyen átok veri és milyen 
reménység hívja? Az Élet és Halál csatájában melyik félnek ígér 
győzelmet?

A gyermek- és a kezdő ifjúkorban: Édesanyám, a kolozsvári 
református kolégyom és a könyvek igyekeztek feleletet építeni belém az 
egész életem szélességét elálló kérdésre. Édesanyám gyermekszemeivel 
még látta a negyvennyolcas eposz lobogó hitét s átélte az elbukás min
den mély lelki önkárpótlásait. Eposz, hit, heroizmus, megcsalt jóság volt 
mutatásaiban a magyar lélek. Sorsa: az Isten egy nagy adósságlevele, a- 
melyért az eljövendő napon bőven fog fizetni a megpróbált népnek.

A református kolégyom ugyanezt a képet, ugyanezt a tartalmat és 
reménységet adta. Hiszen: tanítói és tanárai Anyámmal egylelkű kor 
emlőit szívták. És a könyvek? A könyvek mindenekelőtt és mindent el
árasztón: Jókai voltak. De voltak: P. Szathmáry Károly, Degré Alajos, 
Pálfy Albert, Dózsa Dániel és mások is.

E könyvek a magyar arcok két ellentétes sorozatát adták. Az egyik a 
magyar életharc epikus hőseinek, a félelem és gáncsnélküli lovagoknak, 
az egy eszme és egyetlen szerelem álom-vitézeinek volt kápráztató 
seregszemléje. Hiszen ezek a könyvek voltak a legfőbb beigézői annak a 
magyar mitológiának”, mely besütötte akkor az Anyám, a tanáraim: az
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egész akkori magyar középosztály lelkét. A másik csoport gonosz, önző, 
áruló, vagy léha, életpazarló, üres esett magyarok szomorú hem- 
zsegése volt.

Amint a fiatal tanulóba mind jobban beszélesedett a valóság és a 
betűk világa: sajátságos kérdések és kétségek álltak fel lelkében. Ezek a 
tündökletes magyar alakok kissé túlságosan elvontak, fényes ködszerű- 
en határozatlan körvonalúnk, túlságosan az úgynevezett ideálizmus 
stratoszférájában lebegők. Ezek a csúf és esettlelkű arcok pedig - gono
szok vagy bolondul furcsák az embersár leghitványabb buborékait 
mutatták. Hát a magyar világ a képtelenül s már majdnem élettől elvon
tan tiszták és nagyok s a képtelenül s már inkább állatian gonoszak vagy 
torzak világa? Feltámadt bennem a kérdés: Hát nincs egy középréteg, a 
mindennapok munkás, erős, józan és mindennapi kőmívesei? Akik 
valóságosak a vér, az étvágy, a munka és a cél: a mindnyájunktól élt élet 
egyszerű, erős, részletes valóságával? Akik nem kiáltó jelenetekben, a 
végzet nagy pátoszaiban, kozmikus köd-folt harcokban hősök: hanem 
a kenyér, a család, az életépítés mindennapi eseménytelen, eposztalan 
mély eposzában? Akik úgy magyarok, termékenyen és drámai arányok 
nélkül: amint föld a föld, levegő a levegő és kenyér a vetés lassú, biztos 
előbomlása a bevetett barázdákból. Akik elég erősek és egészségesek 
ahhoz, hogy apróbb-nagyobb esendőségeik miatt ne legyenek az élet 
rettentő karikatúráivá, beszennyezőn szétfreccsenő sáremberré. Akik
nek az élete, munkája, cél-építése útmutatás, program, több erő lehet 
minden magyar: az átlagos, a jelentéktelen, a mindennapi ember 
lelkében.

És a gyermek szemei mélyre rontó, mohó olvasással tágultak rá a 
körülötte elhemzsegő arcokra. Családom, tanáraim, diáktársaim, 
Kolozsvár egész sajátos világa titokzatos könyv voltak, melyből a 
Végzet magyar arcokban megmondott ítéletét próbáltam kibetűzni. 
Olyan voltam, mint a cirkuszok zenebohóca: játékosan, félve és re
ménykedőn igyekeztem dallamra érinteni minden életemen átmenő lel
ket, hogy megkapjam az egyetemes nagy magyar szimfóniát. Kaptam 
hogy megkapjam az egyetemes nagy magyar szimfóniát. Kaptam 
hangokat: messzi emlékeztetőt, csodálatos hívásút, küzdésre riasztót, 
végtelen szomorút, vadröhejűt és sok mást. De külön hangok voltak, tört 
dallamok. És nem tudtam az élet egy nagy, mindent megmondó 
egy lelkű emberdalává összetenni őket.

A hetedik gimnázium elején, egy nagy lelki megrázkódtatás után, 
olyan eltikkadt döbbenéssel vettem észre önmagamat, mint esti utas az 
előtte homályló erdőt. Hiszen eddig mindig kifelé vigyáztam. Idegen 
testek leikeiben próbáltam megtalálni a titkot, mely a talaj legmélyebb 
értelmét mondja meg. Hátha most a saját magam rengetegébe indulok
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kereső útra? Bejárom minden táját, napos tisztásait és zsúfolt csalitjait, 
szakadékait és sziklái meredekjét. Kutatom a gyökerek mohó széthara- 
pását a talajba, lesem a sejtek életét s hallgatom a lombok mélyebb 
beszédeit. Először magamban kell megkapnom azt az arcot, értelmet és 
egységet, melyet eddig másokban kerestem. És talán akkor mindenkit 
bele fogok látni az én arcom egységébe.

És akkor kegyetlen kérdéseket tettem magamhoz. Mi a te magyarsá
god? Milyen talaj milyen erőit, milyen barázdát, milyen ígéretű magot, 
milyen várható termést jelent? Ki és mi vagy te?

Ezekre a kérdésekre a damaszkuszi útra tért gyermekfiatalember 
meglátta a szavak mögött levő igazi önmagát. Hiszen ez a nagy 
magyarság, melyet ő hegyeket döntő, új kort ígérő erőnek hitt a fiatal láz 
felrohanó álmaiban: voltaképen: hangulat. Csak hangulat, életét 
betöltő alaktalan fényes köd, énjének határozatlan, szétterjengő muzsi
kája az erdélyi élet vonója alatt. A semminél alig több valamivel. Nem 
akarat, nem cél, nem határozott feladatok mindennapi elíjeszthetetle- 
nül vállalt programja. És látta, hogy azok is, akiket a magyarság 
legnagyobb kifejezőinek rajongott, a Kossuthok, Petőfik, Széchenyik: 
lelkében tudatában szintén ilyen oldott körvonalú ködragyogások és az 
ő izmaiban, akaratában, tudatában nincs határozott tartalmuk. Nem 
jelentik számára a körötte tapasztalt magyar bajok, betegségek, 
széthullások, elítélt arcok egységbe látását egy mindent megmondó 
diagnózisba, nem a gyógyítás útjait. Nem jelentenek benne irányítást 
határozott célok felé, nem jelentenek: mindennap-szövetű élet
programot. Ő tud szépen rajongani, szép szavakat szépen elszavalni. 
Mintha a magyarságnak csak két életformája volna, mindkettő 
kívülrontó az építő mindennapok nyugodt, erős átlagosságából. Már a 
tartalom minden nehezékét kidobott fellengzés egy magyar sztratoszfé
ra sugárzó homálya felé. Vagy irtózatos fetrengés irtózatos pocsolyák
ban. És önhitetéseim mögött felsejtett a gyanú: vájjon rajongásaimban, 
kiszavalt szép szavaimban eddig nemcsak önmagamat szerettem, 
nemcsak önmagamat állítottam tetszetős kirakatba?

Halálosan-életmentőn megundorodtam magamtól. És akkor lett 
életem tengelyévé az az elhatározás: hogy nagyon valóságos, nagyon 
mindennapi leszek, egy az élet mindennapi szövetének minden szála 
közé beszőtt feladat faradhatatlanja. Hogy nem engedek irgalmat 
szemeimnek: lássanak mindent a valóság kegyetlenségével, akár 
önmagámra, akár a külvilágra néznek. És arcok, hangok, tettek, esemé
nyek rengetegében makacs kutatással vonásról vonásra fogom keresni a 
magyar lelket, amíg megtalálom az egységes egyetemes arcot, mely meg 
fogja mondani: hol, mivel köt bennünket a végzet. Hol, milyen beavat
kozással mozdíthatunk a felszabadulás, az élet, az egészség felé.
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Kikergettem telkemből a rajongásokat, a lelkesedéseket mint vért 
elszívó üres örömleányokat. Erős akarattal s az idegen nyelvek 
segítségével lassanként úgy széttörtem szónoki képességemet”, hogy 
évekig a már csak percekig tartó beszélgetésben is dadogóvá zökken
tem. És az élet vízét kereső szomjúsággal könyvekben, emberekben, 
dolgokban, eseményekben: tanultam.

A gyermek-ifjú vállalt feladatát soha egy pillanatra sem ejtette el. És 
mikor hosszú évek után, a férfikor aratásos gazdagságában szemei 
mélyrelátásait mélyre láttató betűkbe kezdte átvinni: sok vád, gyűlölet, 
pusztító akarat, szeretet és rajongás viharzott ezért feléje. Ő nem reb
benő szemmel, félelem és harag nélkül folytatta az őt elhívó felada
tot.

És most: a hatvanegyedik év elvégtelenült horizontjában kérdezem: 
elértem a kitűzött célt? Megláttam a magyar lelket előteremtő életet min
den alapfolyamataiban? Megtaláltam az adottságok és folyamatok 
összehatását, a lelki alakulás meghatározó tényezőit, a millió elemnek 
azt az egységét, mely megfejti a magyar történet, a magyar élet minden 
jelenségét és megmutatja a megújhodás útjait?

Nem. Sokat láttam, sok arcot fejtettem meg. Látok okokat és 
okozatokat, egybefüggéseket s a nevelés parancsoló szükségeit. De az 
egész époly mély titok előttem, mint kutatásra eszmélésem első 
percében. Es néha képtelenebbnek, minden természeti törvényt, az 
életösztön minden intését megcsúfoló zavarnak látom az egész magyar 
történelmet, az egész magyar életet.

De mert mély, friss erőforrásokat látok ebben a sok ellentmondással 
szakadékos lélekben: a tavaszi mezők nagy lehelletével mozdít a re
ménység: tovább folytatni életem nagy feladatát, tovább vetni, mutatni a 
jövő felé vivő utakat. Aki az élet és halál mindenpercnyi csatájában 
semleges akar maradni: az már meghalt.

A következőkben egy-két vonást, egy-két megtalált összefüggést adok 
a magyar lélekből. Adom a rosszat: a halál megbújásait az életért küzdő 
életben. Adom a jót: az élet nagy ígéreteit s európai történelmi életünk 
mély igazolását. A magyar az utolsó véreskarmú évtizedek alatt elég 
erőssé edződött arra: hogy esendőségeinek látásából csak a megújhodás 
elszánt akaratát, erőinek, erényeinek megmutatásából pedig életküz
delme serkentő igazolását merítse.

I. A MAGYAR NIHILIZMUS

Van magyar nihilizmus is. Éppen olyan testünkből-lelkünkből valóan 
saját élet, - helyesebben: saját halál-formánk: mint amilyen sajátosan
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orosz volt az oroszok nihilizmusa. De az orosz nihilizmus az elgátolt 
erők, a visszataposott termés, sokszor vakdühű, de mégis termékeny 
jövő lehetőségű küzdelme volt a gátak és a visszataposó lábak ellen. És 
így csak haragjai korlátlan pusztításaiban volt nihilizmus: de folyama
tai összességében mégis az életnedvek titokzatos mély áramlása egy új 
tavasz termő lehetőségei felé. A magyar nihilizmus az igazi nihilizmus: 
az életakarattól, az életösztönöktől, a küzdelem és védekezés természe
tes indításaitól megürült vak lelkek értelmetlen gravitációja a semmi 
felé.

Ennek a nihilizmusnak, mely annyi magyar lelket tesz üres, 
értelmetlen buborékká az élet számára: sok arca és különböző 
fokozatai vannak. De talán e különböző jelenségeknek az egyetlen, 
legmélyebb magyarázata az: hogy az átlag magyar az abszolút ma, az 
abszolút most gyermeke. Nem konzervatív lélek, bár nihilizmusa egyes 
formáit sokszor annak tévesztették. Nem forradalmas, új termés, új jövő 
ígéreteivel. Bár dudásaiért állandóan rebellisnek nevezgették. A múlt és 
a jövő nagy hívású távlatai nincsenek ott mindennapi akaratai, munká
ja indulásánál. Csak ma ne érje hántás, csak ma ne szakadjon rá a tető, 
csak ma legyen meg a falat, vagy a cím, a rang, a vagyon, csak ma süssön 
rá a nap. A múlt: mindig meg voltunk valahogy. A jövő: majd csak lesz, 
ahogy lesz. A fő az: hogy ma - hiszen a ma az igazi vagyoknap -: ne kell
jen küzdeni, kezdeményezésekbe kockázódni, felelősséget elvállalni, 
kiállani, elindítani saját akarata mozdulatával a végzet lavináját! 
Holnap majd csak lesz valahogy, hiszen holnap megint csak ma lesz. 
Fél, elfordul a múlttól, nem akarja látni, nem akarja hallani. Hiszen a 
temetők nagy hívásai, mély intései, dolgok és arcok feléje rémlő 
tanításai úgy megfájdítják, úgy felverik lelkiismeretét, hogy idegenül, 
gyanúsan néz önmagára, hogy összevesz önmagával, hogy undorodik 
önmagától. Ő nem akar küzdeni önmagával sem, ő békében akar élni 
saját magával is, szeretni szereti önmagát nyugodt emésztésben, a ma 
csendes átkvaterkázásában. Fél a jövőtől, nem fordítja arcát feléje. Hi
szen olyan bizonytalan, olyan nyugtalanító, nehéz feladatokat rak a 
váltakra és felelősséget, felelősséget jelent! Mikor ő úgysem tehet sem
mit, mikor úgyis minden úgy lesz, ahogy az Isten, a Sors, vagy a nagy 
urak akarják.

Honnan ez a végzetes vonás, mellyel annyi arcból beszélt felém a 
Halál? A fizikai és lelki folyamatok végéremehetetlen egymásrahatásá- 
ban egy jelenség sem állott egyetlen okból elő, hanem mindenik igen 
sok folyamat találkozásának eredője. De a döntő erejű okot valószínű
leg mégis európai ezerévünk irgalmatlanságaiban találjuk meg. Hiszen 
mégsem valószínű, hogy az a kép, mely a tovaáramló népek nagy 
zűrzavarában olyan fegyelmezett egységben, jövőbe néző szemmel jött
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ide s oly szervezett erővel tudta elfoglalni a neki mintegy természetiig is 
ajánlkozó, állandó nyugodt életépítésre alkalmas hazát: ne a hagyomá
nyok: a múlt s az életakarat: a jövő roppant erőivel lendítette volna 
szárnyait új horizontok felé a mérés és a vállalkozás nagyszerű iramá
ban. De hogy új hazájában idegen akaratok lettek úrrá, hogy ősi lelke 
minden felmozdulását, örökölt erői minden lendületét, időtlen egyéni
sége minden megnyilatkozását irtózatos megtorlások lesték s hogy a 
századok folytán mind nehezebb ítélet s mindennapos kockázat volt az, 
hogy magyar anya testéből fakadt elő Magyarországon: a nemzedékek 
hosszú sorában meggyötört magyar elvesztette gyönyörű lendületét a 
mérések felé. Elbújt a múlttól, mely megölt lélek, hazajáró kísértet és 
iszonyú fenyegetés igézete volt számára. Elbújt a jövőtől, mely léptei elé 
vetett tőr, új csőd félelme s a hiába meghozott áldozat didergő félelme 
volt idegen életformákba gyötört test-leikében. Mint megrémített kutya: 
a ma, a most vackába bújt, hogy ott a mai tető védelmében, a mai alom 
meleg pihentetésén, a mai meglévő falat mellett lihegje ma még 
megóvott életét.

Aki nem mer szolidáris lenni a múlttal és a jövővel: az nem mer 
szolidáris lenni a jelen küzdőivel sem. Itt van a magyar szolidáritás 
szétoldódásának szomorú mélységű titka. Hiszen: ha a magyar a 
magyar mellé állt: annak a magyarságáért is magára vette a gyanút s 
mert két magyar összeállása már négyszeresen veszélyesebbnek látszott 
az idegen érdekek előtt: minden magyarral, akivel összefogott, sok
szorosan növekedett kenyerének, családjának, életének kockázata. Hát: 
hogy elhárítson magáról minden gyanút, hogy megmentse a ma biz
tonságát: bújt a magyar a magyartól s mert titkon mégis tüskés szem
rehányások s égő szégyenek gyötörték lelkét: hát meggyűlölte, utálta, 
vagy a közönyösség kegyetlenebb menedékéből nézte idegeneknek 
vértestvéreit, akik miatt oly gyávának, olyan kicsinynek, olyan siralma
san elbújónak kell lennie.

És itt találjuk meg a magyar nihilizmus egyik legsajátosabb, 
legvégzetesebb jelenségének magyarázatát. Minden nép kebelében elő
fordult: hogy a próféta nehezen tudott próféta lenni hazájában. Minden 
nép történetében voltak elprédált tehetségek, semmibe tékozolt erők. De 
az önmaguk egyéniségét élő szerencsés nemzetek előbb-utóbb általá
ban felismerték azokat, akik múltjuk összegezőjének, jövőjük megmu- 
tatójának, védelmüknek, örök kifejezőjüknek születtek s a transcen- 
dens önzés minden szeretetével dédelgették azokat, akikben örök ará
nyokba nőtt önmagukat látták. Egész megtorpanóan sajátos az a 
nemcsak lelkiismeretlen közöny, eltaszító idegenség, hanem: az a 
makacs üldözésre, hántásra gerjedt gyűlölet, melyben a magyar lélek, a
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magyar életakarat, a magyar jövő annyi nagy kifejezőjének része volt 
vértestvérei részéről.

Honnan ez az öngyilkos akarat, ez a vakdühű pazarlás: hogy egy faj, 
melynek kis számával szüksége van minden egyes közkatonájának ere
jére, legnagyobb erőit, legmélyebb értékeit, termésének legdúsabb 
ígéreteit ilyen halálos nemtörődömséggel engedi a semmibe pusztulni, 
vagy oktalan gerjedelmeiben maga dobálja őket oda? Kétségtelen: 
hatalmas része van ebben a mindenütt ügyes eloszlással megbúvó 
idegen érdek sunyi izgatásainak, gondosan elhelyezett rágalmainak, 
mellyel az áldozatra kiszemelt magyarság legnagyobb védő erőit saját 
testvéreivel igyekeznek megsemmisíteni. De legbelső lelki mozdítója 
ennek a világtalan nihilizmusnak mégis az a jelenség, mellyel a ma szűk 
biztonságába bújt magyar félő elkülönödéseit magyaráztam. A magyar 
életakarat e nagy kifejezői: látnak és akarnak. És az idegen érdekek élet
formáiba gyötört magyarnak mindig irtózatos felelősségek vállalása 
volt a látás és az akarat. Ezek mutatták a saját hazájában meggyar
matosított magyarság legmélyebb sebeit, a veszélyeket, az idegen étvágy 
jól elhelyezett titkos tőreit. Mutattak minden összefüggést s a megszaba
dulás útjait. És a szavaik messzi időkből folytatódó hívás volt az élet 
heroikus akaratára, az öntudat nagy szolidáritására, az életösztönök 
minden védelmére. Próféciáik, riadóik széttörték a mű-ketrec korlátáit s 
felhívták a jelen biztonság hősi feláldozására, hogy a magyar múlt 
teremtő ás védő ereje megnőtt arányban tudjon egy el nem gátolt, széles 
jövőt teremteni, ahol a magyar fejlődést, a magyar termést nem lesik 
idegen éhségek. És ahol a ma kicsinyes, apró ravaszságú, gyáva megbú- 
jásokban tengő életpolitikát: egy minden magyart egységbe sodró, 
nagyvonalú, merész lendületű történelmi építés fogja felváltani.

Természetes, hogy bármily mélyre is veszett az ősi puszták rohaná
saiban viharzó magyar lélek a ma vak fedezékébe bújt magyarban: az 
élet, a jövő e nagy hívásai lelke talajában megmozdítják a legmélyebb 
rögöket. Az élve eltemetett, apró okosságok, kis biztonságok, tiszavirág 
célszerűségek alá gyömöszölt lélek megmozdul. És az ő melle szomjas 
lesz a hajdani nagy lélegzések után s izmai sóvárognak a régi epikus 
lendületek megújító feszülései után. Úgy fáj, úgy nyugtalanítja ez a haj
nali riadó. És aztán egyszerre félni kezd önmagától. Jaj, mi lesz: ha 
szétszakadnak belső zsilipjei, ha elárasztja énjét ez a nagy hívás, ha 
mint minden izmában átszoktatott ló a hívó trombitához, odarohan e 
nagy ébresztők táborába odadobni a biztos mát egy megrajzolt jövő 
kockázatáért! Hiszen igaz ez a ma kicsinyes, mindenütt szűkre szabott 
korlátok horzsolják: de megvan neki és hozzátartozóinak mindennapi 
falatja, de minden elsején felveheti a fizetését, de legnagyobb lánya 
segédtanítónő egy faluban, fia pedig most pályázott egy postamesteri
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állásra. Mi lesz, hogyha észreveszik lelki földrengését, ha gyanús lesz a 
felsőség szemeiben! És most már szidja, kárhoztatja s szidásába 
belevadulva, már tényleg gyűlöli azokat, akik nélkül már rég nem volna 
magyar Magyarországon. Hadd lássa mindenki, hogy neki semmi köze 
hozzájuk, hogy nem vállal semmi szolidáritást velük. Mit zavarják az ő 
mindennapjainak egyhangú nyugalmát, mit kockáztatják a mai 
kenyeret a holnapi pecsenyéért!

És ez a kisebbik gyűlölete. Mert énje mélyén tudatosan vagy tudat
talanul: eltemetett jobbik önmaga odatart egy tükröt eléje: - Nézd. 
milyen vagy. Milyen vállalkozón, engedetlenül és kitűnő minősítéssel 
mocskos. Ezért gyűlölöd azt, aki tiszta. Milyen okos kis fontolgatással, 
mindenkinek odahunyorítón, öngyilkos kis ravaszságokkal vagy gyáva, 
ezért gyűlölöd azt, aki hős. És nem veszed észre, hogy mikor dezertálsz 
azoktól, akik a te erődet is jelentik az idegen étvágyak hódításával szem
ben: saját gyermekeid és minden folytatásod jövőjét adod el a ma 
bagóiért? Hogy azok is olyan nyomorult, távlattalan szűk ketrec-mának 
legyenek a rabjai, mint te.

Ó. hogy megveri egész életét e tükör mutatása! És mert mégsem lehet 
undorodásában öngyilkos, mert nem köpheti meg önmagát nyilvános 
pellengéren: hát most már szerves, minden atomját egy indulatba sodró 
vak gyűlölettel gyűlöli, gyilkolni akarja azokat, akik ki akarják tágítani 
énjét, életét egy neki és minden folytatásának szabad mozgást, gáttalan 
építést biztosító jövő számára. És minden ökölcsapásra, mellyel 
szavaiban lesújt: reméli: hogy bezúzta azt az irtózatos tükröt, melyben 
önmaga szörnyű meztelenségét látja.

Természetes, hogy ez a folyamat az esetek jelentékeny részében nem 
tudatos, legalábbis nem minden mozzanatában. Hiszen az emberek 
egész test-lelke tudattalanul, ösztönösen is védekezik az ellen: hogy 
önmaga szemetes mélységeit, esendőségeinek teljes ítéletét meglássa.

Itt találjuk meg a legmegértetőbb átmenetet a magyar nihilizmus egy 
másik arcához. Aki ennyire befedezékezi magát a ma nyugalmába, biz
tonságába: az természetesen még belsejében, lelki életében sem enged 
semmi olyan gondolatnak, problémának teret, mely megnehezítené, 
kényelmetlenné tenné a megszokott mindennapi korlátok közt vegetá
lását. így csírájában megfojt önmagában minden érdeklődést, vonzó
dást a magyarság egyetemes problémái, sorsa, céljai, feladatai, a 
történelmi és a közélet nagy kérdései iránt. S hogy ez könnyebb legyen 
és mélyebben, szervesebben elnémíthassa embersége, magyarsága min
den feltörő hangját: egy olcsó és bárkitől előállítható „humor"-ba 
menekül, mely az élet legmélyebb problémáit, legszámonkérőbb 
jeleneteit is anekdotával, mókával, viccel intézi el. Egyik magyar esen- 
dőség sem töltött el annyira a szégyen keserű ízével, mint ez a magyar
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léhaság, mely oly gyakori tünet társadalmunkban. Legtanulságosabb 
erre Mikszáth Kálmán olvasása. Ez a nagy és dús tehetség, akinek pedig 
látó szemei voltak, olyan közéleti borzadalmakat, halálos végzetű 
jelenségeket pakol tétlen mosolygást kiváltó anekdotákba, olyan 
hullafoltokat mókáz át tréfa virágokba: melyeknek megmutatása min
den egészséges nemzet életösztöneit riadó készségbe vemé fel s 
megmentésre mozdítana minden termő gondolatot. így a napról-napra 
nehezebbé szövődő magyar tragédiából, a nemzet nagy termő tömegei
nek pusztulásából ez a nagy bűvész kellemes likőrt csinált, melyet ebéd 
után, szivar és kávé mellett a nyugodt emésztés örömével élvezhettek a 
magyar társadalom tagjai. Miért kellett Tolnai Lajost, a magyar reáliz
mus nagy úttörőjét újból megölni halálában is? Mert ennek a bámulatos 
elszántságú magyar Herkulesnek nagy szíve nem tudta mulattató anek
dotákká rúzsozni a megrabolt, megcsalt, kiszüretelt magyarság min
dennapi szenvedéseit. Mert titáni ököllel dörömbözött a magyar lelkiis
meret kapuin: kidobták a halhatatlanságból is, melyre pedig tiszta nagy 
tehetsége erejével minden jogot megszerzett.

Természetes: hogy léha szülőknek legtöbb esetben léha gyermekei 
lesznek. Hiszen előtte a mindennapi példa: hogyan hárítanak el szülei 
minden szükséges felelősséget, hősi melléállást, termékeny aggódást az 
andekdota, a trófea, az olcsó szellemesség elálcázott gyávaságával. A 
gyermekek lelke csak alkalom s a szülők mintázása, a családi légkör 
hatása alatt lesz határozottabb lelki alkattá. Ha mély barázdákat húzol 
lelkűkbe, ha nehéz magvakat vetsz ezekbe: komoly, nemes, értékes em
bertermést várhatsz. De ha léha zörgőként kezeled a gyermek lelkét, 
mely az élet minden komoly érintésére, az együttélés minden nehéz 
problémájára az anekdota hülye és üres kacagását rázza feléd: a magad 
bűnös meddőségét folytatod benne tovább. Valahány találkozásom volt 
az ifjúsággal - melynek bizonyos legendák, nem tudom, miért, 
vezérének és ideáljának mondanak - egyik nagy szomorúságom, 
mellyel távoztam, mindig ilyen léhaságok látása volt. A német és zsidó 
eredetű fiataloknak mindig száz és száz kérdése volt felém, melyek ott 
vártak feleletre lelkűk mélyén. Kérdések, melyek felölelték a ma 
uralkodó problémáit, a jelszavak, szereplők, események jelentését stb. A 
magyar ifjak - hála, vannak kivételek - unos-untalan egymást dobálták 
a szokványos diákviccekkel s az élet nagy problémáira egy-egy üres 
tréfával hederítettek. Most, amikor a megválasztó idő a végzet nehéz 
hangján parancsolja: hogy minden ifjú ölje meg lelkében üres, léha, 
felelőtlen apáit, ha azt akarja, hogy holnap is legyen magyarság és 
ennek a magyarságnak új értelme legyen.

A magyar nihilizmus e formájával rokon egy másik, mely talán mégis 
az összes forma közt a leggyűlöletesebb előttem: az optimizmus. Nem
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kell félreérteni. Ez nem az egészséges erős test, az egészséges erős lélek: 
az egészséges erős élet nyugodt öntudata. Mely látja és látni akarja az 
élet minden nehézségeit, bajait, veszélyeit, a halál mindennap ezer 
csellel elhelyezett tőreit, az emberi esendőségeket és a sors kiszámítha
tatlan kockavetéseit. De érzi erejét, elszántságának megtörhetetlen 
akaratát, szeretetének kiapadhatatlan erőforrását: és hisz a küzdelem, 
az erőfeszítés, az élethit és a szeretet lebírhatatlan hatalmában, ebben 
látja az élet legmélyebb értelmét, legnagyobb értékét. Ez a szerves, 
heroikus, mindent látó optimizmus állandó riadó-készlet a védelemre, a 
halál minden arcú hódításának elgátlására, a szolidáritás és a felelősség 
ösztönös vállalására, az életépítés szüntelen feladataira. Ez soha
sem vallja az életgyáva vallásá kent nihilizmusának szörnyű dezertálá
sát: - Mi nem tehetünk semmit, bízzunk mindent Istenre, ő tudja, mit 
csinál. - Nem: mert tudja: hogy az Isten történelmet, földi életet, emberi 
sorsot nem közvetlenül maga: hanem az emberekkel: az emberek 
akaratával, az emberek akaratában csinál. Ez az optimizmus örök-éber 
életösztön, törhetetlen akarat, folyton tettekbe, megvalósításokba moz
duló életvallás.

Fájdalom: ez a magyar optimizmus egészen más valami. Ez min
denekelőtt nem lát és nem akar látni. Mert a látás felharangozza a 
lelkiismeretet és felelősségek, szolidáritások elvállalására hív. Szerinte 
minden jól van, különösen: ha minden nagyon rosszul van. Minél több 
és agyarkodóbb veszély tátong a magyarság felé: annál biztosítottabb a 
magyarság sorsa, csak nem kell törődni velük. Hiszen milyen muris 
volt, hogy volt tatárjárás: mert utána megint felvirulhatott az ország. 
Mohács is csupa majális, hiszen utána két Magyarországban is 
kváterkázhatott a jó emésztésű magyar. Rákóczi leverése megnyert osz
tálysorsjáték, hiszen hogy loboghatott volna később fel a nemzeti érzés, 
ha előbb el nem taposták volna? Világos vára az aradi akasztóiakkal 
egyetemben névnapi ajándék volt: hiszen volt miért kiegyezzünk 
azután és amire vetegessük a hazafias fátyolokat. Különben is: 
Magyarország nem volt, hanem lesz. Utánuk tudja ezt csinálni a 
világnak még egy nációja, hogy ezer éven át s utána tovább soha se volt- 
jon, ne ww-jon, csak legyen majd holnapután, kiskedden, bomyúnyúzó 
pénteken? Tudta-e még élő szervezet így stabilizálni az embrionális 
állapotát a Kárpátoktól az Adriáig? Kilencszázötvenhat év múlva 
megünnepelhetjük világ csudájára nemvoltságunk és lesz-ségünk 
második milléniumát. Az istenért, nehogy véletlenül legyünk addig, 
mert akkor már voltunk és kútba esik ez a szép történelmi dándó.

Gyilkos tőrt fog valaki a magyarságra? Szerinte ez hisztérikus 
rémlátás és felesleges izgalomkeltés. Különben is: nem lojális, nem 
keresztény dolog feltenni egy becsületes gyilkosról, hogy gyilkol, pláne
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minket. Csupán pedagógiai jóindulatból tartja gyilkos úr ezt a tőrt 
olyan feltűnő helyzetben: hogy jobban emlékünkbe vésődjék a tőripar e 
legújabb vívmányának a képe. Tehetségtelen vagy idegen akaratú 
tényező kezébe kerül a magyar sors valamely csücske? Ugyan, hogy 
lehet ilyen beszédekkel szétszaggatni a magyar egységét! Ha valaki a 
kőmívesállványra jutott, ez azt jelenti: hogy kitűnő kőmivestehetség. 
Másképen hogyan jutott volna oda?! Idegen akaratról beszélni pedig 
nemzetárulás. Magyár mindenki, aki fizetését a magyar államkasszából 
húzza, aki magyar tyúk tojásából kikelt prézlis csirkét eszik s akinek 
nevéhez a magyar szótár nagyságos, méltóságos, vagy kegyelmes jelzőit 
fűzik. Nem megmondta már Jókai, hogy bárkit máregyetlen hant ideköt 
magyarrá? Akkor annak, akinek tíz, húsz, harmincezer holdnyi hantja 
van, idekötöttségét csakis kötnivalók tagadhatják.

Mi ez a mohó vakságú, süketségre szomjas, természetileg képtelen 
öngyilkosságú optimizmus? Ez a ma nyugalmába befedezékezett gyáva 
és hülye önzés ösztönös vagy tudatos védekezése minden látás, szolidá- 
ritás, felelősség ellen, mely vállalásokra és bátorságokra hív. Ó, mennyi 
tragédiát okozott, mennyi védtelenséget jelent ez a gyáván dezertáló, 
hülye és szajha optimizmus a magyarságnak, mely nemcsak a 
védekezést teszi lehetetlenné, hanem a védekezés ösztönét, hajlandósá
gát is megöli a magyar lelkekben, csak azért, hogy pocakja ma nyugodt 
emésztésben púposodhassék tovább! És ezren és ezren hazafiság és 
honfi-h it gyanánt fáslizzák magukra az árulás, a dezertálás e gyalázatos 
optimizmusát és ők bélyegzik árulásnak azt: aki lát, aki védelemre 
riaszt, aki a jövő építésére hív.

Sajátságos, de igen gyakori válfaja a magyar nihilizmusnak: a 
fél réténfergők típusa. Ezek éppen úgy elriadnak a ma minden felzi- 
lálásától, a küzdelem, a felelősség vállalásától, mint az eddigi típusok. 
De ezek mégsem tudnak büntetlenül magyarok lenni. Bárhogy dugják 
be a füleiket, bármily erővel zárják szemhéjukat a szemükre: valahogy 
beserked énjük mélyére, hogy valami baj van a magyarsággal és tenni 
kellene valamit. És önzésük, félénkségük, a ma nyugalmához ragaszko
dásuk ösztönös önáltatással talál egy olyan útra, ahol egész életén át 
ténfereghet valami magyarság-félét: melyben magát valami egész külön 
kiadású ősi hetumoger fanatikus, izzó és karakán magyarnak érezheti. 
Anélkül, hogy a hivatalfónökében, a kaszinó választmányi tagjaiban, 
vagy akár a felesége húgát ondoláló fodrászkisasszonyban rossz 
minősítést vagy szemrehányást keltene maga ellen. Nyakig ül a magyar 
ősvallásba, mint bivaly a nyári pocsolyába. Lelki ping-pongot játszik 
Hadúrral, ősmagyar kalendáriumot készít, gyermekei életét: Keve, 
Mikód, Ond, Imes, Zille keresztnevekkel nehezíti. Nyelvészkedik - ez a 
meddő ténfergés és lassúmenetű párálizis leggyakoribb formája. - Az öt
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világrész valaha magyar élettér volt, amit az ősi helynevek ma is elárul
nak. Pekingben az ősmagyar boltokban sajátos barna ingeket árultak. 
És amelyik hetumoger ezt hordta, valami pech érte, elesett a harcban, 
vagy a felesége fél részi mpátirozott. Ezért ezt az inget ős-turánul: pech- 
ingnek. Pekinget: Pech-ing városnak nevezték. Innen a város mai neve. 
Hondurasban a verejtékig túrták a földet az ősmagyarok, hogy Hont 
teremtsenek maguknak. Ezért lett az ország neve: Hon-túrás. Kanadá
ban őseink megtiltották az ifjaknak, hogy a meghódított bennszülött 
nép lányaival csókduettbe keveredjenek. De egy fiatal magyar vezér 
mégis odagyengült egy bennszülött lány sugárzásának s ezért a hálás 
meghódolt nép a Kanada nevet adta az elég tágas országnak stb.. 
stb.

Kuruc, izig-vérig ellenzéki. Bolondosán Balogh-Ádámos Kossuth- 
katonája. Zord, mint egy jégszekrényben hűtött északi sark, izzó, mint 
egy porosz szénnel befűtött Vezúv. Az alsónadrágjára is zsebeket varrat: 
hogy ott is összeszoríthassa keserű magyar ökleit, úgy: hogy senkise 
lássa. Minden vérátömlesztési utánpótlás nélkül napi huszonnégy órát 
vérzik a hazáért. Egész kis múzeumot gyűjt össze a hontörténet szent 
emlékeiből. Őrzi Bocskay harmadik bal alsó zápfogát, azt a házisapkát, 
melyet menyasszonya varrt Rákóczinak, a Cinka Panna nyirettyűjének 
két szálát, egy árvalányhaj-csokrot Balogh Ádám török-bársony 
süvegéről, babérlevelet a Kossuth koszorújából stb Kifürkészte a 
magyar történelem legszörnyűbb titkait. Titkos egybebújásokban 
mutogatja a költő Zrínyi gyilkosának gyermekkori fényképét, egy 
féladagja van abból a méregből, melynek másik felét II. Józsefnek adta 
be a kamarilla. mikor észrevette, hogy ki akar békülni a magyarokkal. 
Döbbenetes megelevenítéssel tudja megsúgni Széchenyi meggyilkolá
sát, de nem akarja elárulni a gyilkos fiának nevét, ki ma is előkelő 
hivatalt foglal el Budapesten stb., stb.

De ha eléje nyújtsz egy kérvényt, melyben riadt magyarok ezrei kérik 
a felsőséget. hogy egy vegyes lakójú faluban ne szüntessék be a magyar 
nyelvű iskolát, vagy hogy a középiskolában több óraszámot szentel
jenek a magyar nyelv tanításának, a megijesztett állat bántottságával 
pislog feléd:

- Ugyan, kérlek, hogyan gondolhatjátok, hogy én ezt aláírhatom? Én, 
akinek intranszigens magyarsága a legnagyobb szálka a hatalom 
szemében. Nem mondom, ha családom nem volna, szívesen lépnék a 
vérpadra, vagy mennék a bitóra a fajtámért, hiszen ti ismertek a legjob
ban. De nekünk ma tűrnünk, lapulnunk kell. így is három-négy kém 
van minden lépésem körül. Ha tudnád, hogy álmatlan éjszakáimon 
közel állok a megőrüléshez látva fajtánk fokozatos kiszorulását az 
életből. Bocsáss meg. most sietnem kell, el kell sétálnom néhányszor a
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főnököm ablaka előtt, hogy lásson. Nehogy azt higyje a nyomorult, 
hogy elmentem a Szabó Dezső előadására. Hadúr legyen veled, édes faj
testvérem. Lesz még kutyára dér. Eb ura fakó!

A magyar nihilizmus másik típusa: a nyöszörgők, vagy károgók 
csoportja, fájdalmasan népes sokaság. Ezek egy hazafias aggodalommá 
pingált saját gyártmányú pesszimizmusba menekülnek minden a ma 
nyugalmából kimozdító szolidáritás és kötelesség elől. Ha a konyhád
ban eltaposol egy kenyeredet kikezdő blattát, rémülten nyöszörög fel: - 
Az istenért! így nem lehet hepciáskodni, ez hazaárulás! Mi kicsiny nem
zet vagyunk, mi nem indíthatunk háborút a bogarak ellen, melyek 
számlálhatatlanok. Különben is, a blatta mindig a kenyerünkből, a 
szalonnánkból, a sonkánkból élt, ez a történet logikája, a legfensőbb 
jog: szüksége van a kenyerünkre, hát elveszi. Ha este hazamenet magyar 
nótát fütyülsz, nyöszörgése új fekete hullámot vet: - így nem lehet in- 
zultálni a többi nemzetiségeket Szent István birodalmában. Mi kevesen 
vagyunk, mi rokontalanok vagyunk Európában, nekünk igyekeznünk 
kell nem látszani. Ha három néger szállóportás ricsajt csinál egy Dob- 
uccai kocsmában, odasikolt a megfékezésükre siető rendőröknek: - Jaj, 
kérem, vigyázzanak! Mi kicsiny nemzet vagyunk, mi nem hívhatjuk ki 
magunk ellen Afrika, Amerika s más földrészek sok millió négerét. Mi 
így, vagy úgy, előbb-utóbb úgyis elpusztulunk. Hát inkább olvadjunk 
bele önként a négerségbe, hiszen akkor mi is feketék leszünk s magun
kon hordhatjuk annyi nemzeti gyászunk színét. Ha felesége az örök 
folytatás szent mámorában feléje tárja karjait, rémülve ugrik el: - 
Ugyan, megőrültél! Mi kicsiny nemzet vagyunk, nekünk nincs élet
terünk Európában, sem a többi négy világrészben. Imádkozzál egy 
hatodik világrészért s ha a jó Isten megadja, akkor én is vállalko
zóbb leszek.

Ó, hányszor szerettem volna valami gigántikus eltaposással kitiporni 
a magyar életből ezeket a piszkos férgeket, akik ott nyöszörögnek - 
sokszor napszámért - a magyar életösztön, a magyar életakarat minden 
mozdulásánál, hogy tértélmes lelkűk halálfakadásával lemaszlagolják 
a védekezés, az építés minden akaratát, magát a magyar élethitet. És 
ezeknek a rokonai a finnek!

És legvégül: az egymásba záruló fekete láncszemek nyomán eljutot
tunk a magyar nihilizmus legmélyebb megnyilatkozásához, mely már 
nem is egészen nihilizmus, hiszen nagy monumentumokat adott 
irodalmunknak: a magyar halál-igézethez, a magyar haláldöbbe
nethez.

Egyszer már megmondtam ennek a sajátosan magyar jelenségnek a 
lelki magyarázatát, mely éppen a magyar élnivágyás leghatalmasabb 
kifejezőire csapott le, mint egy mohó prométheüszi keselyű. Egészen
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különös jelenség: hogy egy nemzet, melyben az élet annyi nagy ígérete 
van meg, melynek annyi mély ereje van a küzdésre: történelme 
folyamán mindegyre, emberek, dolgok, események mögül a Mors Im- 
pe rá tort lássa előmerülni, mindegyre az élet és halál küszöbén érezze 
magát. A vágtató magyar lovas mindegyre ott érezte ülni maga mögött a 
nagy árnyékú kaszást.

Kétségtelen, hogy e haláligézet első lelki folyamatait az a végzetkény
szerű történelmi szükségesség indította, melynek parancsából első nagy 
királyunk, az európai ezer év legnagyobb magyar forradalmárja: el
tiporta, visszazsúfolta, bújni kényszerítette az ősi magyar lelket. Az a 
fiatal faj, mely a jövő feszülő erőivel jött ide s melynek lelkében és iz
maiban még a faltalan síkságok végtelen irama mozdítottak, beszorítva 
az új Egyház, az új Állam acélkorlátjai közé: egy világ összezuhanását 
érezte lelkében. Külsőleg nehéz okossággal magára álcázva az új lelket, 
vagy égő daccal homlokával rohamozva az új korlátoknak, vagy elbúj
va megvert leikével erdők, mocsarak elrejtő jóságába: ott dideregte a 
halált önmagában: mindenben, amit szeretett, amit hitt, amiben erős 
én-nek érezte magát, amiben együtt volt a régen küzdő apák végtelen 
sorával. Az új magyar élet, az épülni kezdő európai Magyarország 
börtön volt az ő szemükben, melynek köveit a kiontott magyar vér, az 
elömlött magyar könny, az összetiport magyar lélek halálos malterével 
ragasztották össze. Már ekkor felrémült az az érzés a magyar lélekben, 
mely egész európai létünk tragikai vezérmotívumát jelenti: hogy a 
magyar idegen, árva és űzött a saját hazájában, hogy Magyarországon 
hátrány magyar lenni, hogy Istene, lelke és sorsa intézői idegenek és 
nem értik az ő messzi apái szerinti lelkét s beszédének mély ízeit. Euró
pai létünk tavaszán: a magyarság legmagyarabb zöme, mely leginkább 
megőrizte lelkén az időtlen magyar arcot: az új élet barázdáiból a vetés 
vidám zsendülése helyett, mindenütt a végzetes kaszát látta elővillanni.

S hogy Egyházban és Államban a sorsát intéző elemek jórészben 
nehéz végzetből leikéhez idegenek voltak: ez a haláldöbbenet nem 
szűnt meg akkor sem, mikor a századok folyamán az ősi hit utolsó látói 
is behúnyták szemüket. A mohácsi vész után pedig, a katolicizmus és a 
protestántizmus harcában s hogy a magyar sors a német és a török két 
idegensége közt tépelődött: a küszöbön álló halál mintegy szerves eleme 
lesz a magyar léleknek. Katolikus és protestáns hitszónok és vitázó 
egyformán jajgatják, riadják s lóbálják a lelkek felé, mint egy súlyos 
fekete buzogányt: hogy íme: az ezer nyavalyában és villongásban vérző 
magyarság lábai alatt már megnyílt a nagy sír, hogy Isten fekete 
poroszlója, a halál, már közeledik a bűnökben fetrengő nemzet felé, 
hogy elsuhintsa fölötte végső ítéletet. Nincs kéz, nincs hatalom, mely el
hárítsa az ítélő kasza zuhanását. Csak egyetlen mentség van: megtérni a
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hamis bálványoktól az egy igaz Istenhez. A különbség a két fél között 
csak az volt: hogy mindenik a másik hitét tartotta bálványimádásnak s a 
maga-látott Istent az egy igaz Istennek.

El lehet képzelni: hogy az akkori idők irtózatos hányattatásaiban s az 
akkori lelkek menekülő istenszomjában: milyen mélyre hatottak ezek a 
szószékről jövő széles árnyékú halál jóslatok, hogy kilúdbőrözött rájuk 
a végső elzuhanás félelme, hogy ott maradt szemeik mélyén az eléjük 
toppanó halál látomása. A magyarság egymás ellen küzdő két táborá
nak a halál volt a tankje, ostora egymás ellen s a magyar sors keserű 
humorából: a magyar életakarat leghatalmasabb kifejezői a halál 
megidézésével akarták fajukat az élet, a szolidáritás. az építő hit felé 
indítani.

II Rákóczi Ferenc bukása, Erdély eleste, a víg osztozás a holtan el
nyúlt ország tetemén csak elmélyítették, mintegy megszokott, minden
napi alaphangjává tették a magyar léleknek ezt a haláligézetét. S mikor 
az élet és a hit titkon, csendben fejlődő csírái megint a felszínre 
ütköznek: a magyarság legmozdulóbb és legmozdítóbb fiaiban megint 
az az érzés: hogy az élet és halál küszöbén vívják meg az utolsó nagy 
ütközetet. Széchenyi tragikus alakja mintegy már testi szervezetében s 
egész lavinás lelkében magába egyesíti a magyar élet és halál nagy 
harcát s benne mintegy megmutató történelmi képletben egyesül a 
magyarság nagy hívőinek és nagy kétségbeesőinek lelki harca. Tragiku
ma mélységét éppen az adja, hogy ő bármerre harcolt: önmagával 
találta magát szemben s önmagára sújtott a legkegyetlenebbül. Ha az 
élethitét hirdette: elöntötte a halál igézete. Ha a halál látomásai törtek ki 
belőle, keserű öntépésben érezhette, hogy fajtája küzdő erőire ijeszt. 
Tragikus alakja a magyar történelem legmélyebb szépségei közé tar
tozik. De nem alkalmas arra, hogy a magyar jövő szimbóluma legyen a 
lelkekben.

Az élet és építés szép zsendülése Negyvennyolc kilobbanásával. 
Világos után, idegen csizmák tiprása alá kerül. A halálhangulat fojtott 
levegőjű, távlattalan évei következnek. Aztán: hogy hatvanhéttel megin
dul megint az élet, a szervezés: az olcsó bizakodás, a könnyű optimiz
mus mohó évei jönnek. Van béke, munka, parlament, sajtó, mozdul az 
ipar, a kereskedelem, a szellemi építés, van színház, fényes kávéházak, 
jó vendéglők, cigányzene. Zengőn nemzetiek, kirakatosan magyarok 
vagyunk: jóllakásunk arányában. Természetesen: így a magyarság 
dolgozó nagy tömege jórészben kevésbé jó magyarrá devalválódott. A 
magyar földnek olyan asszimiláló ereje kezdett lenni, hogy még a 
trágyáin legelő legyei is a Kossuth-nótát zümmögték. Volt is légy bőven 
és Kossuth-nóta is. Magát Negyvennyolc és Világos véres sárba tört 
eposzát is pompás üzletté üzemezték, egy óriási lelki automata-büfévé,
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ahol az ügyes szimata irodalmi pincérek fillérekért: magyar heroizmus- 
virslit kamarilla tormával, honlelkesedés-fröccsöt, Kossuth-tokajit és 
Görgey-feketét szolgáltak ki ragyásig.

De a század végén egy fiatal nemzedék serdült fel, mely olvasóbb 
szemmel, több gondolkodással és mélyebb utórezgésekkel nézte a 
magyar életet. Ezek aztán az extra Hungariamos nemzeti hejehuja, a 
részvénytársaság-demokrácia, a mutyi-liberálizmus, a kozmikus ará
nyú asszimilációs kozmetika mögött meglátták a magyarság fokozódó 
kiszorulását az életből. A magyar parasztság földtelen, kultúrátlan, 
higiéniátlan, jövő távlat nélküli irtózatos életét, a magyar munkásság 
idegen érdekek felé lökését, a magyar középosztály anyagi, szellemi 
fegyvertelenséget, a magyar sors stratégiai helyeinek idegen kezekre 
jutását. És ezek a látással megvert fiatal magyarok, nehéz remegésben 
fajtájukért, annyira sóvárogták fajtájuk megnőtt életét: hogy merész 
nekiszánással mutatni kezdték a biztonságot, nemzeti optimizmust 
szürcsölgető telkeknek: a mosolygó dolgok és nemzetiszínű kirakatok 
mögött felmerülő Halál arcát. A tizenkilencedik század utolsó három 
tizedének áldemokráciás, álliberális, ál-népies hazugságainak sűrű 
bozótjából a huszadik század elején, mint az élve eltemetett Thonuzo- 
ba-pár sírása - széles zengéssel, még nem hallott hang-gazdagsággal: 
kijajgat, átkoz, riaszt a magyar haláldöbbenet mérhetetlen orgonája: az 
Ady Endre költészete.

A világháború, az összeomlás, a két idegen forradalom, az idegenebb 
szédelgő kurzus, az utóbbi legidegenebb évek rettentő igazolásokat 
adtak az utolsó nagy Megsirató halálvízióinak. De ennek részletezése 
nem a mai napokra tartozik.

A magyar nihilizmus ez utolsó formája, a magyar erdő nagy őrfáinak 
ez a halálzúgása, amint említettem, már csak annyiban nevezhető 
nihilizmusnak, amennyiben az eddigi típusokban e halálpróféciák 
mintegy megerősítik, igazolják az életküzdelemtől, a szolidáritástól 
megszökő gyáva és meddő elbújást és amennyire a csüggedésre hajla
mosokban ledermesztik az életösztön mozdulásait. Ezért a mai nehéz 
próbájú időkben nagyon kell vigyáznunk: hogy Ady költészetének 
melyik részét, és különösen: hogyan visszük a lelkekbe.

De ez utolsó forma önmagában nem nihilizmus. Nem: mert ez a 
halál-látás, ezek a kétségbeesetten felordított jajok: voltaképpen az élet 
küzdő erőinek, az egészségesebb jövő lebírhatatlan akaratának lökései 
a megmozdulás, az összefogás, a nagy történelmi feladatok vállalása 
felé. Es így, mint az élet pozitív elemei, átmenetet mutatnak e tanulmány 
második részéhez.

És ha a magyar nihilizmus többi, ténylegesen teljes meddőséget, 
abszolút semmit, a halál legnyomorultabb fajtáját jelentő formáit egy
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szemnyitásba vesszük: mint közös okot minden nyilvánításaik mögött 
ezt találjuk: a magyar önzése nem szerves, természetileg biztosítékokat adó 
önzés, hanem: beteg, természeti biztosítékok nélküli, a természetes érdekkör 
közös védekezéséből kikapcsoló. Az önzés épp oly természetszerű megnyilat
kozása test-lelkűnknek, mint az éhség, a szomjúság vagy vérünk szerepe. És 
ezen épül fel minden egyéni élet s az emberi együttélés minden formája. De az 
egészséges, szerves önzés abban keres ösztönösen természeti erejű biz
tosítékokat maga számára: hogy mint sejt a sejtek szövedékébe: egész életével 
bekapcsolódik azoknak önzésébe, érdekeibe, akik a közös vér, a hosszú 
történelmi együttélés folytán szerves, természetes közösséget jelentenek vele. Ez 
az a sírokon átfolytatódó, történelmet teremtő önzés, mely által a közösség 
minden egyes tagjának önzése biztosítékot, védelmet, fejlődést jelent a 
közösség minden többi tagja önzésének. A szerves, okos, életet jelentő 
egészséges önzésnek két nélkülözhetetlen lelki eleme van: a szolidáritás s a 
felelősségek hősi vállalása. Ez az a transcendens önzés, mely életvallássá, 
élethitté emberiesül és míg a legmélyebben megszervezett életvédelmet jelenti 
az egyénnek: az altruizmus legsugárzóbb csodáit termi meg a közösség 
számára.

Idegen életformákba, idegen életérdekek céljaiba gyömöszölt ezeréves 
életünk gyökeréig elbetegítette a magyar önzést. Szervetlen, meddő s az egyén
re és folytatásaira méginkább: öngyilkosságot jelent. Ez a beteg magyar önzés 
csak önmagára, legfennebb közvetlen hozzátartozóira vagy érdekcinkosaira 
terjed ki. így nincs termő távlata sem a múltban, sem a jövőben. Szerves 
védelem nélkül van, kikapcsolódik a nemzeti szolidáritásból, melynek nem 
jelent semmit s melynek jelentése elől elbújik a maga görcsösen fogott biz
tonságába. Önzés, mely voltaképpen saját gyermekei jövője alá is sírt ás. 
Mikor teljesedik minden magyar lélek ösztönös legfőbb irányítójává, minden 
akarata éber beidegzőjévé megmaradásunk, anyagi és lelki megújhodásunk 
alaptétele: Minden magyar felelős minden magyarért?

II. A MAGYAR ÖNTUDAT, A MAGYAR ÉLETHIT TÉNYEI

Ismételten fel kell hívnom a figyelmet arra a tévedésre, melyet sokszor 
legjobbjaink is elkövettek: mikor a magyar lélek pozitív, életformáló, 
életépítő elemeit méltatták és bírálták: hogy eddig ezer éven át mit, hogy 
reálizált. Abba a tévedésbe estek, mint a tanár: aki, ha egy milliomos 
apának és egy zsellér szülőnek fia egyenlő eredményt mutatnak, 
egyenlő tehetségnek, azonos lelki erejűnek ítéli a két gyermeket. És nem 
gondolja meg, hogy a zsellérfiú azonos eredménye az ő körülményei 
között tízszeresen, százszorosán képesebb tehetséget, több lelki erőt
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jelent. Azok. akik Nyugatot járták: láttak hatalmas városokat, fejlett 
ipart és kereskedelmet, nagy kultúrájú társadalmi életet stb., stb.: és 
ezekhez mérték a magyar eredményt.

A magyar lélek, a magyar teljesítmény megítélésénél két végzetes 
erejű tényt kell beszámítanunk a mérlegelésbe. Az egyik az: hogy 
Magyarország majdnem egész ezerévi múltunk alatt harctér-ország volt. 
A másik: hogy a magyar királyság megalapítása óta a magyar élet
vezetés, a magyar sorsirányítás, lélekformálás túlnyomóan idegen 
kezekben volt.

Királyság, udvartartás. Egyház, arisztokrácia, polgárság: a nyugati 
szerencsés nemzeteknél természetes szervei és védő várai voltak a nem
zeti kultúra termésének, fejlődésének, a nemzeti nyelv gazdag elő- 
bomlásának. A társadalom legalsóbb rétegeitől fel a történelmi 
megszervezés legfelsőbb összetartó szervéig: egyazon lélek, egyazon 
szellem azonos kifejezési eszközökkel szervezte, építette a maga rop
pant életét. A királyi udvar, a főpapi és arisztokrata udvarok, kevés 
túlzással: minden jelentősebb egyházi állás, nemesi udvar, polgári 
otthon: szétsugárzó, megtartó, fejlesztő szervei voltak a nemzeti 
kultúrában, nemzeti művészetben, iparban, kereskedelemben, nemzeti 
nyelvben elővalósuló nemzeti léleknek. A nemzeti egyéniség egységes 
kifejtését nem gátolták idegen folyamatok, idegen kényszerek.

Kell-é annyi megmutatás után ide részleteznem, hogy ez nálunk nem 
így volt, a szó betűértelmében: halálosan nem így volt? Királyság (udvar
tartás amíg volt is: csak bizonyos értelemben és bizonyos időkben), 
főpapi állások, arisztokrácia általában, kevés kivétellel: idegen lelket, 
idegen értéket, idegen életformákat és idegen nyelvet jelentettek. A 
magyarság nagy egyetemének munkája, termése, vére: idegen életakara
tok feltápláló forrása lett, melyek legtöbbször közömbösen, el
lenségesen vagy pusztító szándékkal álltak a magyar lélekkel, magyar 
egyéniséggel szemben. Egy természetrajzilag képtelen képlet volt 
Magyarország, egy megbomlott Menénius Agrippa őrült meséje, ahol a 
magyar izom, magyar agy és magyar vér idegen szervezetek hasát, 
izmát, karjait táplálta és védte. Olyan karokat, melyek annyiszor tartot
tak tőrt táplálójuk és védőik ellen. A nemzetek nagy stafétafutásában a 
magyarság bokáin, karjain, vállain, lelkén mázsás láncokkal megrakva 
vette fel a versenyt. A magyarság egy méternyi megtett útja jelenti annyi 
testi-lelki erő, annyi tehetség, annyi szellemi érték és erkölcsi tőke 
megvoltát, mint a szerencsésebb nemzeteknél a kilométernyi előny.

Vannak tehát a magyar öntudatnak pozitív elemei, a magyar léleknek 
megvalósított jogcímei arra: hogy Európában külön független, egyéni 
történelmi műhelye legyen?

Mindenekelőtt: várnunk kell arra a magyar vérű, magyar szemű, nagy 
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horizontú és becsületes történetíróra, aki új, részletes kutatás (ez egy 
hosszú élet munkája) tárgyává teszi a honfoglalás körülményeit és első 
európai századunkat különösen abból a szempontból: hogy a fejlődés 
milyen fokán volt a magyar lélek és a magyarság kultúrája. Hiszen ezen 
a téren a magyar szellemi élet idegen angyalcsinálói olyan tervsze
rű, ravasz következetességgel igyekeztek kiölni öntudatunk minden 
csíráját.

Valószínű mindenekelőtt az a legenda: hogy a honfoglaló magyarság 
még nomád állapotban volt? A nomád lelki alkat mellett erős érvnek 
tekintették a magyarság első, meg-megismétlődő rárohanásait Nyugat- 
európára. Vajon ez a magyarázat nem a késői, békés szoba négy fala 
közt agyalgató filozopter-történész látása? Vajon: ha az akkori körülmé
nyek közé állunk be, nem látszik, hogy ezek az ijesztő kicsapások épp 
oly szükségszerűségek voltak, mint Napoleon megpihenhetetlenül új és 
új hadjáratai? Természetes: hogy nyugati szomszédaink gyanakodva és 
ellenségesen nézték ezt a szomszédukban oly tervszerűen, egységes és 
messzi jövőt akaró birtokbavétellel elhelyezkedő idegen vérű, idegen 
arcú, idegen hitű népet. És vajon ezek a fergeteges kicsapások nem 
kényszerű megelőző offenzivái voltak az új birtokos magyarságnak és 
jelentésük az volt, amit Zrínyi Miklós kiáltott meg a Török Áfium 
elején?

Vajon egy nomád népnek meg lehetett az a bámulatos látása: hogy 
egy politikai, katonai, gazdasági szempontból olyan csodálatosan 
alkalmas földrajzi egységet tegyen hazájává, mint Magyarország? Pedig 
ez az ország akkor történelmileg értelmetlen részek mozaikja volt s a 
magyar szem látta meg az egészei az egységet bennük s annak nagy 
jövő lehetőségeit.

És nem lélektani képtelenség az: hogy egy ős időktől nomád életet élő 
nép úgyszólván máról holnapra, egy pár évtized alatt: Európa egyik 
leghelyénülőbb népe lett? Egy ilyen ősi nomádságnak a lelki folyamatai 
századokra kihatnak s minél zártabb helyre zsúfoljuk őket, annál 
nagyobb erővel törnek ki a messzi-vágyás, a tova-mozdulás természeti 
kényszerei. A magyar falu népe századokon át úgyszólva napjainkig 
sok mindent mutatott, de vándorlási, bolyongás), nyugtalan továbbke
reső hajlamokat nem. Legtöbbje még a szomszéd faluba sem ment el s 
igen világjárt volt köztük, aki járása székhelyére is ellátogatott. Kivételt 
csak a hadviselések kényszere, és - a tizenkilencedik század második 
felében - a dicsőségesen uralkodó szociális viszonyok irtózatos muszá- 
ja jelentett - Amerika felé.

Valahogy új vizsgálat, új meggondolás tárgyává kellene tenni a hon
foglaló magyarság számát is. Tudjuk, hogy az ilyen ..megállapítások" 
hogy szoktak világra abortálódni. Tudóska egyéniség és új eredmény
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akar lenni már a doktorátusa, vagy a magántanári vizsgája küszöbén. 
Hát: addig variálja, kombinálja, permutálja az eddigi véleményeket, 
amíg egy olyan összeráncolt homlokú. szemüveges, objektiv és 
módszeres új véleményt ad le. hogy a kollégák rögtön a tudományos 
alapúkra esnek le tőle. Ezek a megállapítások eddig általában igen 
csekély számot mondtak. Mármost: egészen bizonyos: hogy a magyar
ság mindjárt európai élete kezdetén igen sok idegen elemet, települése
ket. falvakat asszimilált magyarrá s tett magyar nyelvűvé az ország 
legkülönbözőbb részein. Tehát: tekintve az akkori viszonyokat: mikor 
nemzeti iskola, sajtó, közlekedési eszközök, bürokrácia stb. nem voltak: 
vajon ez a tény nem nagyobb létszámra mutat-é?

Ez a természetes magyarosodás az ország legkülönböző részén annál 
csodálatosabb: mert az urak és egyházi tényezők jelentékeny része 
idegen jövevény volt. És óriási tévedés azt hinni, hogy ennek a folyamat
nak a Szent István uralkodása gát volt. Én hangsúlyozom legerősebben: 
hogy tudatos, modern értelmű faji vagy nemzeti tudatról abban az 
időben szó sem lehetett. Arról a faji. nemzeti tudatról, mely már 
tervszerű, rendszeres történelmi szervezést jelent. De természeti 
képtelenség, vagy együgyűség feltételezni: hogy a vérségi-nyelvi össze
tartozás ösztönös érzése, természetes vonzó ereje nem lett volna meg az 
akkori emberekben. És hosszú nemzedékeken át örökölt tökkelütöttség 
vagy orgyilkos idegen hazugság kell ahhoz, hogy első nagy királyunkat 
úgy állítsuk be: mintha közömbös, vagy pláne tagadó akaratú lett volna 
a természetnek e mély. dús emberi termést adó hívásával szemben. Hi
szen sokszor kegyetlennek látszó reformjainak abban van minden 
értéke s mély bölcsessége: hogy ezekkel a reformokkal a magyarságot 
Európa szerves, védett jövőjű elemévé akarta átmenteni. Az aztán rá 
nézve volt elsősorban tragikum: hogy ezeket a reformokat jórészben 
végzetesen idegenekkel kényszerült megvalósítani. És ha az Imréhez in
tézett intelmek tényleg tőle valók és úgy érteimezendők: hogy sokféle 
nyelvű nép fölött könnyebben lehet uralkodni: őrült képtelenség és 
gyalázatos vád a szent király emléke ellen: ezt úgy értelmezni, hogy a 
könnyűséget itt ő önzéssel csak magára vagy légiénnebb családjára 
értette. Egész bizonyos: hogy ő Magyarországot akart itt építeni s hogy 
előtte természetesen az a gondolat lebegett e mondat diktálásakor: hogy 
a magyarság uralma és fejlődése az új Magyarország kiépítésében 
könnyebb a különböző nyelvű néptöredékek közt. mintha egyetlen 
nyelvű idegenség egységes tengere zajlaná körül a magyarságot. Min
den más magyarázat természetellenes ostobaság és halottgyalázás egy 
nagy magyar forradalmárral és egy keresztény szenttel szemben.

Végtelenül fontos volna egy komoly és becsületes szintézist adni a 
honfoglalás kultúrájáról. Egy nemrég megjelent szemtelen könyv a
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honfoglaló magyarságot műveletlen, barbár hordának merte mondani 
- és büntetlenül. Szerinte a magyarság teljes üres szellemi zsebekkel jött 
ide és itt a kereszténység dugdosta azokat dombomra. Pedig kétségtele
nül mindenek előtt régi fejlődésű magas katonai kultúrája volt. Ezért 
tudhatta fegyelmezett egységben, okos tervvel oly hamar és könnyen 
birtokba venni új országát. Egészen bizonyos, hogy ez a katonai kultúra 
jóval fölötte állott az itt talált népekénél. Ez természetesen feltételezi a 
hadi ipar különböző ágainak virágzását is. De kétségtelenül volt a hon
foglaló magyarságnak már mezőgazdasági kultúrája is. Több külföldi, 
különösen angol tudós olyan ősi vonásokat lát a magyar nép mezőgaz
daságában, mely a mezőgazdaság legrégibb ázsiai kultúráira emlékez
tet. Az, hogy mezőgazdaságunk nyelvkincse tele van szláv szavakkal, 
nem jelent semmit. Ismert jelenség, hogy új viszonyok közt az együttélő 
idegen nyelvek szavai mily könnyen kiszoríthatják az ősi eredeti kife
jezéseket. így árasztották el később, különösen hazánk németséggel 
kevert vidékein a mesterségek, az ipar szókincsét a német szavak s szorí
tották ki az eredeti magyar kifejezéseket. Nagyon érdekes volna 
összeállítani e részleges idegen hatások kronológiáját és topográfiáját, 
adva lehetőleg a kiszorított eredeti magyar szavak jegyzékét. így 
szorultak ki, nem is olyan régen: ősi, népi virág- és növényneveink a 
legkülönbözőbb idegen, vagy tudálékos új elnevezések divatja elől.

A honfoglaló magyarság fejlett lelkiségének egyik legszebb, legdön
tőbb bizonyítékát vallásában látom. Minden felelősség elvállalásával 
merem mondani: hogy ez a vallás nagy vonalaiban még ma is megvan a 
magyar falusi nép zömének belsőbb lelkében. Úgy hiszem, nagyon 
óvatosaknak kell lennünk a sámánisztikus analógiák alkalmazásával. 
Ez a vallás nagyon lelki és nincsenek tárgyi kifejezői, tárgyakba 
tömörítései. Nincs kevésbé fétis-hajlamú nép. mint a magyar. Hisz egy 
valahol levő Istent, aki adja a jó és rossz időt, segít a küzdelemben, bün
tet és jutalmaz: de nem ad lelkében, képzeletében határozott alakot 
neki. Még képzel éti leg sem bálványimádó. Ennek az Istennek néha 
nagyon végzet jellege van. A magyar lelke minden mélységeiben fátális- 
ta, mely a legmegtörhetetlenebb hit-érzés. Ennek a fátálizmusnak van
nak súlyos hátrányai is: a minden pillanatnyi nyílt szemű éberség, a ve
szélyeket megelőző mozgékonyság, a megriadás viharos erői hiányoz
nak a fátálista lélekben. De a csapások, szenvedések elbírásában, a jobb 
jövő kivárásában, a küzdelem elszántságában igen nagy értéket jelent 
ez a fátálizmus. A magyar vallásossága nem részletező, nem mitológia 
termő, kissé alaktalan lelki, szellemi vallás s úgy nem dús forrása a 
képzeletnek s a képzőművészetnek. A magyar - különben gazdag - 
képzelet nem vallási fakadású. De ez a vallás egész énjét, egész életét 
betöltő mély életérzés, lelki egyensúly, egészség és nagy elbíró erő.
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Katolikus vagy protestáns: a magyar paraszt lelkének legmélyebb tala
jában ezt az időtlen, ős. nagyon emberi vallást találod meg.

És kétségtelen: hogy a honfoglaló magyarságnak rendkívüli politikai 
fejlettsége volt. mely egymagában magasabb és régi kulturális fejlettség
re mutat. A honfoglalás és a honfoglalást követő idők minden ténye el
lentmond azoknak az átlátszó újabb hamisításoknak: hogy a honfog
laló magyarság zagyva keverék lett volna. A magyarság mint rég 
kialakult egységes történelmi faj jelent meg Európa színpadán. Ha új 
hazát kereső útjában követték is idegen fajtöredékek: azok nem lehettek 
politikai, nemzeti egységének szerves tagjai. Az a biztosan értékelő 
szem, mellyel a minden szempontból legígéretesebb földrajzi egységet 
kiválasztották maguknak, az az okos és gyors végrehajtású terv, mely 
szerint megszerezték, az a bámulatos gyorsaság, mellyel ennek a külön 
részletekben szervetlenül vegetáló földrajzi egységnek és történelmileg 
jelentéstelen néptöredékeknek egy egységes ország, egységes birodalom, 
egységes történelmi műhely megvalósításával történelmi jelentőséget 
adtak, akkor, amikor még Európa több nagy nemzete mozaikdarabok
ban hadonászott: olyan politikai, történelmileg építő képességekre 
mutat: melyek szükségszerűen nagy, egyéni kultúrát teremtő erőket 
tételeznek föl. A magyarság tudta megalapítani Európa egyik legrégibb 
birodalmi egységét egy olyan területen, ahol ez még senkinek sem 
sikerült, olyan népek közt, melyekhez fajban, vérben, lélekben, 
nyelvben rokontalanul idegen volt.

Ezeket a sajátos kultúrát termő erőket természetesen a képtelen arányú 
gátló tényezők (örök harctér, idegen dinasztia, magyar udvartartás hiánya, 
idegen vagy elidegenült arisztokrácia, idegen főpapság, idegen hadsereg, jó 
részben idegen polgárság, a magyar faj szociális helyzete stb.) szövedékében 
kell vizsgálnunk: hogy megmérhessük: mily gazdag történelmi egyéniség 
roppant erőfeszítéseiről van itt szó. Semmi sem mélyremutatóbb. 
mintha megvizsgáljuk: milyen viszonyban volt ezer év folyamán a 
magyar lélek, a magyar egyéniség a nyugati kultúrával. Érthetően: két 
ellentétes irány küzdött benne, melyeknek mindenike, amíg el
lentétesek voltak és küzdöttek egymás ellen: sok veszélyt és lelki 
betegséget is jelentett a magyarságra. Az egyik irány képviselői európai 
biztonságunkat, fejlődésünk egyetlen lehetőségét abban látták: ha 
minél inkább belehasonulunk a nyugat-európai kultúrába, gon
dolkodásmódba, életformákba, intézményekbe stb. és ennek érdekében 
az ősi magyar lélek megkötő vagy gátló elemeit gyökerestől kiirtjuk. A 
másik irány mozdítói ugyancsak a magyar megmaradás és fejlődés 
érdekében azt látták az élet egyetlen útjának: ha minél érintetlcnebbül 
őrizzük meg az ősi lelket, a magyar egyéniség sajátos erőit s ezeknek 
folytonos erősítésével, gzadagításával igyekezünk megnyerni a folyton
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folyó életharcot. Az első iránynak Szent István, Kálmán, Nagy Lajos, 
Mátyás király, a Szenczi Molnárok, a Kazinczyak, Bessenyeiek. 
Széchenyi és mások, a második iránynak Koppány, a Gyulák. 
Thonuzobák, a magyar köznemesség jó része, a Katona Józsefek, Tolnai 
Lajosok stb. a tragikus kifejezői. Igen: mindkét irány harcosai tragikus 
hősök voltak, éppen azért: mert két irány és egymás ellen küzdő két 
tábor volt az: aminek egyetlen, egységes szerves folyamatnak kell len
nie. Világos: hogy minden behasonításnak, asszimilációnak természeti 
célja az egyén növekvő ereje, gazdagodó élete. Nincsen olyan Lipót- 
mezőre szült bolond a világon, aki azért eszik marha-, borjú-, disznó-, 
birka-, nyúlhúst, azért iszik bort, sört: hogy marhává, borjúvá, disznóvá, 
birkává, nyállá, szőlővenyigévé vagy répává hasonuljon át. Hanem 
azért: hogy saját énje, testi-lelki szervezete az élet minél több erejével 
legyen legény a talpán. Viszont: bármily világerős, zsúfolt erejű 
egyéniség is valaki: ételeket és italokat kell magába hasonítania, hogy 
tovább is egyénisége lehessen. És ha legmélyére nézünk a magyar lelki, 
kulturális fejlődésnek, látni fogjuk: hogy tényleg az örök levésben levő, 
folyton folyó élet szervesen egységes folyamataiba egyesítette ezt a két 
irányt. Pázmányban, Csokonaiban, Berzsenyiben, Vörösmartyban, 
Tompában, Petőfiben, Aranyban mind győzelmesebb arányban érvé
nyesül, lesz szerves egyetlen életakarattá ez a két irány. Széchenyi és 
Ady nagy egyénisége pedig talán az utolsó két nagy csatatér, ahol Szent 
István és Koppány utolsó, döntő csatáit vívta meg a szemünk előtt.

És mi ennek a küzdelemnek az eredménye? Azt hiszem, erre a 
feleletet leginkább irodalmunk és nyelvünk fejlődése adja meg. 
Nemcsak azért, mert legközvetlenebbül adja a lélek, a szellem életét, fej
lődését s legegyetemesebb kifejezője a faj kulturális akaratainak. 
Hanem: mert azok a mindenpercnyi veszélyek, idegen gyilkos akaratok, 
majdnem áthághatatlan gátak, melyek egyéb téren rátámadtak a 
magyar életakarat minden mozdulására: itt mégsem tudtak olyan tel
jesen elpusztító, elgátló eredményt elérni, bár itt is halálos gátakat tor- 
nyosítótták a fejlődés elé. És irodalmunk, nyelvünk fejlődése matemati
kai tisztasággal mutatja a győzelmes eredményt: Minél mohóbban és 
minél szélesebb horizontban néz szét a magyar lélek, a magyar szellem 
Nyugat-európában táplálék után: annál inkább, annál teljesebben lesz 
irodalmunk és nyelvünk a sajátos magyar lélek, magyar egyéniség kife
jezése. És fejlődő kultúránknak tényleg ez a két alapvonása, legfőbb 
meghatározó ereje: a tájékozás, a felszívás egyetemessége s a faji 
egyéniség mind erősebb, teljesebb kifejezése és összefoglaló ereje. A 
szellemi táplálkozásnak ez az egyetemessége óvta meg éppen a magyar 
lelket attól: hogy túlságosan elárasztódjék valamely idegen kultúra 
hatásától. Mi például sohasem kerültünk egy idegen kultúra olyan teljes
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incubátiójába, mint pld. a német szellem annakidején a francia 
irodalom, a francia kultúra igézetébe. Úgy, hogy a nagy kifejező német: 
II. Frigyes is francia nyelven és franciául írta irodalmi próbálgatásait s e 
francia hatás ellen később kemény harcot kellett vívnia a német 
irodalomnak. Egészen bámulatos, hogy a szomszédos szláv és germán 
irodalmaknak mennyire nem volt hatása a magyar irodalomra. Azok a 
német hatások pl., melyet tökkelütött vagy sunyi szándékú ifjú vagy vén 
filozoptereink napfényre balhásznak: teljesen jelentéktelen írók jelen
téktelenségei, melyek régi leltári adatokká avasodtak. Azok a „német 
hatások" pedig, melyeket nagyobb magyar íróknál: egy Csokonainál, 
Berzsenyinél, Kölcseynél, Kisfaludy Károlynál, Vörösmartynál kiser- 
kéznek az Egyetem félreszültjei: a magyar zongora nagymestereinek 
játékos vagy próbálgató billentyűpengetései, mely művészetükben any- 
nyit sem jelent, mint a gyermekkori csúzlijuk vagy éjjeliedény- 
használatuk első gyakorlatai. A Bánk Bán roppant monumentumának 
egyetlen betűjét is idegennek mondani azért, mert Katona méltóztatott 
egy-két idegen cafatot bemalterezni időt és tért egybeölelő mérhetetlen 
szimbólumának egységébe, olyan: mintha lótetű-hatásnak mondanók 
a Magas-Tátrát, mert némely rögeiben ez a bogár is elhelyezte tojásait. 
A Kazinczy jelentősége abszolúte nem szépirodalmi műveiben van. 
aminek ő örvendhet a legjobban. Az örök magyar irodalomban lehelet
nyi hatása sincs a német irodalomnak. Úgy látszik: e jeles nép oly távoli 
lelki alkatot jelent a magyar lélekhez, hogy szerves, számbajövő 
kapcsolatot el sem lehet képzelni a kettő között.

Nagyon jellemző a magyar lélek és a nyugati szellem viszonyára az a 
hatás, melyet a latin kultúra, latin és francia szellem gyakorolt rá. Ez a 
hatás kétségtelenül mélyebb és szervesebb, mert rokonabb lelki alkatok 
közt történt. De itt is mit látunk? Amig a latin és francia hatás tényleg 
nem egyéb, mint csakcsupán latin és francia irodalmi hatás: mint az 
időmértékes versek első faragcsálóinál, az apró latinos íróknál s az 
úgynevezett franciás íróknál: teljesen lényegtelen jelenségekről van szó, 
melyek az örök magyar irodalomnak, a magyar léleknek semmit sem 
jelentenek és csak filológiai csipicsókákra alkalmasok. Viszont: 
Berzsenyinél és Vörösmartynál az időmérték már a magyar lélek belső 
ritmusává, természetes megnyilatkozási formájává lett s költészetük a 
magyar egyéniség legmélyebb megszólalásai közé tartozik. Az a francia 
irodalmi hatás pedig, amit Jókai. Kuthy vagy Petőfi művészetében ki 
lehet doktori-értekezni: nem jelent semmit művészetükben s inkább 
nem kívánatos elem. Az olasz irodalmi hatás megint csak apró 
alkalmak zsenge filológiai bűnözésekre. Mert igazán felesleges a Petrar
ca nagy nevét megmozdítani a Himfy szerelmei szüreti rím-menésének
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alkalmából. Sándor bácsinak ezt a hosszúiévá lírai lakadását elégsége
sen megmagyarázza a zalai hegyek mustja.

És - amint azt a Magyar Irodalom Sajátos Arca című művemben már 
kimutattam: a latin-francia szellem hatása sem valamilyen természetű 
irodalmi, művészi átvételben, utánzásban (téma. művészi eszközök, 
nyelvi megvalósítás stb.) jelentős számunkra. A francia szellem 
kulturális-történeti hatása a magyar fejlődésre abban van: hogy 
megmozdító elemeivel lökést adott a magyar léleknek: hogy önmagára 
ismerjen, hogy lássa hazájának, nemzetének korszükségeit, hogy a 
maga sajátos erőivel teremjen új, nemzete adottságainak megfelelő 
szellemi életet, lelki fegyvereket. így talált a magyar lélek, a lutheri út 
könnyebbsége, közelebbsége dacára a Kálvin hitújítására, mert ösztö
nösen megérezte, hogy ez az út, melyen visszaközeledhetik ősi hitéhez, 
mely visszazsúfolva lelke legmélyebb menedékeibe, még mindig a 
legmélyebb sóvárgás s az elgátolt egyéniség legsajgóbb fájdalma volt 
számára. A francia hitújítás tehát arra volt megindító alkalom, hogy a 
magyar lélek önmagára, ősi egyénisége saját élettörvényei szerint termő 
mélységeire találjon. Az úgynevezett franciás iskola jelentősége is 
csupán a magyar életakarat felmozdításában van. Ady nem francia 
szellemet, nem francia irodalmi, művészi hatást hozott haza Párizsból. 
Az akkor már több mint két évtized óta uralkodó szimbolista 
költészethez semmi köze. Ady nem szimbolista költő abban az irodalom- 
történeti értelemben, mely ezt a francia irányt jelölte meg. Költészete 
olyan értelemben szimbolikus, mint a világ minden költészete. Adyt a 
francia szellemi mozgalom át- és átmozgósította egész messzi száza
doktól meghatározott énjében, magyarsága minden fájdalmas és 
győzelmes csírájában. A márciusi szél volt a francia szellem: mely 
ennek a csodálatos mélységű magyar humusznak minden sajátos élet
nedvét. lappangó erejét termésbe mozdította. Úgy, hogy mikor Európa 
legnagyobb nemzeteinek lírája a francia Baudelaire-Verlaine-szimbo- 
lista hódításba gyarmatosuk: Ady a magyar lélek legmélyéről, a népi 
ballada-költészet ős talajából: előbontotta a modern balladás költésze
tet, a világirodalom egy egészen sajátos arcú, eddig nem ismert 
mélységű művészetét. Amint van francia és német gótika, amint van 
olasz és francia renaissance: úgy van magyar líra és egyetlen nagy euró
pai nemzet lírája sem tehető elébe. Ilyen eredményt értünk el a regény 
terén is. Az én művészetem épp oly értelemben magyar regény és 
egyetemes művészet, mint az orosz, a francia, az angol regény nagy 
alkotásai.

Nyelvünk fejlődése talán még csodálatosabb sajátos erő győzelmes 
kibomlását mondja. Ez a nyelv: minden gazdag lehetőségében már 
készen volt a honfoglaló magyarságban. Ez a nyelv maga döntő
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jelentőségű bizonyítéka a magyarság magas fokú lelki fejlettségének. 
Természetesen: ezt az állításomat nem azok a középkori és későbbi 
nyelvemlékek támasztják alá, melyek jórészt idegen betű rovok elég 
együgyű s jócskán magyartalan dadogásait adják. Hanem: az időtlen 
időkről tanúskodó élő nyelvemlék: a magyar nép, a magyar parasztság. 
E nyelvnek folytonosan teremtő jelleget elsősorban az ad: hogy mondata 
nem stabilis, nem kijegecesedett, átörökölt formákba, mondatrendbe 
dermeszt! be a lelki élet folytonos élő hullámzását. A magyar mondat 
szabad mozgású, folytonos, a lelki történés szerinti mozgósítása a nyelv 
termő, beszédalkotó képességnek. A szórend és a hangsúly végtelen 
változással úgyszólva megkötöttség nélkül követheti a lelki folyamatok 
zajlásait s páratlanul hű kifejezését adhatja az emberi lelki történésnek. 
Ehhez járul gazdag sokaságú képzőinek rendkívüli, folytonos mozgó- 
síthatása, melyekkel széttöri a beszédrészek merev korlátáit. Igévé 
lökhet főnevet, melléknevet, bármily névszót, névszóvá dermesztheti 
rohanásában az igét, jelzővé, határozóvá jellegesíthet minden névszót, 
ige nélkül tud messzibb folytatásává lökni mondatokat, az érzés, szen
vedély, gúny eltaszító erő ezer árnyalatával dobja erősebb tagadásokká 
a nyelv legkülönbözőbb szavait, az igék tárgyas és tárgyatlan, cselekvő, 
szenvedő, történő vagy önmagára visszaható lelki szerelésének gazdag 
szabadságaival végtelen árnyalatokat tud kifejezni, gáttalanul mozgó 
ragjaival dinamikusabbá teheti az igét, néha helyettesítheti is azt, 
hasonértelmű szavainak, képzőinek gazdagságával a gondolat, a 
képzettársítás, az érzés képlet legfinomabb árnyalatait a mozduló élet 
hűségével adja vissza stb., stb. Ez a nyelv a test-lélek folytonos, 
egyetemes mozgósítása. Ez a nyelv páratlanul hű, élő, velemozduló 
visszaadása az emberen át tovamozduló világzápornak.

Micsoda pusztító akaratok, gátak, sírásások voltak sorsa e nyelvnek 
ezeresztendő minden napjában! És semmisem mutatja csodálatosab
ban a magyar faj, a magyar lélek életakaratának megtörhetetlen erejét, 
mint az: hogy ez a nyelv mégis érintetlen eredetiségével, minden gazdag 
teremtő lehetőségével mentődön át a magyarság megtartó erős várában: 
a magyar parasztság egyetemében. Akkor: mikor királysága, egyháza, 
hadserege, arisztokráciája, jórészben nemes urai is: csak halált vagy 
halálos közömbösségű elfordulást jelentettek e nyelvre. És mikor a 
tizenkilencedik század elején a gátakat és pusztító akaratokat megsem
misítette a magyar megújhodás: rövid száz év alatt ez a nyelv a történő 
emberi lélek szavakbamondásának legcsodálatosabb, leggazdagabb 
lehetőségű hangszere lett Európában.

Lehetséges-e, hogy egy faj, mely ősi egyénisége megmaradásában, 
alkotó gazdagsága kifejtésében, oly makacs, törhetetlen, életformáló 
erőt mutat bizonyos téren s mely parasztságában az időtlen magyar
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lélek olyan páratlan gazdagságát (népköltészet, népzene, népművésze
tek) őrzi még ma is: az élet egyéb terén egyéntelen, meddő, sajátos 
életépítésre, az életharc megküzdésére alkalmatlan volna?

E kérdésre teljesen ellenőrizhető, pontosan lemérhető értékű választ 
tudunk adni: a magyarság egész ezeréves életében, az élet minden terén: 
ahol és amilyen mértékben a magyar faj a maga személyében, a magyar 
lélek sajátos erői érvényesülhettek: mindenütt hasonló bizonyságot tet
tünk kultúrát termő, nemzetet és életet építő sajátos erőinkről.

Mikor a protestántizmus szabad utat tört a magyarság nagy 
tömegeinek a lelki fejlődésére, a kulturális fel fegyverkezésre és a 
főpapságában nagyrészt idegen irányítású Egyház számára is kényszert 
teremtett: hogy versenyezzék az új hit katonáival a magyar nép szellemi 
táplálásában: a felekezeti iskolák egy új, szervesen és demokratikusan 
fejlődő magyar kultúra műhelyei lettek. Sokat jelentett ezen a téren az: 
hogy a vallási vita, a nemzet élet-halál kérdésének központba állításá
val egyszersmind a magyar megmaradás, a magyar történelmi építés: a 
magyar lélek nagy csatája lett. És ez iskolák áldozatos, mártíriumos, 
csodás heroizmusú, kulturális építésében szintén megtaláljuk egész eu
rópai életünk, alkotásunk két fő vonását: az egyetemességre törekvést és 
a magyar egyéniség, a sajátos magyar lelki erők folytonos erősödését. 
Idősebb, végzett diákjaink szétkószálnak egész Európában, a magyar 
lélek szétnyújtja csápjait az egész európai szellemi termésben, hogy 
gondolatokat, szépségeket, gyakorlati hasznokat szívjon fel a magyar 
orgánizmusba. Az iskolák könyvtáraiban, a korral haladva, megtalál
juk az egész európai szellemi termés legjavát. Ugyanakkor: ezek az is
kolák lesznek a fejlődő magyar öntudat csemete-kertjei és védő 
várai.

Ezzel a jelenséggel kapcsolatban több döntő jelentőségű tényre 
mutathatunk rá. A minket szorongató és kitermelő idegen aranyásók
nak az volt mindig egyik legsikerültebb fogásuk a magyar gyarmat 
további megtartására: hogy azzal a szuggesztióval dermesztették le a 
magyar kezdeményezést és küzdő akaratot: hogy erre, meg erre a 
magyar lélek nem képes, a magyar temperámentum nem alkalmas, 
ilyen meg ilyen ősi hibákat nem tud levetkezni. Minden hangszerelés
ben járta a legenda az ország domborúságait és síkjait: a magyar 
képtelen a szolidáritásra, az összefogó, áldozatos együttépítésre. A 
magyar nem is lovon: hanem a turáni átkon lovagol, csupán azért, hogy 
hamarabb és messzibbre futhasson egymástól, miután jól el- 
agyabugyálta egymást.

Akik ismerik ezeket az iskoláknak s a magyar protestáns egyházköz
ségeknek életét: tudják, hogy micsoda áldozatos, áhítatos, munkás és 
vigyázó, nemzedékről nemzedékre szálló szolidáritásban volt itt élő.
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hívő, alkotó egység a magyarság. Mennyire szíve-lelke ügye volt minden 
családnak az egyház, az iskola, a kiváló tehetségű diákok jövője, a 
temető, az elpihent magyarok emléke sül., sth. Milyen mindennapot 
átható gonddal igyekeztek megteremteni mindent a magyar hit, a 
magyar tudás számára: iskolaépületet, kertet, fűtőanyagot, tanítói 
lakást, könyvtárt, eledelt, ruhát a szegény tanulóknak, ösztöndíjakat, 
alapítványokat, nyomdát, híres tanítókat sth., sth. Nincs az európai 
kultúra történetének mélyehh hitű. szentehh odaadásé, heroikusahh fe
jezete: mint ezeknek az iskoláknak és egyházközösségeknek a története. 
Úgy látszik: a turáni átkot nemes idegen sírásóink ezeken a tereken el
felejtették kiadagolni.

Mi magyarázza meg a hitnek, szeretetnek, önfeláldozásnak, a 
céltudatos építő akaratnak ezt a sírokon átgyőzedelmeskedő, minden 
szenvedéssel és veszéllyel szemben kitartó diadalmas szolidáritását? 
Az: hogy itt a magyar lélek saját irányításában saját életére, egyéni mély erői 
szabad kifejtésére, saját szerves érdekei, céljai megépítésére talált. A 
magyarság ezekben a szolidáritásokban saját lelkeszerinti természetes 
életét élhette.

A második szembe domborodó tény ez: hogy ezek a magyar szolidá- 
ritások az élet minden adottságából folyón: természetszerűen demokrátikus 
jellegűek voltak. Ezek a hívő magyarok el sem tudták volna képzelni: hogy 
lehetne olyan isteni és emberi szeretet: mely fajtánkat csak bizonyos el
korlátolt, kiváltságos és dédelgetett rétegeiben akarná a lelki fejlődés, a tudás, 
az életharc megvívásának, az életirányítás erejének minél több képessége felé 
vinni. Ezek a magyarok még abból a sajátos fajtájú emberekből voltak, 
kiknek utolsó mohikánjai a keresztény kurzustól kaptak alkalmat a 
gyászjelentésükre és akik azt hitték: hogy Isten képmása ott rejlik min
den magyar lelke mélyén. És nekünk kötelességünk a nevelés, a tudás, a 
morális hatások minden eszközével teljesre hívni elő ezt az istenarcot 
önmaga és a magyarság hasznára. És ezek a magyar szolidáritások nem 
úgy voltak demokrátikusok. mint a később kizsákmányló zsar
nokságokba, hazug népképviseletekbe züllő korlátlan szabadverseny- 
demokrácia. Hanem a demokrácia lényegszerinti nagy emberségében: 
úgy. hogy minden intézményükben, lényükben nevelték a közösség 
minden tagját az életviszonyok megismerésére, saját sorsuk, szerves 
érdekeik s a közösség érdekeinek meglátására, kötelességeik helyes 
gyakorlására, jogaik okos védelmére.

Harmadik megjegyzés: az újból és újból a mai közvélemény elé kell 
tárni: hogy e szolidáritásoktól áthatott magyar társadalom nem volt ám 
a kultúrától olyan elzárkózó, amint azt bizonyos jószándékok szeretnék 
elhitetni, és nem csak a biblia, meg a kalendárium jelentette a 
könyvtárát. Amint azt száz és száz esetben volt alkalmam tapasztalni: a
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magyar családok ezreinél: a biblia, az énekes könyvek, a prédikációs 
könyvek s a magyar könyveken kívül ott voltak az európai szellemi 
termés, a francia, az angol, az olasz és sok helyen a német irodalom leg
java alkotásai is. Érdekes, de a történelmi események magyarázatában 
érthető jelenség az: hogy ahány ilyen régi családi könyvtárat láttam: fej
lődése, gyarapodása mindeniknek 1848 körül állt meg. Nagyon jól 
megválogatott mély, komoly szellemi érdeklődésre mutatott a könyvek 
nagy része. A régi magyar társadalomnak külföldi ideálja Kálvin. Béza, 
D’Aubigny, Corneille, Racine, Moliére, Rousseau, Shakespeare, Mil
ton, Fielding, Goldsmith, Dickens, Dante, Petrarca, Goethe voltak. És 
nem Alcapone.

Negyedik megjegyzés: Az a törekvés az egyetemességre, mely a 
magyar egyéniség összefoglaló erejébe az európai kultúra minden em
beri értékét behasonította s mely nem engedte, hogy egyetlen idegen 
kultúra veszélyes arányban befolyásolja a magyar szellemi fejlődést: 
országunk határain belül az egységbe ölelés nagy emberi és mégis 
mélyen magyar formájában nyilatkozik meg. Amint egész nem
zetalkotó politikánkban Magyarország minden nemzetiségét egy szer
vesen egységes történelmi műhellyé igyekeztünk valorizálni a magyar 
történelmi alkotás egységében: úgy kulturális építésünk is egyetemes 
megtermékenyítéssel igyekezett szellemi egységbe fejleszteni az ország 
minden népét. Iskoláink a múltban is egyenlő befogadással, szeretettel 
és támogatással neveltek bármily vérű tanulót. A tizenkilencedik 
század nagy magyar szellemi lendülete nemcsak bevitte a szűk, elhatá
rolt nemzetiségi lelkekbe a nyugati kultúrák széles látóhatárát, hanem: 
a magyar szellem mozduló fejlődésébe egyesítette a nemzetiségeket a 
több tudás, a gazdagabb szellemi termés, az emberibb történelmi 
összefogás felé. Itt a népek nagy találkozásánál a sajátos, külön arcú 
magyar léleknek erre a nemzetalkotó, kulturális egységet építő munká
jára Európa békés fejlődésének nélkülözhetetlen szüksége van. Gon
doljunk csak arra, hogy mikor az alkotó magyar szellem, kötelékeinek 
egy részétől megszabadulva, szabadabb mozgással tudott a megvalósí
tások nagy feladatához fogni: a penészes kis girbe-görbe uccájú, törpén 
és vak-távlatúan kispolgári, áporodott sör, h úgy szagú, sramli-zenés 
(gondolni kell a volt szörnyű Tabánra, a Víziváros, a Ferencváros, 
Óbuda még máig meglevő szomorúságaira), szemfájdítón szűk törzsi 
fészekből egy pár évtized alatt előbűvölte a Duna büszke aráját, a 
Kárpátmedence végtelen jövőbe lendülő, egyetemesen összefoglaló 
csodálatos fővárosát: Budapestet. A magyar lélek minden szabad 
kibomlása, térfoglalása, építése: egyszersmind a kultúra s az egyetemes 
emberi érdekek érvényesülését jelenti.
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*

Most - mert nem először, de kikerülhetetlenül - röviden még rá kell 
mutatnom az orgyilkos szuggesztiók két 1867 óta litániaszerűen 
(elismételt maszlagolásra: - A magyar nem alkalmas, nem hajlamos az 
üzletre. A magyar lélek nem hajlamos az iparra.

Ilyenkor látszik, milyen végzetes hiány az, hogy nincs egy egységes 
szempontból megírt magyar művelődéstörténetünk. A tény az, hogy a 
múltban volt igen szép fejlődésű, nemzedékek hagyományain alapuló, 
messzi Európát szétsugárzó magyar iparunk. Fegyver, bőrgyártásunk, 
ötvös, díszruha iparunk, kocsigyártásunk, lószerszámaink, mészáros
hentes iparunk elismert értékek voltak Európában. Régi iparművészeti 
emlékeink vannak oly eredetien egyéniek s oly művészi értékűek, mint 
bármely nyugati nemzetéi. És volt magyar kereskedelem, magyar üzleti 
élet is s magyar családok ezreiben volt nemzedékek hagyománya az 
üzlet. Ennek a kereskedelemnek méretei néha kinyúltak a Balkánra, 
Keleteurópára, még Nyugat felé is. Ennek az iparnak, kereskedelemnek 
üzleti módszerei, megnyilvánulásai a vevőközönség felé: nem voltak 
keletiek, még kevésbé levanteiek, de nyugatiak sem. A tolakodás, a 
ráerőszakolás, a bőszavú és színjátszó rábeszélés épp úgy hiányzott 
belőlük, mint a lázas iram, a reklám okos felépítése, a nagyméretű méré
sek. Sajátos magyar üzleti alkat volt ez, nyugodt, magabiztos, szolid, de 
kissé túlönérzetes és nyugodtsága sokszor más lassúság volt. A magyar 
fatálizmus s a magyar lelki egyensúly nem egyezett össze azzal a hiszté
rikus mozgékonysággal, képzelettel és kockáztatással, mely a modern 
üzlet terén oly képtelen arányú sikereket és katasztrófákat ért meg. De 
egy sajátos menetű, nyugodt, megbízható, tehetséges teremtő erejű 
iparra és kereskedelemre megvolt minden képesség a magyar lélekben. 
Es ha 1867 után lett volna messzilátó magyar államférfiú, aki ezt a 
hagyományoktól megerősített adottságot intézményesen átneveltette 
volna a modern ipar és üzlet megnőtt problémáira és megváltozott 
módszereire: a magyar nemzeti jövedelem és az árva magyarság ma 
más viszonyban volnának. És nemzetünk értéke, becsülete, szétsugár- 
zási köre külföld felé sok tekintetben más volna. De e kor gyorsfőző 
állam-üzletében ki gondolt a magyarság tervszerű, az élet minden terét 
fejlődése számára biztosító intézményes neveléséről?

Azok az idegenek, akiket tápláltunk, akiknek kenyér és föld, üzlet és 
rang, hatalom és vagyon volt a magyarság kitermelése: minden 
képességet, tehetséget, hajlamot kimuzsikáltak, kifilologizáltak, ki rá
galmaztak belőlünk. Végül, a korlátlan banditaságú újabb években azt 
is tagadták, hogy egyáltalán van magyarság. De egyet sohasem tagad
tak: a magyarság nagyszerű katonai erényeit. És mivel minden erény és
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így a katonai erény is mégis egy sajátos léleknek a megnyilatkozása: hát 
így, ha a magyarságot idegen érdekért mészárszékre kellett küldeni: 
egyszerre: a háború tartamára: megkoszorúzva, heje-hujázva, tároga
tózva: volt magyarság, annyira volt, hogy a lövészárkokban, az 
idegsokkokban, a srapnelekben, minden tekintet nélkül országunk 
szentistváni jellegére: egész állambirtokos, uralkodó fajos korlátlanság
gal érvényesülhetett. Ha aztán a háború elmúlt: megint nem volt 
magyarság, nem volt magyar faj, csak: nyomorúság, földtelenség, 
kitúrtság, elgátolt jövő.

*

Egyén és közösség: önmaga s a viszonyok reális szemlélete nélkül 
nem tudja szerves célja irányában megvívni az életharcot. Esendőségei- 
nek, hiányainak, bajainak pontos ismerete olyan szükséges, mint a 
háborúban az ellenség lehetőleg minden helyzetének, állapotának 
tiszta látása. Erőinek tudata adja meg a küzdelem elszántságát és 
céltudatos irányítását.

Egy nemzet nem lehet ezer évig büntetés nélkül idegen életformákba, 
idegen életérdekek kitermelésébe beszorítva. Természetes: hogy az 
állandó erőszak, gátlás, lelki torzítások előbb-utóbb kikezdik az ősi 
lélek egészségét. Nagy hibáink, nagy esendőségeink vannak. Vannak 
irtózatos magyar arcok és ezekre az utolsó beteg húsz év rávetette a 
maga ravatalos megvilágítását. Hányán közömbösödtek el saját fajuk 
sorsától, hányán mérlegelik üzleti szemmel: mikor meneküljenek el a 
magyar Nemzet hajójáról a legalkalmasabb percben valami dúsabb 
zsákmányt ígérő kalózhajóra, hányán lettek idegen étvágy sunyi vagy 
orcátlan szemtelenségű zsoldosai. De ne részletezzünk.

Ne részletezzünk: mert ismerve a diagnózis minden szomorúságát: 
mégis csüggedetlenül, mély hittel lehetünk a magyar szervezet ereje, 
jövő fejlődése iránt. Az a történelmi faj: mely ezeréves élete minden 
mozdulatában annyi idegen érdek megkötésében, gátlásaiban, meg
semmisítő szándékában, kizsákmánylásaiban és leginkább: alakos- 
kodó magyarkodásaiban a termés és alkotás annyi gazdagságát, a nem
zetalkotás olyan összefoglaló erejét tudta megőrizni: magában hordja 
az élet, a megújhodás, a győzelmes jövő minden biztosítékát.

A mai új világföldrengés napjaiban, mikor a holnapoknak kiolvasha- 
tatlanul ismeretlen arcuk van és minden percben messzi végzetű 
meglepetések zuhanhatnak végig a nemzetek életén: legfőbb feladatunk 
a lelki felkészülés, a lelki felfegyverzés: a magyarság szerves érdekeire, 
céljaira épített egységes magyar ideológia beépítése minden magyar 
lélekbe. Ez a minden külső kényszernél, hatalmi szónál erősebb igazi 
egység és szerves összefogás.
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A születés percétől kezdve minden szervezetben, a legegészségeseb
ben, a legfiatalabban is az élet és a halál folytonos, mindenpercnyi 
csatája folyik. Nekünk nincs okunk félni. Van elég erőnk, hogy minden 
fronton kellő éberséggel és céltudatos védekezéssel álljuk a harcot.

Akik a fennebbieket látószemmel olvasták át, észrevehették: hogy a 
magyarság akkor lendült fejlődésbe, akkor tudta megteremteni ősi lelke 
erőit: ha saját irányításában, saját természetes érdekeiért, céljaiért fogott 
össze. És annál több betegsége, baja volt: minél több idegen irányítás, 
idegen meghatározás kényszerében, vagy magyar szándékúvá álcázott 
rejtett célú formálásában volt.

Ezért első teendőnk: nemzetalkotó történelmi munkánkat az 1867 óta 
irányító képtelenül természetellenes elvek helyett: a szerves élet, az 
egészséges erő természetes alapjaira biztosítani. A nemzet egységébe 
összefogás munkájához nagyon öntudatos, nagyon erős egyéniségre 
van szükség. Hogyan foghatna szerves, alkotó egységbe az, aki önmagát 
tagadja, aki feladja érdekeit, az irányítás biztonságát az élet minden 
terén. Ezt az öntudatot, ezt az erőt, természetes elemeit az ősi léleknek, 
kell visszaadnunk mindenekelőtt a magyarságnak. Intézményes neve
léssel, a kiválasztás okos igazságával oda kell erősíteni a magyarságot: 
hogy földben, iparban, kereskedelemben, egyházakban, a szellemi élet
ben, a hadseregben s az élet minden legkisebb folyamatában, a magyar 
sors minden irányításában kezében legyen az öntudatos erő, mely 
állambirtokos, egységbe fogó kötelességeinek megvalósítására képesíti. 
Ez az ország minden népének egyenlően érdeke. Hiszen így tudja 
megvalósítani a magyarság: hogy történelmi műhelyének egységében 
egyik faj se legyen a másik végzete, kizsákmányolója. Hanem: a magyar 
Nemzet minden tagja, a magyar Állam minden polgára a szociális igaz
ság, a szellemi fejlődés egyenlő lehetőségeiben élhesse meg életét. A 
magyarság a történelmi Magyarország minden rögét a vér, a munka, a 
gondolat, az áldozat, a szenvedés és szeretet oly mérhetetlen árával vette 
meg: hogy európai szükségszerűség az: hogy ennek a népnek ezen a 
területen független, önálló sajátos történelmi egységet és egyéni arcú 
kultúrát építő műhelye legyen.

Másik főteendőnk: rákolumbusodni az életnek, a megmaradásnak 
arra a roppant Amerikájára: hogy a magyarság annyi, mint az egész 
magyarság, a magyarság egyeteme. A mai napok megvilágításában már 
hiába vág magyar szándékú mimikát az, aki nem az egész magyarságot, 
minden magyart akar az élet, a fejlődés, a föld, a vagyon, az irányító 
állás, a szellemi gazdagodás lehetősége felé mozdítani egy új szociális 
rendszer minden intézményével. Az élet és a magyar megmaradás első 
parancsa az: hogy minden szükséges lehetőség megtermésével szétmoz
gósítsunk a magyarság egyetemes, munkás tömegeiben és mindenek
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előtt: a magyar erő ősi megtartó rétegében: a magyar parasztságban: 
hogy az élet nehéz harcát küzdő friss magyar erők szabaduljanak a 
magyar élet építőivé, a magyar sors irányítóivá az elfáradt, elértéktele- 
nült, a magyar életösztön, öntudat és szolidáritás természetes mozdító 
erőit elvesztett vagy nem magyar életérdekű elemek helyébe.

*

Itt ülök a magyar pusztában pásztortűzemnél a világtalan nagy 
éjszakában. Az éjszaka végtelen. A pásztortűz olyan kicsinké. De 
melegít.

Fekete az ég, fekete a föld, fekete az éjszaka. Mintha egy roppant 
ravatalból ömölne a gyász és befolyná a világot. És nincs Ararát a 
végtelen gyászözönben.

Most megmozdul az éjszaka. Reng, mint a föld, vonaglik, hörög. 
Irtózatos az éjszaka agóniája.

Tébolyító hangok hasítanak be az éjszakába. Mintha hullák 
gurulnának az ég fekete lejtőin. Innen-onnan a sötétség nehéz lombú 
erdőiből kétségbeesett segélykiáltások szakadnak fel, bennük van az 
átdöfött szív irtózatos sírása az elragadott élet felé. Hát vannak még em
berek, akik gyilkolnak?

Ó, égj kicsiny pásztortüzecske. lobogjatok kis szőke lángok, hogy 
holnap is legyen Isten, összefogó kéz és munkás erő. Játékos kis lányai 
régen sütött napoknak, kis lángocska húgaim, táncoljatok, rázzátok 
kacagva apró fürteitek illanó szőkeségét. Szorítsátok ki lelkemből az 
éjszakát.

Meginog az éjszaka, oldódik, szakad. Homálymedvék ijedten cam
mognak szét a világ szegletei felé. Már csend van, tikkadt nagy 
várakozású csend. Mi történhetett az éjszakában? Csurom-vér az ég 
alja.

A lángok elsápadnak, de a parázs melege olyan jó, mint a fölém hajló 
anya. Már látszanak a barna rögök, de a vetés serkedő zöldje még 
didergetőn szürke. Jobbra tőlem egy pirostetejű tanyaház hallgat.

Halványzöld, kék, rózsaszín borzongások reszketnek át az ég fázó 
sápadtságain. Megmozdul az élet s már zöld a vetés.

Már zöld a vetés és ég a világ nagy pásztortűze. Mint mérhetetlen, 
vöröshajú fiatal isten: a sík messzi szélén lassan kandikál fel a nap.

És zeng a puszta, mint a megcsókolt lány szíve. Pattan a rög, sikolt a 
fűszál, zümmög a bogár, énekelnek a fák. A barázdák éneke széles 
szárnyú zsoltár csendes hullámzása. Fölöttem egy pacsirta száll és 
énekel.

Énekli: hogy szent az emberi csók és nagy öröm az ölelő karok. Hogy 
nincs erősebb, mint a szeretet s a munkás napok csendes hite.
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Énekli, hogy nincs szebb diadal: mint hasítani a barázdát és vetni a 
szegény emberek kenyerét. Várni az áldást és bízni az aratásban.

Énekli, hogy nincs erősebb vár: mint a tűzhely meleg ölelése s édes 
egymáshoz hajlása a nevető családnak.

Énekli: hogy örök gát a munka és az összefogás s a halál olyan 
valószínűtlen azok számára, akik fogják egymás kezét.

Már roppant csecsén szoptatja a nap a magyar rögöket. Innen-onnan 
emberi hangok jönnek. Távol szekerek mennek át.

A tanya felől lépések verik a földet. Egy fiatal magyar gazda jön s egy 
ringó szoknyájú magyar menyecske. Az asszony csecsemőt tart 
melléhez s valami lágy, mély cirógatású énekbe folytatja szívét gyer
meke felé.

Most beérnek a nap egy széles jóságú sávjába. A gyermek elkapja fejét 
a csecstől, felkacag s belerázza kis ökleit a nap roppant jókedvébe. A 
férfi mosolyog. Az asszony édes, széles kacagást sátoroz a kacagó gyer
mek fölé.

És én elvégtelenülök, fel a napos tavaszi levegőbe, az ég bíztató bolt
jáig, a magyar róna végtelen ígérete fölé. Én vagyok most minden 
magyarok egyetlenegy hitének mérhetetlen temploma és tízmillió 
magyar ember énekli bennem: - Te benned bíztunk eleitől fogva.

Ó, magyar anya, szent életforrás, megtartó hit, örök menedék! Ó, 
picike kis magyar csecsemő, az élet gyönyörű győzelmes kis lobogója, a 
te kacagásod az erős tank, mely áttöri a halál minden frontját.

Ó, élet, végtelen jóságú élet, az eloldódó csónakban ringó férfi forró 
háláját küldi feléd. Mert tudtam végtelenül hinni, végtelenül szeretni és 
örök szavakban leszek egység és összefogás azok számára, akikért volt 
minden hitem és minden szeretetem.

Rákóczi-tér, 1940. május 23.
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LELKEK AZ ÉJSZAKÁBAN
Gr. Teleki Pál miniszterelnöknek.

Az éjszaka hosszú, az éjszaka rossz. Lesz-é napsugár azok lelkében, 
akik az éjszakában születtek s akiket az éjszaka nevelt?

Negyedszázad-éjszaka nyomja a világot és hol vannak a hajnal 
híradásai? Irtózatosak az éjszaka tanításai.

Jajgatások jönnek az éjszakából és felpanaszol az anyaölből életre 
idézett lélek: - Lélekből, csókból jöttem, lélek vagyok és szeretni akarok. 
Szeretni szeretettel, mely békés munka, összefogás és nyugodt várása a 
termésnek. És felel az éjszaka: - Vérből szakadt vér vagy és folytatnod 
kell a vér könyörtelen munkáját: ölj!

Megint jajgatások jönnek az éjszakából: - Én én vagyok, sajátos arc, 
külön dallama a nagy emberorgonának. Ne zúzzátok szét ezt az arcot, 
ne fojtsátok el ezt a dallamot: mert szegényebb lesz az emberi termés és 
színtelenebb az emberi lélek. És kacag az éjszaka: - Szám vagy a 
számok közt, külön semmi s csak a mindenben egy. És teljesítened kell 
a nagyobb szám ősi parancsát: ölj!

- Isten arca vagyok, - fuldokolnak a lelkek - igazság a szomjam és 
szánalom az igazolásom. Szent gátak adják meg emberségem mélységét 
és a jog-katédrálissá épített sionhegyi tábla az én Egyházam. Nekem 
erősebb parancs a kis madárka életjoga, mint a tigris irtózatos ereje. - 
Visszasújt az éjszaka dogmája, mint Kain dorongja: - Nyomorult kis 
Egy a Sokban, csak egy életed lehet: a Sok. Csak egy lelked lehet: a Sok 
étvágya. Egy valóság van: a Szám. Egy jog van: az erő. Az életnek egy 
oka van, egy értelme és egy igazolása: a Sok étvágya: ölj, kívánd és vedd 
el a másét!

Valaki segítségért kiált az éjszakában: - Ember! Világ! Természet! 
Nemzetek!

Valaki énekel az éjszakában:

Magyarországról,
Édes hazánkról:
Ne feledkezzél meg 
Szegény magyarokról...

1.

Leginkább a kor két szélén levő emberei menekülnek hozzám. Az 
ötvenen felüli emberek és a nagyon fiatalok, az alig húszévesek. Pana
szolnak az öregek:
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- Nem lelem a helyem a mai világban és én már nem tudok lelket 
váltani. Mindaz, amit legszentebb igazságoknak termett meg az egész 
embertörténelem: ma rongy és őrület. És sok minden, ami fertelem, 
gyilkosság és árulás volt: ma fellobogózott világnézet. Ha köztem és a 
célom közt a morál törvényei szerint keresek utat: fiam kispolgári 
pipogyaságról, hülye gyávaságról beszél. Beszél hozzám az én fiam és 
én nem ismerem fiamnak. Az az őrült félelem fojtogat, hogy Alcapone 
szabadult ki a börtönből, megölte fiamat és álarcul vette az arcát. Társai 
előtt pedig hős és vezető példa. Te látod a lelket és szavaid tudják az utat, 
mely a telkekhez vezet. Mutass lelkeket, kik közt otthon érezhetem 
magamat. Mondj vigasztalást, hogy éveim erősek legyenek a holnap 
akarására.

És nehéz sírással panaszolja fel az ifjú: - Hozzád futottam, mert 
messze tévedtem az anyám arcától és szeretném viszontlátni a gyermek
imáimat. Adj új világot, új életet és új lelket nekem, mert fáj a világ, az 
élet és a lelkem, hí a halál és lök a kétségbeesés. Én nem tudok kis 
szatócs lenni a kis szatócsok között, nem tudok ordító farkas lenni az 
ordító farkasfalkában és nem tudom konjunktúrámmá élni a bűnt, a 
fertelmet, a gyilkosságot, a gyengék, a kevesek, a megcsaltak tragédiáját. 
Társaim úgy néznek rám, mint a leprásra s el kell bujtatnom magamból 
azt. amit legjobbnak érzek magamban. Én akarom az egységet, mely hit, 
jog és összefogó munka, én megújuló élet akarok'lenni ez egység életé
ben. Én a szépet, a jót, az igazat akarom, mutasd, merre kell lépnem, 
hogy el ne tévedjek. Én féltem a lelkemet, az életemet, a felelősségemet. 
Nekem irtózatos magánosság a tömeg és fájó magánosság, ha 
egyedül vagyok.

2.

Irtózatos probléma előtt áll ma az az apa vagy anya: aki áhítatos 
felelősségérzéssel lelket akar adni gyermekének. Milyen formát adjon 
ennek a fejlődő emberpalántának, milyen folyamatokba rendezze ezt 
az életnek induló fiatal életet, hogy el ne veszítse önmagát és ne legyen 
csőd az élete? Az érvényesülés szempontjait nézze? Az úgynevezett 
boldogulást az emberek között, mely legtöbbször: az emberek közé 
boldogtalanulás? Vagy csak az egyén megépítését? A minden termő 
csírájában gyümölcsbe fejlődő, minden lehetőségében alkotásra készü
lő, minden morális erejében megteljesülő testi-lelki egységet.

Az első útat esze s az élet gyakorlati körülményei sürgetik. De lelke 
mélyebb századaiban, amikor még templom-csírás volt a föld s Krisztus 
sebeiben teljesedett meg az ember értelme: nagyszemű aggódások 
döbbennek vissza ettől az úttól. Hiszen mit jelent a mai érvényesülés, a
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mai konjunktúrák formáiba nevelni be a fiatal lelket? Nem várnak ott rá 
a falka-ideológia és a cape-rape-történelmi filozófia borzalmas 
veszélyei? Nem jelenti-e ez azt, hogy már a fiatal leiken örökre szétkar
moljuk a fejlődő Istenarcot? Nem szétrombolása ez annak a lelki 
mechanizmusnak, melyet évezredeken Isten, törvény, nemzet, morál: a 
lelkesállat roppant kapaszkodása az emberré teljesülés felé létrehoz
tak? Nem pusztító megnyirbálása ez a teljes ember gazdag lehető
ségeinek, durva széttaposása a legértékesebb csíráinak? Szóval: mikor a 
lehető legelőnyösebb életet akarja biztosítani gyermekének: nem veszti 
el a gyermek mindazt: amiért élet az élet és ember az ember?

A második út aggodalmai nem visznek kevésbé fájdalmas tétovázást 
a szülők leikébe. - Én az igazság, a jog, a jóság, a szánalom, a morál, az 
emberi szolidáritás tiszta templomává építem gyermekem lelkét. Ahol 
Isten nem az emberi önzés törtető agyara, hanem: az emberi összefogás 
legegyetemesebb, legszentebb megvalósulása. Ahol a haza, a nemzet 
nem börtöne és megcsonkítása az egyénnek: hanem éppen vidám élet- 
rehívása összes termő lehetőségének egy egységes élet szabad alkotásá
ban. Ahol egy magános gyermek joga nagyobb erő egy milliós had
seregnél s az igazságnál nincs erősebb parancs. És ahol a lélek minden 
tettbemozdulásánál őrt áll a nyitottszemű gondolat: - Minden magyar 
ember, felelős minden magyar emberért, minden ember felelős 
minden emberért.

Mi lesz gyermekemmel, ha ilyen lélekkel bocsátom az em
berrengetegbe? Nem teszem-é előre magánossá mindenütt az érdekszö
vetségekbe cinkosuk társadalomban? Nem fogják-e ideális bolondnak 
tartani, mert az élet és egészség örök reálitásai szerint kíván élni? Nem 
fogják-e felhők közt ténfergőnek értékteleníteni: mert a Föld és az em
beri együttélés legszervesebb szükségei szerint akarja megépíteni életét? 
Ki kíván majd bajtársa, szövetségese lenni egy olyan embernek, akinek 
eleve rossz minősítése van minden éhes érdek, minden cinkos 
összefogás, minden hatalmi jogtalanság: minden emberi szemét előtt. 
Mi haszna lesz nemzetemnek, az emberiségnek abból, ha fiamat tiszta 
homlokkal küldöm az emberfalnak, ha ő azon véresre zúzza magát? Ó 
elveszti magát s nekem csak az a vád marad meg, hogy én szerveztem 
meg benne a halált.

3.

Az alatt a húsz év alatt, melynek küzdelmei között nevemet hol 
pofozógéppé dühöngték, hol Ararát-hegynek látták: rengeteg lélek ment 
át az életemen. Irtózatos arcok: görénybe, hiénába, poloskába torzult
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lelkek, melyekről az istenarcot végkép lemarta a hisztérikus napok vit
riolja. Aztán: fájdalmas szép arcok, de ténfergők vagy ijedtek. Lelkek, 
akiknek kétségbeesés volt a látás, vagy meddő menekülés egy akart 
vakságba. Az után az őrjöngési roham után, melyet a világháború jelen
tett: kórház lett a világ és bármely ajtaját nyitottuk ki: élő hullák vagy 
szörnyűre marcangolt betegek gurultak a döbbenetedbe.

Két nyugodt olvasó szem a mocsárba zuhanó emberfolyó partján: 
szomorú vizsgálással néztem az elém tajtékzó arcokat. És betegül 
visszaundorító, vagy fájdalmas: de mindenik arc ugyanazt a törvényt 
mondta. Ezek a kortársakká ítélt hulló emberek bűneikben és 
torzságaikban, gyávaságaikban és kegyetlenségeikben: aránylag csak 
kicsiny arányban az elbocsátó szülői csók vagy a hazajáró ősök 
meghatározásai. Ahhoz a felelősség vállalásnak bizonyos heroizmusa 
kell: hogy valaki csupa önindulásból harsányan becstelen vagy szembe 
ordítón undorító legyen. A heroizmus pedig, az önindulású, erkölcsi 
belátásból fakadó heroizmus ritkábban található elem, mint a rádium. 
Az emberek kilencszázkilencvenkilenc-ezerkilencszázkilencvenkilenc 
percentje: csak többé-kevésbé alkalmas alkalmak. Ezeknek az alkal
maknak a milyenségét, a mire-kaphatóságát bizonyos fokig tényleg 
meghatározzák a szülők, az ősök, a faj, a mult, a milieu ráhatói. De csak 
igen félénken s a lehetőségek igen tág általánosságában. A legtöbb 
ember, félénken, óvatosan, vagy lustán: annyira sem énje önmagának, 
hogy tudja: vájjon a saját szemeivel lát, a saját füleivel hall, a saját 
orrával szagol. Vagy pedig a világnak e híradásait idegen szemek, 
idegen fülek és idegen orrok tolmácsolásában veszi életébe.

Mennyivel inkább áll ez akkor: mikor nem a primitív érzéki 
benyomásokról, beérzékelésekról) hanem: gondolatokról, bonyolult 
történelmi elvekről, morális tételekről van szó. Megfigyeltem és egész 
bizonyossággal merem állítani: az utolsó húsz év alatt az emberek 
százait és százait láttam: akik egyforma harsányan vagy alamuszin, 
egyforma gonoszul és pusztítón, egyforma elhajítódással és kizárólag 
voltak hívői és tagadói, fanatikusai és üldözői e húsz év minden 
hivésének, tagadásának, fanatizmusának és üldözésének anélkül, hogy 
csak távoli sejtelmük lett volna, hogy mindig más és más nóta táncát 
rángják.

Mert az emberek nagy részének: formát, tartalmat, lelket: az a 
történelmi közélet ad, mely a bel-és külpolitikai, a szellemi, a szociális, 
a gazdasági élet minden mozdulatát meghatározza s amely viszont a 
bel- és külpolitikai, a szellemi, a szociális, a gazdasági élet minden 
egybehatásából teremlik elő. Az az emberalkalom, melyet az egyik kor 
közélete hűvös börtöncellába juttat egy sikeres működésű betörőbanda 
megszervezéséért: egy másik közélet levegőjében hatalmas pártvezér és
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történelmi tényező lesz. Az egyik kor közélete a tébolyda erőteljes gond
jaiba korlátozza azt az emberalkalmak aki egy másik közélet lökései
ben imádott prófétává lobog. Kevés túlzással el lehet mondani: hogy 
minden bűn mindenki bűne s a felelőség nem az egyesé, hanem a 
mindenkié.

Ez a tény különben rég ismeretes. És igazán nem lehet azzal vádolni 
az irodalmat: hogy különböző próbálkozásaiban elhallgatta volna. A 
baj ott van: hogy a közélet, a nemzeti élet, a történelmi élet megépítésé
nél nem tették ezt a tényt minden építés alapmeghatározójává.

4.

Milliószor rámutattam már a sokszor megismételt ostobaság roppant 
erejére. Az egyszer elmondott ostobaság: egyszerűen ostobaság. De: ha 
százak, ezrek, tízezrek megismételik: lesz dogma, közéleti filozófia, 
fölényes világnézet s más ékes lelki pizsama.

Minden patikus-segéd elmondta életében legalább egyszer ezt a mon
datot: A politikai, a történelmi, a közéletben nincs morál s a küzdelmet 
az érdekek és erőviszonyok tényei döntik el. Finis sanctificat media 
stb., stb.

Ilyenkor aztán Richelieu, Napóleon és mások elég bőven idéztetnek. 
Mármost: ha e két nagy történelmi alaknak nagysága abban áll: hogy 
kizárólag az érdekekre hallgattak, hogy ügyesen szervezték meg és 
használták ki az erőviszonyokat és hogy tekintet nélkül finis-sanctifi- 
cat-os eszközöket alkalmaztak: meg lehet-é tagadni bizonyos történel
mi nagyságot Rokámboltól, Rózsa Sándortól, Alcaponétól? Nem lenne- 
é okos: a nemzetek történelmi és közéletének megépítését a Rokámbo- 
lokra, Rózsa Sándorokra és Alcaponékra bízni? Hiszen ez utóbbinak 
elmélete és gyakorlata tényleg nem volt minden hatás nélkül a modern 
politikai mozgalmak némelyikére.

A kérdés kellemetlen következményei elől rendesen azzal szoktak 
kitérni, hogy értékkülönbségeket tesznek az érdekek közt, melyeknek 
képviselője valaki és a célok közt, melyeket minden eszközzel el akar 
érni. Richelieu befelé a királyság központi hatalmi erejét, kifelé Fran
ciaország hegemóniáját akarta megépíteni. Napóleon a forradalomban 
felszabadult, anarchikus káoszban forró erőket szervezte egy modern 
állam alkotó rendjébe s a felesleges erőket csapolta le Európa 
harcterein. Itt olyan egyetemes érdekekről van szó és olyan széles 
hatású célról, hogy ezek tényleg megadják a feloldást bármily 
eszközre.
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5.

Nem akarom felismételni az e kérdés körül csatázó viták érveléseit. Hi
szen erről a kérdésről minden oldalról minden elmondatott. És a 
történelmi morál kérdésének csupán azokra a vonásaira akarok 
rámutatni, amelyek a mai politikai heveny leglázasabb képzeteivel van
nak kapcsolatban.

így pld. elsősorban fel kell tennünk ezt a kérdést: Vájjon az a tény, 
hogy Napóleon az új bővüléssel vérmes francia nemzet felesleges erőit 
szétcsapolgatta Európa harcterein: megfizeti mindazt az emberi 
tragédiát: felgyújtott falvakat és városokat, szétdúlt családi tűzhelyeket, 
talajukból kitépett népeket, szenvedést, fájdalmat, veszteségeket stb., 
melyeket ez a csapolgatás előidézett? És engedjük meg, hogy a 
napóleoni harcoknak volt egy mélyebb és történelmibb jelentősége: az. 
hogy a francia forradalom s az új demokrácia szélesebb emberségének 
csíráit hordta szét Európa népei közt: vájjon ennek az evangéliumhor
dozásnak szüksége volt az emberirtás minden borzalmaira? Vájjon a 
békésen fejlődő Franciaország gazdag színei nem nagyobb igézettel 
voltak ebben az irányban Európára? Vájjon a napóleoni háborúk nem 
akadályozták-e inkább, mint segítették az új francia gondolatok ter
jedését? De akárhogy is volt: megérte-é a történelmi nyereség mindazt 
az emberáldozatot, azt az emberi veszteséget, melyet e háborúk 
okoztak?

A patikus segédnek kész felelete van erre a kérdésre:
- A történelmi életben az egyes és a múló tömegek nem számítanak. 

Csak az egész: a nemzet, az állam jöhetnek számításba. A francia nem
zetnek kellett Napoleon, hogy a forradalmi erők forrongásából egy új, 
termő életformába jusson át. Ez az eredmény minden betétet megért. A 
történelem nem szentimentáliskodhatik, sokkal nagyobbra megy a 
játék.

Fájdalom: nem minden elme tud ilyen cézári profilt kivágni, mint a 
patikus segéd. És halvány kérdések remegnek föl e súlyos történelmi 
filozófia nyomán. Először is: öröm volt-é a többi népeinek ilyen szörnyű 
betétekkel járulni a Franciaország új életformájához? Igaz: a francia el
mondhatta: - Mi a világ vezetésére hivatott legkülönb nép vagyunk és 
addig ér a jogunk, ameddig az erőnk. - De vájjon a többi népek 
asszonyai azért szültek fiiakat, hogy ezt a francia öntudatot táplálják a 
vérükkel? És vájjon a többi népeknek nem volt-e meg minden érdekük 
arra: hogy ennek az erőjognak a körét minél szűkebbre s maguktól 
minél távolabbra szorítsák?

Az előbb azt a különbséget hallottuk az Alcapone és a Napoleon 
finis-sanctificálása között: hogy az egyik önző. a másik egyetemes
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érdekek irányában történik. De vájjon: amikor én így az én nacionáliz- 
musom és nemzeti öntudatom az egész világ végzetévé s ha kell, 
tragédiájává akarom tenni, csupán azért, mert arról a nemzetről van 
szó: melynek én tagja vagyok: nem mutatok-é embertelenebb és 
ragadozóbb önzést, mint Alcapone és világnézet-társai?

Azután: tényleg nem számítanak a történelemmel szemben az 
áldozatok, az emberi szenvedések, a gigántikus arányú tragédiák? Hát 
mi a történelem, a történelmi élet? Egy borzalmas öncélú bálványisten, 
melyet emberekkel, sorsokkal, népekkel etetnek? És az áldozatok a 
megemésztő fogak között kéjes gyönyörűséggel énekelhetik boldogsá
gukat, hogy ilyen fennkölten, ilyen ismeretlen-katonásán, ilyen évfor
dulósán pusztulnak el? Vagy pedig: a történelem az egyének, a 
közösségek, a népek, a nemzetek: minden népek és nemzetek életérde
keinek, termésének egységbe szervezése a mindig nagyobb jólét, a min
dig szélesebb szociális igazság, a mindig egyénibb és egyetemesebb 
kultúra irányában? Nem az állam és a történelmi élet végleges csődjét 
jelentené az: ha nem ezt az utóbbi feleletet választanok?

6.

Van egy tételem, melyet az utolsó évek minden jelensége, minden arca 
adott bennem össze. Ez a tétel: Minél inkább kollektív ordítású egy kor, 
minél inkább lobogtatja az egyedül idvezítő kollektivitás zászlóját: egyedeit, 
annál féktelenebb individuálitás mozdítja. Az étvágy, a hatalom, a félelem 
korlátlan egyéni mozgatói.

Miért hirdeti a cél szentesítő erejét, az immorálitás és amoralitás min
den szabadságát a közösség céljainak elérésében? Mert önmaga 
életüzletét, melyet a szó és mímelés minden eszközével a közösség 
ügyévé kozmetikáz: az amorálitás és immorálitás minden korlátlansá
gával, lelkiismeretlenségével építi meg. Miért hirdeti az erőt a legfenn- 
sőbb jognak és szankciónak? Hogy az érdekeibe beszervezett összefo
gással törtetésében széttiporhassa a sionhegyi tábla minden törvényét. 
Miért hirdeti halálos kötelezettséggel egyedül idvezítőnek jelszavait? 
Hogy az életversenyből kiszoríthassa a lelkiismeret, a tudás és tehetség 
erőseit. Minden hite, tagadása, vakmerősége, gyávasága, dezertálása és 
árulása: nyomorultul csakcsupán kis egyéni üzlet - a kollektivitás 
kirakatában.

Sajátságos: milyen látszólagos paradokszon van a korok és jelszavak 
közt. A tizenkilencedik század első felének nagy romántikus in- 
dividuálistái milyen féltékeny gonddal építették meg az egyén jogait a 
politikában, a szellemi életben és - legalább elméletben - a gazdasági

1017



téren is. Ugyanakkor nacionalizmusuk alkotó hit és heroikus hitvallás 
volt, mely bármely percben hősökké és mártírokká nőttette őket. 
A csodálatos példák ezreit lehet találni erre majdnem minden európai 
nép történetében a nép minden rétegéből. Ezek az új próféták pedig, 
akiknek a szája úgy tele van kollektivitással, mint a görény szája 
tyúkvérrel, ha kiverekszik a maguk havi zsoldját, szerkesztőségét, 
vezető állását vagy egyéb zsákmányát: a kollektivitás áldozatosabb 
feladatait szívesen átengedik a nekigurított tömegeknek, vagy a 
napszámra bérelt zsoldosoknak. És ha egy percre meginog a nagy 
kollektív konjunktúra, ha egy puska feléjük sül el: mint meglepett 
farkascsorda szedik a lábukat a lehető biztonságok felé s legfennebb egy 
percre állnak meg, hogy már elesett társukat felzabálhassák. Sokkal 
jobban imádják a kollektivitást, mintsem egy olyan értéktől engedjék 
megfosztani, amilyent magukban tisztelnek.

7.

Az előbb a tizenkilencedik századba néztem át nagyobb lélegzetű 
példáért. Vájjon nem követtem el halálos bűnt ezzel? Újabb időben sűrű 
és titkos célú divat a tizenkilencedik századot naponta kétszer a vádlot
tak padjára ültetni. E vádak szerint a tizenkilencedik század hol a Pan
dora szelencéje, hol az Antikrisztus százada, vagy más szörnyű 
alkalmatosság. Azelőtt a történelem csupa dinomdánomos sárgalé volt 
Hencida és Boncida között. Minden rossz a tizenkilencedik századból 
gurult elő.

A ma nem alkalmas idő arra, hogy megmutassam: milyen életüzle
teknek, milyen politikai lebújoknak miért érdeke, hogy a tizenkilen
cedik század a lehető legfeketébbre mázoltassék. De kétségtelen: a 
tizenkilencedik század az emberi fejlődés s az emberré fejlődés 
legnagyobb százada.

Gyönyörű volt az a fiatal hit, az a gazdag életöröm, mellyel e század 
indulói igyekeztek új világrenddé élni a francia forradalom gondolatait. 
E gondolatok messzi századokra visszanyúló lassúsággal készültek a 
történelem nagy laboratóriumaiban, míg bele kerültek a nagy forrada
lom roppant vetőgépébe. Ez új evangélium legtermékenyebb gon
dolatai talán ezek voltak:

1. A jog felültetése a világ trónjára. Ez már nem a római jog, nem ilyen 
vagy olyan részletjog. Ez a jog új fogalmazása, az emberi együttélés 
megszervezésének mindenütt ottlevő, mindenütt azonos elrendező, 
szabályozó, építő elve. Nem francia, nem angol, nem ilyen-olyan jog: 
egyetemes, mint a levegő, mint az emberi szervezet alapfeltételei.
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Nagyobb hatalom minden hatalomnál, nagyobb erő minden erőnél s 
bárhol sérted meg: az egyetemes emberi egyensúly, az egész embervilág 
szerves rendje, egészsége ellen támadsz s kihívod magad ellen az 
egyetemes embervilág szankcióját. Ez a jog mintegy megtalált szerves, 
belső rendje az emberi együttélésnek, a történelmi életnek s minden 
vétés ellenesúlyos szervi zavarokat idéz fel. Voltaképen ez a jog az a 
valami, mely egyetemes, összefoglaló rendszerben szervezi ember
világgá az ösztönök és étvágyak kétlábú állatait. Ez a jog az a csodálatos 
erő, mely adott esetben nagyobb hatalom egy kínai kuli védelmében, 
mint az egész angol világbirodalom hatalma. És az egész angol 
birodalom az egyetemes emberiség egyensúlya, saját élete örök érdekei 
ellen vét, ha nem hajol meg a kulit védő jog előtt.

2. A jog tudatosítja nemzetté az állam minden polgárát, kiket a vér, a 
múlt, a kultúra, az életérdekek, a földrajzi adottságok stb. közössége 
évszázadokon át rákészített erre az új termő egységre. A nemzetek az 
emberiség sajátos, különarcú történelmi műhelyei, melyek keretében 
mindenik történelmi közösség a maga egyéni értékeit termi meg az em
beri termés nagy gazdagságába. Ez a sajátos termés adja meg az egyes 
nemzetek értékét. Ezért az állam és a nemzet minden intézményének, 
egész életrendszerének szervesen s egy nagy gondolat összefogásában 
fejlesztenie kell a nemzet e sajátos termő és alkotó egyéniségét. Minden 
nemzet egyformán szent és egyenlő életjoga van. A történelmi jog a 
legszentebb jog: a hosszú századokon át elvégzett munkajoga. Minden 
nemzet a véráldozat, a gondolat, a munka, a szenvedés, a szeretet sok 
százados és mindennapi erőfeszítésének eredménye és minden nemzet 
sajátos termést, különarcú lelket visz be az emberiség életébe. Néha egy 
maroknyi nemzet több emberi értéket termel, mint egy sokmilliós 
behemót-náció. Bármely nemzet elpusztítása halálos intés minden 
nemzetnek és bármely nemzet meggyilkolása felelőssége minden nem
zetnek és megrablása az egész emberiségnek.

3. Ezért kell a jog egyetemes uralmába beszervezni minden nem
zeteket. Két út áll egy nemzet előtt a maga életének, hatalmának és biz
tonságának megépítésére. Az egyik: ha az erőt és a számot teszi joggá, 
más nemzetek életérdekeit eltiporja, földjeit elveszi, népeit uralma alá 
töri. Ez voltakép a régi államok imperiálizmusa és semmiképen sem a 
modern nemzeté. Ez a módszer egy olyan egyoldalú erőszakrendszerbe 
szervezi állandóan a történelmi életet: hogy nemcsak folytonosan 
bombákat gyűjt maga ellen az eltiportak és azoknak a nemzeteknek 
lelkében, akik hasonló sorstól félnek: hanem beteges szervi elváltozá
sokat és robbanó elemeket teremt meg a saját népe kebelében s előbb- 
utóbb történelmi katasztrófára vezet. A jog nagy erkölcsi és emberi tar
talmával megalakult modern nemzet a maga létjogában, a saját
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életérdekei jogcímeiben érti meg a többi nemzetek azonos létjogát és 
életérdekeik jogcímeit, sőt: minden más nemzet létjogával érzi erő
sebbnek a saját létjogát. Ezért úgy igyekszik beszervezni magát a többi 
nemzetek közé: hogy minden nemzet ereje és biztonsága több ereje és 
biztonsága legyen minden egyes nemzetnek és minden nemzetnek 
érdeke legyen a többi nemzet minél több ereje és biztonsága. Ez az egész 
emberiség berendezését jelenti a jog, a termés, az életvédelem egységé
be. E kor számára az emberiség egysége épp oly élő valóság volt, mint az 
első keresztyének előtt. De földibb, részletesebb tervű és történel
mibb értékű.

4. E kor építette meg az egyén fogalmát, jelentőségét, fejlődése, 
termése, alkotása feltételeit, szerves kapcsolatait a közösséggel. Az 
egyén az emberi termés alapformája a közösség életfeltételeinek 
meghatározásában.

5. Az egyén élettani funkciója a közösség, a nemzet életében adja meg 
az új kor legegyetemesebb hatású elvét, melyet minden emberi 
együttélés, minden emberi termés alapfeltételének, egészségének tart: a 
szabadságot. Éppen: mert az egyén az emberi termés alapformája: a 
közösség legmélyebb életérdeke: hogy el ne tiporjon, meg ne nyirbáljon 
semmit benne, ami a termés gazdagságához hozzájárulhat. Tehát: a 
modern nemzeti politikának, jogrendnek és nemzetnevelésnek alapja 
csakis az integrális, a teljes ember lehet: a minden termő csirájában, 
minden alkotó lehetőségében szabadon fejlődő és megnyilatkozó 
egyén. Minden olyan törekvés, mely az állam polgárait, az egyéneket 
egyetlen akarat, egyetlen gondolat, egyetlen látásforma kényszerébe 
akarja belemehanizálni s így a lelki folyamatok egy részét már kelet
kezésükben elnyomja: egyenlő veszélye, betegsége, megszegényedése a 
közösségnek és az egyénnek. És: szükségszerűen kihívja maga ellen az 
élet lázadó erőit. Egyén és közösség különben is nem külön két valóság. Hi
szen fajiság, öröklés, közös múlt, közös életérdekek, közös kultúra stb. révén: 
minden egyénben benne van a közösség mint legdöntőbb, legegyetemesebb 
meghatározó elem. Viszont: a közösség minden termése az egyén formáiban 
történik. Az egyetlen valóság: a termő emberiség. És az egyén és közösség 
szavak más-más oldalról nézve jelentik ezt a valóságot. A termő emberiség 
higiéniája, termésének alapföltétele: a szabadság.

6. És mivel minden egyén, minden polgár jelenthet vagy jelent 
bizonyos termést önmagának és a közösségnek: a nemzetélet megszer
vezésében mindenkinek egyenlően meg kell adni a lehetőséget arra, 
hogy lehető legtöbb termését megteremhesse. Ez az egyenlőség tanának 
lényege, tartalma, természetes jogcíme s ez vonja maga után a polgári 
egyenlőség minden egyéb következményét.

7. A szabadságok és egyenlőségek egységes rendszerbe szervezése
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voltaképen: a demokrácia. A demokrácia alapelvében tehát nincs 
semmi olyan őrült és pusztító gondolat: hogy az emberek egyenlőek 
volnának, vagy érdeke volna az emberiségnek, hogy egyenlővé tegyük 
őket. Ellenkezőleg! A demokrácia folytonos érték-kutatás, érték-mozgósí
tás, érték-valorizálás. Mikor egyenlő lehetőségeket és feltételeket igyek
szik szervezni minden egyéni termés számára: örök mozgósítást valósít 
meg: mellyel az osztály, felekezeti, vagyoni és más megkötöttségektől 
szabadon a nagyobb és több értékeket termő egyéneket igyekszik a 
közösség életének legfőbb mozdítóivá juttatni. Ez a demokrátikus 
szabadverseny lényege.

8. E kor sokat gúnyolt misztikuma a harmadik nagy jelszó: a 
testvériség. A gúnyolódás felületes, olcsó és igazságtalan volt A gúny 
érveiül rendesen e kor oly jelenségeit hánytorgatták fel, melyek mindent 
jelentettek, csak testvériséget nem. De először is: maga az a tény, hogy 
ezt a jelszót tűzi ki zászlójának a kor, igen sokat jelent, nagy haladást az 
emberség felé. Hiszen a kereszténység nagy testvérisége és Isten előtti 
egyenlősége sem tette egyetlen élet-piknik csókos pajtásaivá az em
bereket. És azért a kereszténység roppant emberi értékét a történelem
ben senki sem tagadja. Aztán: a kor ezer és ezer tünete tényleg mutatja: 
hogy ez a testvériség nemcsak jelszó volt, de igen sokakban a gondolatot 
és akaratot meghatározó élő és éltető hit. Például: a felsőbb osztályok 
ezrei és tízezrei halálig tartó hűséggel küzdtek az elnyomott és 
kizsákmányolt osztályok felszabadításáért Európa igen sok országá
ban. Vagy emlékezni kell: hogy mozdul Európa ifjúságának egy része, 
életét is felajánlva: a görög szabadság kivívására. Vagy: milyen 
egyetemes visszhangot vert fel Magyarország világosi tragédiája az 
egész világ lelkiismeretében. Különben is: ez a misztikus jelszó a kor 
külpolitikai és belpolitikai gondolatrendszerében pozitív életformáló 
tartalmat kapott.

9. E fiatal életörömű kornak egyik legheroikusabb és legszebb 
vonása: a szellem, a gondolat, a tudás, a kultúra: a lélek mindenek fölé 
helyezése. Valóságos vallásos hittel hisznek a szellem, a tudás megváltó 
erejében s a tehetséget, a géniuszt, a tudást a legmagasabb emberi 
rangnak látják, valóságos felségjogokkal ruházzák fel. A gondolat 
számukra az egyetemes Haza, ahol minden vérű és nyelvű ember hon
fitárs lehet, mely minden ellentétet felold s az igazság, a szépség, az em
berség korlátlan nacionálizmusába egyesít mindenkit.

Kétségtelen, hogy e kor uralkodó gondolatai a történelmi kor legele
jétől fogva lappangó vagy nyílt készülésben voltak. Mert e gondolatok 
az egységes, termő emberi együttélés örök alapfeltételei. Hogy aztán a 
század végére mégis minden, vagy majdnem minden megromlott, az
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nem e gondolatok hibája. Hanem: a hiányos vagy torz megvalósítás 
végzetes következménye.

Egy idő óta külön törtető érdekek és vakul őrjöngő étvágyak ezeket a 
gondolatokat állítják a történelmi vádlottak padjára. Itt - s különösen a 
mai napokban nem térhetek ki e kérdés fejtegetésére. De merem 
állítani: érveik igen kurtalélekzetűek s történelmi filozófiájuk meglehe
tősen albinos állapotban van. Nem a demokrácia a felelős a következ
ményekért. Hanem az a tény: hogy ez a kezdő kísérleti! demokrácia sok 
tekintetben meg volt hamisítva vagy kijátszva. És legfőképen: hogy ne 
volt az élet minden terén intézményesen biztosítva. Nem a szabadság 
elvében volt a hiba, hanem abban: hogy a szabadságok nem voltak 
egyetemesen megszervezve és intézményesen biztosítva. Nem a libe
ralizmusban volt a hiba. Hanem abban: hogy a liberálizmust nem szer
vezték szociális élettani teljességére, nem védték intézményesen s en
gedték, hogy illiberális étvágyak hódító tankje legyen. Nem a szabad
verseny gondolata volt a végzetes rossz, hanem: hogy nem szervezték 
meg e verseny intézményes biztosítékait, hogy ne semmisítse meg 
önmagát egy minden verseny szabadságát el tip ró zsarnoksággá az élet 
minden terén. A nagy francia forradalomnak nem csődje előtt állunk. 
Hanem: egy új, egészségesebb, emberibb és igazságosabb életrendbe 
újító nagy válságánál. Különben érdekes: azok üvöltenek leghangosab
ban a francia forradalom és a demokrácia ellen, kik a felhánytorgatott 
hibák hevenyállapotaiból születtek.

8.

És most térjünk vissza az új konjunktúrákra felfakadt kloákák 
miazmás filozófiájához: - A politikában, a történelmi küzdelemben 
nincs morál, a jog holdkóros fikció: az erő az egyetlen valóság. - Tel
jesen ilyen bölcsességgel mondhatjuk: - Az orvostudományban nincs 
morál, nincs életjog: a honorárium az egyetlen valóság. - Vagy: - A 
mészáros üzemben nincs morál, nincs becsület: a nyereség az egyetlen 
valóság stb. stb.

Az emberi és emberies szempontokat nem is említjük. Hiszen 
bizonyos politikai lebújok harsányai ezt gyengeelméjűségnek hirdetik. 
Tehát nem azt mondjuk, hogy a kötelességtudó, az emberi orvos- 
tudományban, hanem: igenis: az okos orvostudományban van morál. 
És az okos mészáros üzemben is van morál. Mert a tágabb idő 
összefogásában mégis csak a morális orvostudomány, a morális 
mészárosüzlet a legjobb üzlet.

így van ez az élet minden terén. És még igyebbül így van ez az élet
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minden terét egybefoglaló politikai építésnél, történelmi életnél is. 
Természetes: hogy a morál nem befejezett, örök időkre kész valami. 
Hanem: az emberi adottságok s az emberi együttélés összes viszonylatá
nak egybehatásából folyton és végtelenül fejlődő folyamat. Természe
tes: hogy a történelmi és politikai életben mindig szerepelt rengeteg 
amorális és immorális tényező, néha nagy hatalmi sikerrel. De mióta 
híradások vannak az emberi együttélésről, kisebb-nagyobb arányban, 
félénk bújással vagy nyílt lobogóval: mindig megvolt az a törekvés, hogy 
ez együttélést valamilyen morál, valamilyen jog termő egészségébe szer
vezzék. És azok a korok, melyek eltávolodtak e törekvéstől: beteg korok 
voltak és lefelé zuhanást jelentettek az emberiségnek, a nemzeteknek. 
Az amorális, az immorális, a puszta erőre épített történelmi tényezők, 
bármily hatalmi sikert értek is el, vagy talán: minél nagyobb hatalmi 
sikert értek el: katasztrófát készítettek elő önmaguk és legtöbbször ama 
történelmi közösség számára is, mely hatalmi törekvésük alapja volt. 
Még pedig két okból: 1. Mert az ilyen tényezők beteg elváltozásokat 
idéznek elő az egész történelmi közösség szervezetében. 2. Mert kihív
ják maguk ellen a környező világ egészséges védőösztöneit.

9.

Az eddig mondottakban, látszólagos-rapszódikusan, de nagyon is egy 
mély egység diktálása szerint: felidéztem bizonyos képzet-csoportokat, 
meglöktem bizonyos irányokba a gondolatot. Tettem céltudatosan, 
azokért, akikről e kis tanulmány címe szól: az éjszakában tántorgó 
lelkekért.

Azt állítottam: az emberek óriási átlagának a közélet ad tartalmat, 
irányt, morált: lelket. Most millió és millió szemben könyörög, sikolt, 
üvölt a történelem fergetegébe kapott lélek: S. 0. S!

Mit kell tehát tennünk?
Az egész közéletet s a politikai megszervezés, küzdelem és építés minden 

tényét úgy kell megvalósítanunk, hogy az a telkeknek, a nemzet egyetemének 
határozott tartalmat, kitűzött irányokat és célokat: az egyén életét a közösség 
életével összefogó élethitet és életprogramot jelentsen.

Nagy baj, hogy szellemi életünkből hiányzik - most itt mellékes, kik
nek a hibájából - az a megszervezett, állandó, pártoktól és érdekszövet
ségektől meg nem határozott vizsgálata a közelmúlt közéleti, politikai 
jelenségeinek, ez a mintegy állandó, éber történelmi önmagunkra 
nézés, mely a jelenségeket a ható tényezők összességében mutatná meg. 
Például: az összeomlás pillanatától kezdve addig a percig, amikor ezt a 
sort írom: az a legtragikusabban feltűnő s legvégzetesebb jelentésű
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tünet: hogy magyar emberek ezrei, akik pedig forró, elszánt megmoz
dulásban és ezer gyökérből érezték a magyar sorshoz kötöttnek 
magukat, sőt talán éppen az ilyenek leginkább: olyan minden ellenállás 
nélkül sodródtak balra és jobbra olyan törekvések áramába, melyekben 
idegen ádáz étvágyak, gonosz orvtörekvések támadták létünk, nemzeti 
egyéniségünk, jövőnk minden biztonságát. És mi - teljes megokoltság- 
gal - kiáltottuk a hazaáruló, a bérgyilkos, a gazember szavak irtózatos 
ítéleteit és döbbentünk, és dühöngtünk és fájtunk. De nem kérdeztük: 
mi ennek a történelmi szörnyűségnek a magyarázata, milyen szervi 
folyamatok idézték elő ezeket a borzalmas hullafoltokat.

Pedig, eltekintve az egyéni romlottság egyes eseteitől, a felelet egysze
rű és cáfolhatatlan. Ezek a szomorú, hullott lelkek: kerestek. Kerestek 
valamit, amit a magyar közélet, a magyar politikai élet nem adott, nem 
tudott, vagy nem akart nekik adni. Egy hitet, egy élettartalmat, egy célt: 
melyben egynek érezhetik magukat egész fajtájuk, egész nemzetük 
életével s úgy fejthetik ki legteljesebbre egyéni erőiket, úgy élhetik meg 
legszélesebb sugárzással, legmozdítóbb erővel énjüket: hogy a faj, a 
nemzet életének is legtöbb védelmet, legtöbb jövőt jelentenek. Ezek a 
szerencsétlen magyar sejtek azért betegültek az egész szervezetet 
támadó halálos folyamatokká: mert nagyon is az egész szerves részének 
érezték magukat és mert az élet és a vágy mozdította őket: hogy az egész 
szervezet megnőtt ereje legyenek. Annyi betegség, hűn, az ifjúság nagy 
részének és annyi magyar lélek végzetes elcsuszamlásának ez a 
szomorú magyarázata. Kerestek: és odamentek, ahol el tudták velük 
hitetni, hogy meg is találják azt. amit keresnek. Ki adott látást nekik, ki 
adott tanítást nekik: hogy meg tudják látni és ítélni: hogy a nemzetire 
festett szavak, a túl magyarrá hadonászott mozdulatok mögött idegen 
étvágyak, pusztító akaratok támadnak a magyarság életére?

Kétségbeesésre nincsen ok. Új. megtárt ablakokon át az élet nagy 
ígéretei jönnek a sokszor kiszüretelt magyarság felé. A tragédiákból, a 
romokból, az eltántorodott lelkek tört életéből egy mérhetetlen arányú 
könyörgés tárja karjait a magyar jövő felé: - Ó, vezetői a magyar 
sorsnak, múló urai a múlhatatlan magyarságnak: szakítsatok a múlt 
vaklátású, beteg hagyományaival, mert zörgetnek az új ítéleti! napok s a 
bíró az ajtó előtt áll. Ne az az életölő ige szálljon a magyar munka 
egyetemes tömege felé: - ne politizáljatok, dolgozzatok! Hanem: igyekez
zetek egy széles ölelésű, messzi jövőbe néző politikába szervezni be 
minden magyar belátást, magyar öntudatot, magyar törekvést, hogy 
dolgozásuk minden mozdulásának éppen az így kapott lelki tartalom és 
élethit adjon lendületet és közös irányt: egységet. Pozitív lélekformáló, 
iránytszabó, életvallásos, folyton mozgósító tartalmat kell adni ennek a 
mondatnak: magyarok vagyunk. A digi-dugi, susi-pusi, sugdosó, elbújó.
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zseb-machiavelliségű, kis kiválasztott középosztályú nyílt vagy titkos 
társaságok écáira támaszkodó politikák ideje lejárt. Életem feladatai 
ráhívtak, hogy a nemzet minden rétegét nyitott szemmel olvassam. És a 
szemeimben és fülemben kétkedésig képedtem el. hogy a felsőbb 
középosztály tagjai és éppen az ilyen egybejuhosodások vezetői 
általában milyen döbbenetes távolságban állanak a politikai építés s a 
nemzeti problémák ismeretétől, meglátásától. Egyetemi tanároktól, 
magas miniszteri, tanügyi, orvosi, stb., stb. személyektől hallottam 
olyan naívságokat, tapasztaltam olyan vaklátást, melynek példáit hiába 
idézném ide elhitetésre. Viszont a munkásság, a parasztság és néha a 
legalsó középosztály körében annyi egészséges látást, szerves megértést 
találtam, hogy ki merem mondani a tételt: a nemzet egészséges életösztöne, 
élet, jövő felé vezető történelmi érzéke a nemzeti munka nagy tömegeiben van. 
Mit jelent az, ha a magyar ember „nem politizál?

Ezt: Hogy nem törődik fajtája, nemzete sorsával, mely önmagának és 
gyermekeinek is a sorsa. Hogy nem igyekszik tájékozódni: melyek 
önmagának és a vele egy munkakörben dolgozóknak az állam életrend
jében biztosítandó életérdekei s milyen jogokkal és kötelességekkel, 
milyen szervezkedéssel és óvatosságokkal kell úgy bekapcsolódnia a 
magyar közösség életébe, hogy a viszony munkakörének és a nemzet
nek egyaránt a lehető leggyümölcsözőbb legyen. Hogy nem igyekszik 
megismerni a magyarság életproblémáit, életérdekeit, a felmerülő 
jelszavak gyakorlati értékét, történelmi jelentőségét és minden követ
kezményét. A kulturális, gazdasági, szociális élet jelentőségeit, lehetősé
geit és azt, hogy ő, családja, munkakörének vagy községének, hitközsé
gének stb. emberei hogyan, milyen hozzájárulással kapcsolódhatnak 
be ebbe az életbe, hogy államnak és egyednek, nemzetnek és csoportnak 
a lehető legtöbb anyagi és lelki hasznot jelentsenek. Hogy milyen a 
magyarság külső és belső helyzete, külső és belső veszélyei, megmara
dásának alapfeltételei, szerves céljai és az ezekhez vezető útak. Hogy 
mik voltak a magyarság 1867. óta bekövetkezett szenvedéseinek, 
veszteségeinek, szociális és gazdasági hátramaradottságainak. egyéb 
zavarainak szerves okai és melyek a jóvátétel, az egészség és megújho
dás útjai stb., stb.

Mindezzel nem törődik, mindez iránt nem érdekődik. Hanem: végzi 
a maga pénzkereső robotját az örök ma baromi elhatároltságában. És 
saját örökebb sorsától, családja, gyermekei sorsától, faja, nemzete 
sorsától elközönyült, elfásult, elijesztett lelke azzal bújik el az emberi és 
magyar felelősség nagy hívásától: hogy vak bizalmat színlel azok iránt, 
akiket a politikai lutri kereke pillanatnyira a magyar sors intézőivé 
véletlenít. Vagy pedig vakon hisz az első újságnak, mely kezébe jut s 
amelyet a kenyér, előleg, feltűnés és ezer más szörnyű meghatá-
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rozottságától feltételezett újságírók, fájdalmasan, reménytelenül újság
írók írnak. És végül, ami a legirtózatosabb: egy megingatható percében 
teljes lélekkel lódul a legelső kortes vagy agitátor rohanó szófertelmei 
után, akiket talán egy börtöncella megnyitása, vagy egy tébolyda 
ápolóinak kötelességmulasztása szabadított politikai tényezőkké.

Az a ..politizálás”, amelyre tényleg minden becsületes emberi ember 
tilalmat mond: a voksvadászat és voksbiztosítás vad szótivornyái, a 
mániák, esendőségek, alkoholista hajlamok bűnös kihasználásai 
törtető politikai étvágyak érdekében, a hazugság, rágalom és lázítás 
lelkiismeretlen fegyverei, az üres szócséplések csak is ott és addig 
lehetségesek: ahol és amíg a nemzeti sors intézői a „nepolitizáljatok!" 
állásfoglalásába ridegülnek és meddősülnek a nemzeti munka egyete
mes tömegével szemben. Ahol a nemzet nagy egészének nincs meg a 
maga szerves, mély, az élet minden terére kiható, a múltat, jelent, jövőt 
egységes életprogramba összefogó politikai neveltsége.

Ezt a nevelést azonban nem adhatják meg a rádiószózatok, melyek
nek szükségességét különben sok esetben nem tagadom. Nem adhatják 
meg hatékonykodó külsőségek, díszlet és szavalókórus kölcsönzésekkel 
a jó öreg bolsevista színház kellékeiből. Nem adhatják meg pontokba 
tömörített nemzeti bölcsesség-tojások, melyeket egy mitológiai anya- 
strucc fölényes biztonságával sofortozunk a lelkekbe, nem adhatja meg 
ingyen egyenruhaakció törekvő és ajánlkozékony ifjak számára azzal a 
hosszú aranyrojtú fekete nyakkendővel, mely a legfiatalabb arcnak is 
Entreprises des Pompes Funébres jelleget ad. Nem adhatják meg 
áhítatos kereszténykés tanácsikák, bölcs morális mondatkák, édes és 
szűzi okosságú közmondáskák és haj-Rákóczi-Bercsényi-Bezerédy-s 
honfi gurgulák. De nem adhatják meg a derék főispánok, a jeles 
alispánok, a buzgó főszolgabírók, a lelkendező szolgabírák, frenetikus 
főjegyzők, az ámokfutó segédjegyzők sem. Adminisztrációs mehániz- 
musból sohasem lesz egy nemzet politikai öntudata, ismerete.

Mióta Ádám belekosztolt Évával abba a végzetes következményű 
batulalmába: sok minden történt. Istenek haltak meg, birodalmak om
lottak össze. Cézárok lettek menu á prix fixe a férgek kifőzőjén. Minden 
múlt, tűnt, változott. De egy valami örökül változatlan maradt. Soha, 
sehol, semmilyen irányban, világnézetben, pártban: nem kezdték a 
házak építését a ház legfelső emeletével és nem azt hagyták utoljára, 
hogy a már megépített többemeletes házat bebiztosították a földbe 
mélyülő alapokra. A nemzetházat csakis a nemzeti munka egyetemes 
tömegében, a parasztság, munkásság, szellemi munkások sok milliós 
rétegeiben szélesen megalapozva lehet felépíteni a jövő végtelen 
lélegzetű horizontjáig.

A háború összeomlásának és a kommunizmus bukásának két
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történelmi pillanata sok tanulságot adott, melyeket még a legtöbb szem 
nem tud meglátni. De van e két történelmi percnek egy olyan 
egybehangzó tanulsága, amelyet semmilyen magyar Vazul nem tudhat 
meg nem látni, meg nem hallani. Ez a belénk dongó tanulság ez:

- Az a nemzet, melyet a politikai nevelődés lehetőségeitől távoltartottak, 
ahol nincs meg minden társadalmi rétegnek a maga orgánikus érdekű 
politikai szervezettsége, ahol nincsenek minden polgár öntudatába beépítve a 
nemzet életérdekei, céljai, ahol a polgároknak nincs összefogó ismeretük a 
nemzet külső és belső helyzetéről, veszélyeiről és lehetőségeiről, ahol a nemzet 
biztonsága, védelme nincs beszervezve a polgárok legszélesebb látókörű 
önzésébe, hanem: hanem az egész nemzet sorsát csak a pártpolitika techniká
jával, mechánizmusával intézték: az a nemzet egy történelmi földrengés első 
lökésére mozaikra hull összes napok alatt könnyű zsákmánya lehet bármely 
céltudatos idegen étvágy uralmi szándékainak.

Mi nem vagyunk Európa megtűrt történelmi ágy rajáról akik mindig 
csak meglapulva, egy pár kiválasztott ember sugdosásában intézhetjük 
sorsunkat, építhetjük történelmi életünket. Egy nemzetnek sincs több 
jogcíme az európai élethez, mint nekünk. Mi tudtunk itt, Európa 
legnehezebb pontján, először a történelemben: egységes arcú történel
mi műhelyt, sajátos kincsű kultúrát megépíteni s századokon át jelen
tettük Európa állandó védelmét. A történelem adós nekünk s mi 
nyugodt öntudattal követelhetjük a fizetést. Mi földet, kenyeret, 
védelmet adtunk minden bezörgetett éhesnek. Mi egyetemes kultúrát 
adtunk minden elkorlátolt törzsi horizontnak. A magyar egyenlőség 
nagylelkű rendszerében mi tágítottuk emberré, az európai és magyar 
kultúra tagjává a töredék fajok törzs-embereit.

Most végre ránk dönget a történelmi perc, hogy önmagunk iránt is jók 
legyünk. Kitúrva, kimaszlagolva az élet legelemibb érdekeiből, majd
nem hazátlanná magánosulva saját hazánkban: a magyarság egy új 
honfoglalás nagyszerű feladatai előtt áll. Engedni kell, hogy a 
legszélesebb, legrészletesebb politikai tájékozódás folyamataival meg
indulhasson a magyarság nagy tömegeinek politikai, szociális, gaz
dasági, kulturális szervezkedése, nem fennkölt erkölcsi és keresztény 
mondatkák, nem tartalom nélküli nagyon magyar címkés „mozgal
mak", hanem: a nemzet és a nép rétegek, a közösség és az egyén reális 
életérdekei alapján. Egy nagy, az élet minden terére kiterjedő, egységes 
gondolati! magyar ideológia, magyar életprogram hozza egységes 
öntudatba a magyar történelmi műhely minden munkását.

Az. aki ezeket a sorokat könyörgi a magyar lelkek elé: egész életét a 
magyar ideológia, e magyar életprogram megépítésének szentelte. És az 
áhítatos felelősségérzet, a vérré, egyetlen mozdító akarattá lett hit hité
vel hiszi, hogy azokat az alapvonalakat jelölte meg, melyek minden ma-
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gyár megmaradás, minden magyar építés elkerülhetetlen feltételei.
Életem nagy eredménye és minden múlt szenvedésem jutalma volna, 

ha a magyar sors mai intézőit, akik oly nyitott szemű gonddal és bölcs 
körültekintéssel intézik a magyar sors érdekeit Európa mai viharában, 
meg tudnám győzni felfogásom helyességéről. Ha a mozaikra tört 
magyarságot, a széttántorgó, ártalmas szelekbe kapott vagy közönybe 
fásult magyar lelkeket egy egységes magyar öntudatba tudjuk összefog
ni: mely teljes politikai neveltséget, határozott tartalmú életprogramot 
és célkitűzést jelent: olyan erőforráshoz jutunk, mely egy új, egészsége
sebb és igazságosabb magyar élet minden reményére feljogosít.

Az ifjúság és a középosztály mai szervezettségei általában nem sokat 
jelentenek és igen sokszor nagyon rosszat jelentenek. Ezt könnyű volna 
kimutatnom, de a mai napokat nem látom alkalmasnak az ilyen 
megidézésekre, melyek néha tetemrehívások. Egészen új, széles alapo
kon s tisztán a magyar lelki és fizikai adottságok alapján kell 
megépíteni a magyar öntudatot a nemzet egyetemes rétegeiben.

A sok szenvedés és áldozat után eljuthattunk annak meglátásához: 
hogy az önzésnek: saját és hozzánk tartozóink érdekei megszer
vezésének és védelmének igazi útja az: ha minden magyar minden 
magyarban igyekszik biztosítani a maga és gyermekei boldogulását. 
Elérkeztünk a magyar szolidáritás hősi korához.

És élheti-é valaki szebben és teljesebben emberré magát: mintha egy 
rokontalan, kis számú, de dús kincsű jogaiba, érdekeibe, jövőjébe építi 
be a maga életét? A történelem újra mutat és hív. És a magyar Vazul 
visszanyerte szemei látását s füleiből kihulltak az ólmok, melyekkel el
lenségei megsüketítették.

Rákóczi-tér, 1939. november 25.
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Mélyedjetek el magyarságo
tokban ... ne adjátok fel 
magyarságotokat semmi ve
széllyel szemben sem...

TELEKI PÁL.

TELEKI PÁL

1.

Mit intéz el a könny, a jajgatás, a gyásznak, döbbenetnek és 
szánalomnak szokott mozdulatai? Ezek a majdan öröklésszerűen 
felismételt szavak és mozdulatok, melyeket mintegy megfizetett belépő
jegyeknek érzünk a nagy elbukók tragédiájához.

Ez a tragédia teljes: sorstragédia és egyetemes, mert egy egész nem
zetet mutat meg a Végzet egyetlenegy ítéletében. Egyetemes és időtlen: 
mert egész európai ezer évünk magába foglalja.

Többször kifejtettem, hogy a tragédia lényege, átható és megrázó 
ereje az: hogy egyesít. Egyesít egy magasabb életvonalú emberi képlet
ben: a tragikus hősben. Amikor a tragikus hős előttünk hullja meg 
pályáját: a végzetére dermedő közönségben csodálatos változások 
történnek. A mindennapokba rendezett, apró megalkuvásokban, okos 
kis félelmekben, gondosan megépítkélt óvatosságokban élő emberek
ben felmozdítják a mélyre temetett lázadó Prométheüszt, a már őseiben 
megkoppasztott szárnyú Ikárust a tragikus hős végtelenbe rontó ará
nyai, tragikai elszánásának veszett sodra. Áttestesednek a tragikus 
hősbe, lélekzet-elállva benne történnek a tragikus hősben, a tragikus 
hősként. Mikor aztán a hős el vágódik az aréna porondján: a nézők min
tegy kábultan és riadtan zökkennek vissza önmagukba. Ó, jó volt ez a 
belélegzés a végtelenbe, mély mámor volt az elszánás viharos sodra: de 
éppen elég volt. És olyan jó, hogy a küzdelmet, a vak birkózást a végzet
tel más csinálta helyettünk, más fizette meg, és milyen jó, hogy kellő 
időben elbukott. Ha még egy órát tovább sodor magával bennünket 
nem bírtuk volna, talán belefulladunk. Hát most hálából szánakozunk 
rajta, még egy könnyet is megeresztünk a szempillánkra. Ez legalább 
kimossa szemünkből annak a nyomát, hogy tragédiára ámultunk, mert 
ez nem ajánlólevél. Holnap reggel aztán tovább intézzük aktáinkat, 
kinyitjuk boltjainkat: éljük tovább az eddigi biztos, megnyugtató ötven- 
percentes lel kecskénket ebben a világban: ahol a nagy arány és a
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heroizmus sokkal valószínűtlenebb ahhoz, hogy ne jelentsen tragiku
mot.

A magyar sors tragikus hőseinek esetében még egy másik, talán még 
mélyebb tragikai részvevős is egyesíti az elbukott hős sorsában mind
azokat, akiket a sors végzése magyarokká idézett meg az Élet 
ítélőtermében. Ez az Európába spanyolesizmázott keleti magyarság 
tragikuma. A végtelen síkságok, a rohanó lovak, a korlátlan mérés 
magyarságára mindjárt európai élete első századában roppant gátak, 
nehéz megtorlások és kiolvashatatlan arcú ijesztések dermesztették rá 
egy új valóság másféle életküzdelmét. Ez aztán végzetes, a mai napig 
ható erejű lelki magatartást eredményezett a végleges horgonyt vetni 
akaró népben. Elővette a másik lelkét, melynek tanácsai a múlt annyi 
harcában juttatták a győzelem, vagy legalább is a menekülés vagy jó 
megegyezés útjaihoz. A ravasz, az álcáskodó, az átmeneti megalkuvá
sokra kész lelkét. Azt a lelkét, mely az ijesztés vagy végzetes kényszer 
pillanataiban képes önmagát eltagadni, felvenni halálos ellensége 
arcát, hallgat a hallgatók közt és ordít a farkasokkal, felad, hogy 
megtarthasson, enged, hogy megmenthesse a menthetőt. És aztán egész 
európai ezer évünk alatt a nagy kényszerek és körüláradó veszélyek 
folytonos egymásrakövetkezésében ebben a lelkében hitte megtalálni 
megmaradása, mentsége feltételeit.

De fájdalom: emberi végzet az: hogy minden gépi ességgé hatalmaso
dik el rajtunk. Légy kényszerből és okosságból engedékeny, megalkuvó, 
elbújó vagy önmagadat eltagadó tíz esztendeig: azután ilyen leszel még 
akkor is: ha a helyzet minden parancsa, a józan ész minden tanácsa azt 
követelné: hogy merj, hogy bátor megvallásban állítsd a szemek elé 
igazi önmagadat, hogy éreztesd: lebírhatatlan sajátos életakarat, s ha 
kell, hatalmasan ütni tudó erő vagy. Mert ezekben a végzetes pillanatok
ban, amikor ösztönösen, az életösztön minden mozdulatából tudnod 
kellene, hogy mit nem szabad megtagadnod önmagádból, hogy meg ne 
semmisülj végleg, hogy miről nem szabad lemondanod, ami jóvátehe
tetlen, hogy mi az a veszteség, gyalázat vagy megaláztatás, melyet még a 
legszörnyűbb szenvedések fenyegetése alatt sem szabad vállalnod: a te 
szemed látását, meggondolásaid ki fej lését mára rajtad szervi kényszer
ré gépiesedet! óvatosság és félénkség szabja meg és: óvatosságból ugorsz 
a mélységbe, félelemből öleled magadhoz a halált olyan percekben, 
amikor egy heroikus felmozdulás az élet, a megmenekülés, a szélesebb 
és szabadabb jövő lehetőségeit hozná meg. És eltagadott, ledömöckölt, 
elárvult önmagad legfennebb abba a kárpótló önáltatásba menekülhet: 
hogy nagyon ravasz, nagyon okos Machiavelli vagy s a náladnál 
végzetesen nagyobb erők akaratát voltaképen te irányítod a te sorsod 
viszonylatában. És tévedésedet talán már akkor sem veszed észre, ha
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már ez erők kényének minden ellenállásra képtelen vakkényszerű 
játéka lettél.

Viszont: ennek a lelkialkatnak ellenhatásaként igen sok magyar 
lélekben nem kevésbé végzetes lelki fejlődés lett elhatalmasodó 
gépiességgé. Ezek: látva, hogy a magyar életösztön mennyire megvakult, 
a magyar szolidáritási érzés mennyire szétoldódott, a magyar öntudat 
mennyire elhomályosult, meggyengült e folytonos öntagadás, elbújás, 
álarcoskodás és lemondás következtében: minden pillanatban har
sogva, öklösen és robbanásszerűen vallják magyarságukat, követelik a 
magyarság életjogainak, érdekei érvényesülésének feltétlen uralmát 
minden kérdésben. Fájdalom: ezek igen nagy részénél ez a magyarság 
inkább temperámentum, mint az élet szerves dogmáiból összeállóit 
komoly élethit. Inkább ki-kirobbanó lírai ellenhatás az élet egyes 
részlethatásaira, mint a teljes látóhatár összes jelenségeiből és azok 
egymásrahatásaiból megépült komoly életprogram. Hősiességük gyak
ran inkább vakmerésű és felelőtlen hadonázás, mint sem a magyar 
érdekek védelmének életre és halálra elszánt céltudatos, komoly 
áh itatós akarata. Bár ez a lelkialkat legnagyobb képviselőiben mégis a 
magyar lélek ősi csorbítatlan erőit, a magyar öntudat védő ösztöneit, a 
magyar szolidáritás roppant hívásait jelenti.

Ez a két lelkialkat leglátszóbb küzdelmét egy nagy színpadon: a 
Széchenyi lelkében vívta meg. Ez a tragikumra született magyar egyön- 
maga lényében teljes képlete volt mindé két lelkialkatnak. Tárogatói és 
félelmei, gigántikus megmozdításai és vacogó visszakozásai, egész rop
pant tragikus lelki vívódása: teljes összegezése az egész ezeréves magyar 
lelki harcnak. Vájjon azt a végzetes pisztolyt melyik önmagára 
fogta?

2.

Megint revolver dördült a magyar sorson át. Egy önfeláldozó magyar 
szívvel kevesebb dobog.

Sajátos ember volt. Testi valóságában inkább kicsiny, a tudós ijedt 
csodálkozásával nagy szemeiben. De e szemek mélyebb titkaiban ott 
lappangott a mindent-látás szomorúsága s valami felig cinikus, félig 
megbékélt humorú öngúny. Mintha minden percben mondta volna 
önmagának: - Látod, Teleki Pál, milyen gyermek vagy: hogy ezekkel az 
emberekkel akarsz valami szépet, valami megmaradandó! építeni.

Irtózott a nagy kézmozdulású pátosztól, a zengő jelenetektől, a 
görögtűztől, a színpadi hatásoktól. Olyan volt: mint az elmúlt csendes 
áldó tavaszi eső. Már nincs sehol: de benne van a lombok megfrissült
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színében, a gabona kenyérré mozdulásában, a levegő éltető erejében. Ó 
volt az elhervasztott magyar öntudat újjázsendülése, a magyar szolidá- 
ritás felébredt ösztöne, a megmaradás új reménysége. És ő mégis, 
úgyszólva, nem volt sehol. Ő volt Magyarország legláthatatlanabb 
miniszterelnöke.

Egyszerű volt, mint az igazi tudós, csendes szavú, mint a jó pap és igéi 
mélyre hatottak, mint a biztos kézzel vetett mag. Ó, hogy tudta ez az 
ember szeretni annyiszor megcsalt, annyiszor kizsákmányolt, rokon
talan árva faját.

Ez a szeretet volt minden erénye és minden tévedése, minden 
bátorsága és minden félelme, ez tartotta a kis testben a nagy lelket és ez 
nőttette Átlásszá, hogy bírja a súlyos borúval terhelt magyar eget. Erős 
volt: mert nagyon szeretett.

3.

Nem tartozik a mai napok engedelmei közé: hogy elemeire boncoljuk 
Teleki Pál tragikumát. De valószínűleg: felesleges is: ez a halál minden 
magyar szív anyanyelvén beszél. És döbbenetre tágult magyar szemek 
százaiban láttam: hogy ez a tragédia minden magyarembersaját egyéni 
tragédiája. De úgy látszik, hogy az ezeréves tragédia, melynek Szent 
István, Koppány, Bánk bán és Széchenyi a legmegmondóbb szim
bólumai: ezzel az utolsó revolverlövéssel végső megoldást nyert. Mert 
erre a mátematikai képlet tisztaságával beszélő halálra minden magyar 
lelkében pisztolyt fogott önmagára. És ha azt ölte meg lelkében, akit a 
Teleki Pál revolvere önmagában megölt: a megállt nemes szív távozása 
termékeny áldást és megváltozott sorsot fog jelenteni a magyarság 
történetében. Mert a jövő életharcát már egy új lelkű magyarság 
fogja megküzdeni.

Rákóczi-tér, 1941. április hó 6.
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SZELLEMI HONVÉDELEM

Ha nem tévedek: a szellemi honvédelem gondolatát egy reggeli lap 
vetette fel. Ez a lap, mely különben is sok olyan dolgot tett az utóbbi 
időkben, amit az egész sajtónak régóta tennie kellett volna: azóta - 
különösen vasárnapokon - ez alatt a cím alatt idézeteket közöl a 
magyarság régibb és újabb nagyjaitól, ötleteket ad, hozzászólásokat 
közöl.

Én a magam személyében kevésbé vagyok képesítve arra: hogy a 
szellemi és az anyagi jelzők tényleges jelentése közt különbséget tegyek. 
Hiszen: a hadsereget is tartom olyan szellemi honvédelemnek, mint az 
iskolát, az irodalmat, a tudományt. Viszont: az én szemeimben az is
kola, az irodalom és a tudomány anyagi értelemben is olyan hadsereg, 
mint maga a hadsereg. Azonkívül tudjuk: hogy a darab kenyér, a kellő 
időben kapott pénz, az erős ököl: néha mennyire lélek. És hogy: a lélek 
néha mennyire csupán a kenyér éhségére kényszerül.

A reggeli lap gondolatát a sajtó egy jelentős része átvette és hasonló 
közleményekkel igyekszik szellemi honvédelmet csinálni. Ezek a 
közlemények néha ötletesek, sokszor megrázóak, néha pedig a 
megrázott vészharang döbbentésével töltik el a lelket. De...

De... az egész eddig betűkbe mozgósított szellemi honvédelem egy 
kissé: igen Reviczky-es. Mintha elfogadta volna alapelvül, hogy az élet 
csak és csupán hangulat: idézeteivel, tanácsaival, honfisikolyaival, 
minden megnyilatkozásával csupán arra alkalmas: hogy a mai 
bizonytalan tartamú fergeteg-járásban úgynevezett magyar hangulatot 
idézzen elő az olvasók lelkében.

Kezdetnek ez is valami. És igazán nem mondom azt, hogy ne csinál
ják ezt is. De én még felgyűlt éveim havas ormán sem tudok lemondani 
arról az egész életemet meghatározó látásról, hogy. egy nemzettel 
kapcsolatban csak az a gondolat és tett jelent igazán életet: amelyik 
messzi jövőbe ható, a fejlődés állandó, szerves tényezőjévé lesz, in
tézményesül. Tehát: nem a múló hangulat, a különálló ötlet, nem a lélek 
esetleges és pillanatnyi mozdulásai. A szellemi honvédelem a Nemzet 
olyan egyetemes, örök szempontokra és végtelen célokra irányzott 
megszervezése: hogy nem lehet hazafias boci-boci tarkák lelki elpingi- 
pangozásával elintézni, még ha különben oly meghatók is azok. Az 
ilyen csak hangulati megnyilatkozások, bár valóban szükség van ezekre 
is: röpkedó szitakötők a lélek fölött s egy új szél hívásával könnyen és 
örökre eltűnnek.

Mielőtt rámutatnék a szellemi honvédelem egy-két alapfeladatára, 
szokásom szerint - rámutatok arra: mit nem szabad tennünk.
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Ezt a nem szabadot két igen elemi igazságé mondatban mutathatom 
meg: 1. Nem szabad a beteget úgy gyógyítanunk, hogy beadunk neki egy 
lassan, de biztosan ölő mérget. 2. Nem szabad az életuntat úgy akadályozni 
meg öngyilkos szándékában, hogy kivesszük kezéből a töltött revolvert és 
agyonlőjük.

N szellemi honvédelem eddig megjelent idézetei és közleményei között 
gyakran, fájdalom, igen gyakran vannak olyanok, melyek oly der
mesztő igézettel festik a magyarság helyzetét, oly öntudat-megölőn 
meztelenítik elénk lelki esettségünket: hogy abban a nagy buzgóságban, 
hogy bele ne essünk a megásott gödörbe: jót löknek rajtunk a gödör 
irányában.

Végzetesen szomorú volna, ha ezt a kifogásomat félreértenék. Senki 
sem öklözte durvábban a dezertálón, gyáván és cinkosan „optimista 
magyart ", ki a nemzet nagy tömegeit állandóan abba a hitbe akarja vakí
tani. hogy minden a lehető legzamatosabb-pompásan van a magyar 
glóbuszon és hogy minden kritika árulás és nemzetgyalázás a külföld 
előtt. Úgy. hogy eszerint az európai nemzetek árulóinak és gyalázóinak 
ilyenféle névsora volna: Turgenyev, Gogol, Tolsztoj. Dosztojevszki, Dic
kens, V. Hugo. Balzac, Flaubert, Zola. Katona József, Vörösmarty, 
Eötvös, Petőfi, Tolnai Lajos stb., stb. Igen: be kell vinni a nemzet tudatába 
mindazokat a veszélyeket és nehézségeket, melyek fenyegetik, vagy fejlődését 
gátolják: hogy reális szemlélete legyen a megküzdésre váró életharcról Igen: 
acél ököllel kell rádöngetni a nemzet hibáira, mulasztásaira, lelki esen dósé- 
geire, melyek aláássák életerőit és elgáncsolják az életversenyben. De mindezt 
úgy kell tennünk: hogy az a magyar életösztönt éberebbé, a magyar 
élet akaratot elszántabbá tegye és mind több lehetőséget mutasson a veszélyek 
és nehézségek legyőzésére, az életharc, a jövő diadalára. Hogy; azt a vérré, 
izommá, egyetlen látássá szervesült hitet vigye minden magyarba: az élet, a 
jövő titka az akaratban van és nem halhat meg az a nép, mely elszántan és 
mindenpercnyi építéssel élni akar.

És most itt fel kell vennem a vasvesszőt, hogy megverjem az Ady 
sírját. Senki sem fog azzal gyanúsítani engem, hogy csak egy hajszálnyit 
is le akarnék kaparni e messze magasló költő nagyságából. Hiszen: én 
harcoltam bele a nemzet nagy részének leikébe s a fel következő nem
zedékek az én látásommal látják jelentőségét. De meg kell itt vallanom: 
hogy ez a végzetes életű költő nagyon sokszor volt akadály s a gonoszok 
védelme ellenem, el hivatásom nagy küzdelmeiben. Pózai, hulló élete, 
majdnem akart betegsége azt az előnyt adták az óvatos polgárnak s az 
ügyes ellenségnek: hogy legmélyebb történelmi megsejtéseit és pana
szát, sírásait és ostorozásait: az alkohol és vérbaj és a költői hisztéria 
tárgytalan, beteg tüneteinek maszlagozzák. És mert a középosztály 
polgári látóhatárában az élet millió emberarca könnyű gépiességgel
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általánosíttatik „az író”, „a pap” stb. nevek alá: nem volt nehéz 
megmutatásaim, tanításaim elé odabástyázni az érvet: hogy: hiszen ezt 
is egy ady hirdeti. És hányszor kellett nehezebb harcot vívnom azért, 
mert a polgári tájékozatlanság engem is az Ady-pszihé, az Ady- 
betegség, az Ady-esendőség mechánizmusában látott. És íme: a csak 
most induló szellemi honvédelemre hasonló végzetes hatása van a 
beteg nagy költőnek. Ezek a szellemi honvédelemre szánt közlemények 
néha Adynak olyan végső circumdederuntjait, vagy olyan minden 
öntudatot szétkorbácsoló ostorozásait hozzák - de másoktól is hoznak 
efféle idézeteket -, hogy ezek az idézetek a szellemi honvédelemre 
felfegyverzés helyett inkább jelentik egy halálos romokká lőtt vár 
őrségének felszólítását a végső megadásra. Azt hiszem: hogy a magyar 
irodalom és a magyar sajtó minden jószándékú munkása be fogja látni: 
hogy az ilyen öntudatot, életakaratot, lelket megverő idézések folytatása 
végzetes hatással lehet a mai napokban. És be fogják látni, hogy Ady 
művének e részei abszolút anakronizmusok. Amikor Ady ezeket a verseket 
kigyötrődte magából: volt intéger Magyarország, mindenki büszkén 
vallotta magát a magyar Nemzet tagjának és mégis csak a magyar 
történelmi életakarat fogta egységbe Magyarország minden népét. 
Akkor tehát a költő nem félhetett attól: hogy tragikus sejtésének 
irtózatos szavai egy ránk dűlő veszély legdöntőbb pillanatában er- 
nyesztik el a magyar önbizalmat az életharc elszánt megvívásától. De a 
mai beláthatatlan katasztrófákra felrázott Európában ilyen idézeteket hon
védelmezni a körültáborozott magyar telkekbe: az öngyilkosság esztétikai 
lukszusát jelenti a magyarság számára.

A következő sorokban nem részletes programot akarok adni a 
szellemi honvédelemre. A mai napok sokkal mostohábbak hozzám, 
semhogy erre időt engednének. Általános elveket és néhány rámutatási 
akarok idehozni, melyeknek alapján - nyugodt, tervszerű munkával és 
hozzáértéssel - meg lehet egy ilyen programot alkotni.

A szellemi honvédelem célja: hogy a magyar összes lelki folyamatai
ban: életösztöneiben, életakaratában, öntudatában, beérzéklési és gon
dolati folyamataiban, képzeletében, szolidáritási vágyaiban, látása 
minden formájában stb.: magyar legyen és magyar maradjon, amint 
fenyőfa a fenyőfa. A fenyő nem egy száz pontba kiagyalt jeles mun
katerv okáért fenyő, nem is azért, mert valami lelkes és hangosan 
megindított fenyőmozgalomnak a törekvő és egyenruhás tagja. A föld, a 
levegő, az egész világegyetem végzetes erejű akaratlan akarata, hogy a 
fenyő minden gyökerében, ágában, levelében, minden parányában és 
életfolyamatában fenyő legyen. És ha viharok megtépik ágait, ha aszály 
megperzseli lombját, mégis fenyő. És ha zuhanó balta letöri százados 
törzsét: a gyökerekről fakadó új hajtások győzelmesen és végtelen jövő
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ígéretével: mégis csak fenyők. A nagy történelmi és vérközösségek ép ily 
sajátos arcú külön akaratai az egész összeható univerzumnak. De 
ezeket az emberi közösségeket a történelmi élet esélyei, anyagi kénysze
rek és beteg lelki folyamatok megronthatják egyéniségük szerves életé
ben, önmagától mássá, idegenné torzíthatják és elnyelő idegen népek 
zsákmányává gyengíthetik.

Világos tehát, hogy a szellemi honvédelem, mely a magyar egyéniség, 
a magyar megmaradás, az összes magyar életérdekek védelme: csak 
szerves, a magyar szervezet, a magyar egyéniség élettörvényeibe 
életszerűen beilleszkedő ráhatásokkal érheti el a célt. Vagyis olyan 
ráhatásokkal: amelyek az egészséges megtartó folyamatokat megerősí
tik. a beteg folyamatokat kiküszöbölik és új folyamatokat idegzenek be 
az új viszonyok életadó beszervezésére, az új veszélyek és nehézsé
gek legyőzésére.

Természetes: hogy e szerves folyamatok beidegzésénél, a motorikus 
szervezetek megteremtésénél nem lehet mindent a kormánytól várni. A 
kormány még rendes, békés időkben is oly óriási feladatok előtt áll, oly 
végtelen munkakör ellátására van kötelezve, hogy bizonyos feladatok 
megvalósításának jó részét a nemzeti társadalomnak kell elvállalnia. 
Mennyivel inkább áll ez a mai időkre, melyek oly emberfeletti 
kötelességek megállására kényszerítenek minden kormányt. Aztán egy 
kormány, bármely országban, bizonyos problémákkal szemben oly 
megkötöttségekben lehet, hogy tényleg kényszerül ezeknek megoldását 
a társadalomra bízni. Egészséges nemzetnél a társadalom rögtön felis
meri az ilyen helyzetet és mindenki teszi azt, amit tennie kell.

Tagadhatatlan, hogy a szellemi honvédelemnek két legmélyebben 
ható. legegyetemesebb körű szerve: az iskola és a hadsereg. A nemzeti 
hadseregről szóló tanulmányomban (lásd 28-ik és 29-ik Füzet) erősen 
hangsúlyoztam a hadseregnek ezt a szerepét. Az iskolának szintén 
alapfeladata, minden tényét meghatározó központi gondolata a 
szellemi honvédelem. Ezt a Magyar Jövő Alaproblémáiról szóló 
megkezdett tanulmányomban fogom részletesen tárgyalni.

De a szellemi honvédelmet egy nagy egyetemes terv alapján meg kell 
szervezni az egész társadalomban. Minden munkakörben: a hivatal
ban, az üzletben, a műhelyben stb. A sajtóban, az irodalomban, a 
művészetekben. A fővárosban, a vidéki városokban, a falvakban, a 
tanyákon. A felekezetekben és minden elképzelhető társadalmi egyesü
letben és végül: az élet kikerülhetetlen parancsából: a bárhol, bármily 
impérium alatt élő magyarok közt.

Melyek azok az ideológiai alapelemek, a nemzeti megmaradás mint
egy ösztönös, az élet minden feltételétől egybediktált hiszekegyje, mely 
mint magyar lélek indító és irányító eleme, ösztönös látása, mintegy
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vérkatekizmusa: egyetemes, megtörhetetlen egységet jelent az egyéni, 
politikai, felekezeti stb. különbségek sokféleségében? Nem hinném, 
hogy tévedek, ha a szellemi honvédelem hiszekegyjét a következő 
alapelvek beidegzésével hiszem megteremteni:

1. Az, amit mi hazának nevezünk, elsősorban és mindenekfölött: a 
magyarság egyeteme, minden magyar és minden magyar honpolgár a 
Nemzet egységében, a magyarság szerves egységű sajátos történelmi 
alkotásában. A hazaszeretetnek tehát mindenekelőtt és mindenekután 
ember a tartalma: a szerves történelmi közösség egyeteme és minden 
egyes tagja. A hazaszeretet tehát az egyén ösztönös szeretete, szolidá- 
ritási és kötelességérzete, állandó munkás szorgossága, hogy: a 
történelmi közösség, a nemzet egyeteme és minden egyes tagja a lehető 
legnagyobb védelemben a gazdasági, a szociális, kulturális és politikai 
fejlődés minél magasabb fokát érje el. A hazaszeretet az egyén 
legtermékenyebb, önmagának és a nemzetnek legtöbb biztonságot 
jelentő, időben és térben legegyetemesebb önzése. A haza nem el
vontság, vagy személyek fölött álló numen, mely gátolja az egyén 
szabad ki fejlését és megcsorbítja érdekeit. A haza történelmileg szerves 
egységbe formált egyének termő, alkotó és védelmi viszonya, a vér, a 
közös múlt és közös érdekek erejével. Állam, államforma, világnézet, 
jogrendszer, politikai irány, minden hit és minden tagadás annyiban jó 
és annyiban történelmi érték: amennyiben a magyarság egyetemének és 
minden egyes tagjának ezt a legnagyobb védelmet, ezt a lehető 
legmagasabb fokú gazdasági, szociális, kulturális és politikai fejlődést 
meg tudja adni. Ha nem: rossz, destrukció, hazaárulás. A magyarság 
egyetemében benne vannak a nem magyar vérű állampolgárok is: hi
szen ezeknek sorsa, anyagi és lelki állapotja: szerves elemei a sajátos 
arcú magyar történelmi alkotásnak.

2. A modern állam, a jövő állama nem lehet más: mint az 
életvédelem, a szellemi és anyagi termés minden viszonylatára sub 
specie aeternitatis megszervezett Nemzet egy olyan történelmi élet és 
alkotás egységében, mely mind teljesebben fejezi ki a nemzeti egyéniség 
arculatát. Az Állam és Nemzet ez azonossága ma még sokak előtt elér
hetetlen utópiának látszik. De a történelem minden organikus folyama
ta és minden nehéz tanulsága odamutat, hogy a jövőre megújhodott 
államok állandóan ebben az irányban fognak haladni egy olyan 
politikai rendszer erejével, mely az egész Nemzetet, a nemzeti munka 
egyetemes tömegét, minden tényével, minden intézményével az élet 
mindenpercnyi minden viszonyában arra neveli, hogy saját védelmé
nek, szükségeinek, jogainak, kötelességeinek teljes és szerves tudatával: 
ezeket önmaga valósítsa meg, lássa el, érvényesítse, vagy teljesítse. A 
modern államok dinamikája, természetes imperiálizmusa így a nem-
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zetek belső életében fog végtelen pályára találni az Állam új felfogású 
céljában. A modern Állam célja, értelme, lényegének teljes tartalma: 
olyan védelem és olyan életrendszer megalkotása és fenntartása, mely a 
Nemzet mindenegyes tagjának lehetőséget biztosít arra: hogy minden 
lehető erejét, értékét, legteljesebb termését megélhesse önmaga, hozzá
tartozói és a Nemzet számára és hogy az ország anyagi adottságaiból 
minél több termést, életlehetőséget hozzon létre. Ez az államrendszer 
fogja megoldani az egyén és közösség közti ellentétet az életlehetőségek 
és érdekek teljes azonosságában. A magyarság, mely ősi pszihéje érin
tetlenségével voltaképen a nemzeti munka nagy tömegeiben, a népben 
van: ebben az államrendszerben fog történelmi alkotása teljességére 
fejlődni.

3. Ezt a munkát az Állam-Nemzet csakis különálló, idegen érdekek
től meg nem kötött, teljesen, az élet minden viszonylatában független, 
önálló történelmi műhelyben végezheti.

4. Az Állam a Nemzet egyetemes életformája, szervezete lévén: 
természetes, hogy egy államban csak egyetlen Nemzet lehet. Minden 
magyar állampolgár szerves tagja az egy és oszthatatlan magyar Nem
zetnek és csakis e Nemzetnek. Amint az Állam szuverénitása legkisebb 
részét sem idegenítheti el kifelé, mert csonka szuverénitás nem szuvere
nitás: befelé sem engedhet szuverénitásából semmilyen résznek, vagy 
töredéknek. Az Állam a Nemzet bármily ajkú elemeinek biztosítja, 
hogy kívánságuk szerint saját faji nyelvükben és kultúrájukban is 
részesüljenek: de a magyar Állam minden polgárát állandóan nemzetté 
szervezi a magyar nyelv, magyar kultúra, a szerves magyar történelmi 
célok érdekében. Amelyik percben a magyar Állam lemondana erről a 
nemzetalkotó munkáról: aláírná a magyarság halálos ítéletét.

5. A magyar Nemzet életének élete, örök lényege, fennmaradásának 
legfőbb feltétele: a magyar nyelv. A magyar nyelv és kultúra ápolását, 
terjesztését meg kell szervezni a Nemzet egyetemében, az állami és 
társadalmi élet minden viszonylatában, minden intézményében, min
den munkakörben, társadalmi osztályban, községben, felekezetben stb. 
és a bárhol élő magyarok közt.

6. Magyarország egész földje, minden röge, az elvégzett munka 
legmélyebb emberi jogán: az egy és oszthatatlan magyar Nemzet örök 
tulajdona és minden földbirtok csak rövidcbb-hosszabb történelmi 
bérlet az egyetemes nemzeti érdekek és a nemzethűség feltételei szerint. 
Baranya megye földje nem Baranya lakosságáé és Hajdú megye földje 
nem a Hajdú megye lakosságáé. Mert Baranya és Hajdú megye földjét 
az egész magyar Nemzet vére és munkája védte s a rajta fejlődő élet a 
magyar Államban megszervezett egész Magyar Nemzet gondolatának.
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munkájának, áldozatának eredménye, mint az ország bármely más 
részéé.

7. A magyarság katonai és gazdasági erejének zöme, ősi pszihéjének, 
nyelvének, kultúrájának alapelemei, faji egyéniségének legfőbb biz
tosítékai a magyar parasztságban vannak. Ezért főfeladatunk: a magyar 
parasztságot a magyar élet leghatalmasabb motorikus erejévé fejleszte
ni. Ennek főbb útjai: 1. A magyar földet a magyar paraszt életforrásává 
biztosítani. 2. Intézményesen gondoskodni arról, hogy a magyar 
parasztság arra való gyermekei középosztállyá fejlődhessenek. 3. A 
magyar falu higiéniáját, szaporodási lehetőségeit, gazdasági és nemzeti 
kultúráját a lehető legmagasabb fokra emelni.

8. Egy nemzet kis száma nem jelent az illető nemzetre érték- vagy 
rangkülönbséget, alárendeltséget a nemzetek közt. Minden nemzet sok 
évszázados, sőt évezredes eggyüvétartozás, vér, gondolat, munka, 
szeretet és önfeláldozás eredménye s mint sajátos humánum egyformán 
szent és egyforma életjogú mindenik. Sőt: a kis nemzeteknek sokkal 
több okosságot, kitartást, önfeláldozást és heroizmust kellett kifejteni
ük, hogy megmaradhassanak. Magyarország azonkívül annyi érdemet 
szerzett Európa védelmében, mint kevés nemzet. Az élet és megmaradás 
legfőbb biztosítéka különben is az élet lebírhatatlan akaratában van s 
amelyik nemzetnek van ilyen akarata: az mehet át nehéz szenvedé
seken, de szenvedései is jövője több erejévé válnak.

Azt hiszem, hogy e pár pontban megadtam a magyar öntudat, a 
magyar történelmi látás döntőfontosságú tartalmát, amelyben minden 
egyéb bennefoglaltatik. Azt, hogy milyen szervezési és tárgyi eszközök
kel és módszerrel kell megszervezni a szellemi honvédelemre az egész 
magyar társadalmat: a Magyarság Alapproblémái c. tanulmányom 
folytatásaiban fogom elmondani.

Azt hiszem: a kormányzat helyeslésével találkozom, mikor azt 
állítom: hogy a mai megpróbáló idők látomásos feszültségében minél 
több lelki táplálékot kell adni a magyar léleknek és ennek lehetőségét 
nem szabad megszűkíteni. És minden szónak, mely ma a magyar lélek 
felé megy: élethitet, öntudatot, a szolidáritás ösztönös akaratát s 
nyugodt, józan elszántságot kell adnia.

Rákóczi-tér, 1939 október 6.
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A MAGYAR NYELVÉRT

Ezek a sorok: szelíd és alázatos kérés. Szelíd és alázatos kérés minden 
magyar élethez: hogy akarjon élni. Szelíd és alázatos kérés minden 
magyar lélekhez: hogy kérje a kérésemet a magyar sors intézőinél. 
Szelíd és alázatos kérés a magyar sors intézőihez: hogy lássák meg 
kérésemben az élet, a jövő sürgető hívását.

Ma, a semmi bizonyosság és minden lehetőség korában tört 
szárnnyal ténferegnek a jóslatok. És talán jó is, hogy nem repülhetnek 
fel. Hiszen: akár fekete árnyékot vetnének a lelkekre, akár tündöklő su
garakat: a megtévesztés végzetes lehetne. De egy bizonyos: a jövő új 
helyzeteiben sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk magyarságunkra, 
sokkal mélyebb erővel, teljesebb szétsugárzással kell kifejeznünk az 
élet minden mozdulatában, az anyag és szellem minden építésében, 
családban, községben, felekezetben. egyénben, csoportokban, in
tézményekben, közéletben, mindenben. Nemzeti egységet, sajátos arcú 
egyéni történelmi alkotást csak a teljes egyéniségre erősödött és azt szabadon, 
az elhivatás nagyszerű elszánásával kifejező magyarság hozhat létre.

Ez mindenekelőtt áll nyelvünk ápolására, sugárzási körének minél 
szélesebbé terjesztésére. Megvallom: csak most látom Széchenyi annyit 
ismételt mondatának egész végzetes mélységét. A magyar nyelv életünk 
élete, lelkünk lelke, sírokon átfolytatódó örök énünk. Rajta kívül nincs 
magyarság, nincs magyar nemzet s történelmi életünk idegen kénysze
rek szolgai teljesítése volna.

A középosztály lelki egységét s így a nemzeti egység legmélyebb biz
tosítékát a középiskola adja meg. Vájjon középiskoláinkban olyan 
arányú a magyar nyelv ápolása, elültetése a lelkekbe: amilyen megfelel e 
feladat egyetemes roppant jelentőségének?

Erre a kérdésre fájdalmas a felelet. Az egységes vérű, egységes nyelvű 
Franciaországban, ahol idegen tömegek és beözönlések nem veszélyez
tetik a nyelvet, ahol még a tanrend legfőbb idegen nyelve: a latin is 
úgyszólván anyanyelv és ahol az iskolákban tanított európai idegen 
nyelvek az anyanyelvhez rokon-rendszerűek: az alsóbb osztályokban 
tíz és kilenc, a felsőbbekben nyolc és hat órán tanították az anyanyelvet. 
Nálunk, ahol mindennek hatalmas arányú ellenkezője a valóság s 
nyelvünk rokontalan, teljesen eltérő rendszerű az iskolákban tanított 
idegen nyelvektől: döbbenetesen csekélyszámú órát juttatnak a közép
iskolában a magyar nyelvnek. Talán nincs Európának egyetlen nem
zete, ahol a nemzeti nyelv ilyen mostoha elbánásban részesülne.

Mindezt szélső, középső és széltelen nacionalistáink bizonyára már
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rég meg akarták kiáltani. És én az ők legmélyebb, forró némaságának 
adok hangot, mikor könyörgöm: adjanak a magyar nyelvnek a két első 
osztályban tíz, a következő kettőben nyolc, a négy felsőben napi egy-egy 
órát. Ez az élethez elengedhetetlen levegő, kenyér és mozgás kérése.

A négy alsó osztályban a leghalványabb zavart sem okozna az, hogy 
honnan vegyük a szükséges órákat. Lehetetlen, hogy az emberek végre 
be ne lássák, most, amikor a lelki fejlődés életét már annyira ismerjük: 
hogy bármily idegen nyelv tanítása a négy alsó osztályban a legértelmet
lenebb bűn: mert felesleges meggyötrése a gyermek egész lelki életének, 
szellemi fejlődésének.

Felesleges: mert a korai gyermekévekben tanított nyelv: futóhomokba 
írt betű. Ez olyan tény, melyet a vaknak is bő alkalma van látni. A 
Hollandia jóságaiba kivitt 10-14 éves gyermekek egy év. másfél év után 
visszatérve, saját anyanyelvűkből alig tudtak rosszul dadogni valamit. 
Viszont: hollandul elég könnyen csevegtek. Egy pár hét múlva az anya
nyelv visszatért s a holland nyelv teljesen szétpárolgott. Vagy folytatja a 
középiskolás diák a felsőbb négy osztályban tanulmányait, vagy nem. 
Ha nem: a belégyötört idegen nyelv-cafatok örökre és nyomtalanul el
tűnnek belőle. Viszont: ha idegen környezetbe kerül: a fiatal élet mohó 
felvevésével úgyis eredményesebben és hamarabb megtanulja a 
környező nyelvet, mint bármily iskolában és bármily tanártól. Az éret
tebb, ötödik osztályos gyermek pedig, aki már szellemileg ráfejlődött a 
nyelvtani meglátásokra: egyetlen év alatt tud annyira haladni az idegen 
nyelvben, hogy a négy felső évi fejlődés folyamán a négy alsóosztályi 
tanítás elmaradása egyáltalán nem fog meglátszani. A békében a 
gimnáziumokban nyolc éven át és igen sok órán tanították a latin 
nyelvet. A reál-iskolákban csak a felső négy osztályban, kevesebb 
órában. És igen sok megfigyelő szakembernek igen sok intézetben az 
volt a tapasztalata: hogy a reáliskolai négyévi tanulással több ered
ményt értek el a tanulók, mint a gimnáziumban a nyolcévivel. Pedig, 
amint ismert tény: a gimnáziumok tanulóanyaga általában jobb volt. 
Vagy pedig: inkább voltak olyan szociális helyzetekben, hogy könnyeb
ben tanuljanak.

És gyermekgyötrés az idegen nyelv tanítása a négy alsó osztályban, 
15-16 év előtt: idegen nyelvbe torzítani a gyermekleiket: a lelki higiénia 
és a szellemi fejlődés minden törvényét durván sérti. A gyermekkor 
feladata: hogy a friss lélek minél több képzetbe lombosodjék, minél 
több, minél ösztönösebb és gyorsabb képzettársításokba mozduljon, a 
kíváncsiság, az észrevevés és megértés minél mohóbb folyamait élje 
meg. Mármost: a gyermekiélek e gyönyörű kibomlását, mely az anya
nyelvben gáttalanul, a tavaszi talaj friss erőivel történik: megheréljük. 
megszegényítjük, megraboljuk azzal: hogy fakadó erőit elvonjuk a
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lombba szökés dús és ösztönös fejlődésétől s idegen szavak, idegen 
nyelvi formák szeges spanyolcsizmáiba szorítjuk. Általános tapasztalat 
a gyermekek igen nagy részénél: hogy a nyolcévi középiskola alatt 
mennyire meghervad szellemi életének frissesége, mennyire megszegé- 
nyül érdeklődésének mohósága. Minden felelősséget vállalok azért az 
állításomért: hogy e szomorú tünet legmélyebb oka az idegen nyelvek 
túl korai tanítása. És mégegyszer ismétlem: ez a gyermekkínzás, a 
fejlődő lélek e meghervasztása: a gyakorlati élet szempontjából teljesen 
felesleges dolog.

És mennyire megtéveszti a gyermeklélek helyes anyanyelvi érzékét ez 
az elsietett bábeli zűrzavar! És mennyire megrabolja a nyelv ösztönös 
mozdulatait, gazdagságát, az ősi talaj mélyebb színeit, melyeket évez
redeken át lelkek millióiból szívott magába: megmérgezi, elszegényíti 
az egyéni lelket, a magyar lelket.

Természetesen: az még csak, félsiker, ha megnyertük az iskolai 
harcteret. Magának a magyar társadalomnak kell teljesen újjá alakul
nia. Ha az utolsó huszonöt év szenvedései, csalódásai, égő szégyenei 
sem tudnak rábírni bennünket azoknak a feladatoknak és felelősségek
nek a vállalására, melyek megmaradásunk, fejlődésünk, történelmi 
építésünk legfőbb biztosítékait jelentik: nem lesz mentségünk a halál 
előtt. Fog-e még akadni olyan ostoba és bűnös magyar szülő, aki azzal 
szellőzteti az ..úriságát'\ hogy fejletlen gyermeke lelkét drága magyar 
pénzen fizetett idegen frajlával tiportatja nyomorékká? Ahelyett, hogy a 
család áhítatos odaadással igyekeznék minél gazdagabban, minél több 
színnel beültetni a gyermek leikébe az édes anyanyelvet. A frajIának 
kijáró pénzt tessék szegény gyermekek iskoláztatási céljaira adomá
nyozni. Ez igazán úribb úraság. Azt a magyar apát és anyát pedig, aki 
gyermekét idegen nyelvű óvodába vagy iskolába járatja: nyilvános 
helyen hóhérral kell megkorbácsoltatni. Természetesen, mikor eléri a 
gyermek a kellő érettségi fokot s a magyar nyelv és magyar lélek már 
lelkének ösztönös életét jelenti: egy-két idegen nyelv elsajátítása 
nemcsak gyakorlati, de az egyéni fejlődés szempontjából is üdvös lehet. 
Viszont: egyetlen községnek sem szabad Magyarországon anélkül a 
lehetőség nélkül lennie: hogy a magyar gyermek teljes oktattatását, 
nevelését ne magyar nyelven kaphassa.

Ami a középiskolát illeti: hiszem, hogy a magyar nyelv és irodalom 
tanítása egészen más formában fog történni. Ez a hatalmas téma egy 
napilapban elfoglalható térén nem adható. Majd füzeteim egyikében 
fogom megrajzolni egész javaslatomat. Röviden ennyit: 8 osztály 
tananyaga egy és ugyanaz: a magyar alkotó szellem fejlődésének 
története azoknak az olvasmányoknak az alapján, melyek a magyar 
lelket és magyar szellemet kifejezik vagy meghatározó tényezőiről hírt
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adnak. Nyelvtan, stilisztika, poétika s a prózai művek elmélete mint 
külön tantárgy s bizonyos osztályokra határolva: nem fognak szerepel
ni. De mind a nyolc év tartama alatt, a tanulók fejlettségi fokához 
mérten: tudatossá tesznek az olvasmányok éló szövetében nyelvtani, 
stilisztikai, poétikai és műfaji tényeket és a tudatosított elemeket időről- 
időre újból és újból rendszerbe szedik. És az új tanítás nem fogja feled
ni: nem az a célunk, hogy költőket, írókat, szónokokat neveljünk. 
Hanem: hogy elindító forrásaiban, minden mozdulatában megértsük a 
betűkön átáradó emberi lelket. És minél mélyebbre fúró gyökerekkel ül
tessük el a tanulók leikébe a magyar egyéniséget minden ereje 
alkotó csíráival.

Sokat nyavalyogtunk a magyar nemzet kicsinységéről, mi is, mások 
is. Mi azért, mert mások igéztek és ijesztettek, mások azért, mert mi igé- 
zódtünk és ijedtünk. De talán Krisztus megfeszítése után ezerkilenc- 
száznegyven év múlva is el lehet mondani: hogy az ember, mint teljes 
élet: mégis a szellem, a lélek elnevezés alá összegezhető: Talán ma sem 
lehet tagadni, hogy az egyén nem annyit ér, ahány kilót nyom, hanem 
annyit: amilyen szellem, amilyen lélek. Ez áll a nemzetre is, mely el
sősorban s a történelmi örökkévalóság jegyében mégis szellem és lélek, 
így tehát a nemzetnek nagysága sem a számban: hanem a történelmi és 
kulturális alkotásban megvalósuló szellemben, lélekben van. Maga a 
magyar nyelv: fiatal alkotó erejével, a magyar mondat végtelen változási 
lehetőségével, mellyel ösztönös gyorsasággal követheti a lélek legtit
kosabb mozdulatait, képzésének kimeríthetetlen színeivel, minden rit
musra alkalmas hajlékonyságával, stb., stb.: maga ez a nyelv az életnek, 
az egészségnek, az alkotó erőnek, a minden emberi rezgésre visszhang
zó emberségnek oly hatalmas bizonyítványa: hogy egyáltalán nincs 
okunk megriasztott kutyaként a kis nemzet lekuporító elnevezése alá 
bújni.

Nincs tragikusabb, szebb emberi szépség: mint a magyar kultúra, a 
magyar szellem mártíriumos és csodálatosan hősi története. A mi ver
senyfutóink mázsás súlyokkal a vállaikon, ezer gánccsal minden 
lépésük körül vettek részt a népek olimpiászán. A géniusz királyi 
koronája, minden gazdagságuk és adakozásuk: nyomorúság és magá
nosság volt számukra. Pusztaság volt körülöttük az: hogy milliók kife
jezői és életakarata voltak. Kitagadottság az: hogy térben és időben 
egybeölelően és végtelenül szerettek. És mégis: voltak Szenczi Molnár 
Albert, voltak Katona József, Berzsenyi Dániel, Csokonai, voltak 
Vörösmarty, Tompa, Arany, Petőfi, voltak Kőrösi-Csoma, Tolnai Lajos, 
Ady Endre. És mégis, mégis: annyi vihar, annyi idegen íjesztés és 
öntépés után: megfrissült erőkkel, az időtlen múlt minden színével, új 
öntudattal s az alkotás mohó vágyával: él a magyar lélek.
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A magyar középosztály nagy lelki átalakulás küszöbén áll. A régi 
hazafiság frázisaiban úgy voltunk magyarok, amint csodapók a 
csodapók a sátor előtt álló hívogató rikoltásaiban. Megújhodott 
lelkűnkkel úgy leszünk magyarok: amint oroszlán az oroszlán a puszta 
némaságában. Amint kard a damaszkuszi acél a hitvalló hős kezében. 
Amint tavasz a tavasz: minden fakadó rögben, minden bomló csírában, 
a termésre mozdult világ minden alkotó akaratában.

Rákóczi-tér, 1940. szeptember
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A BETŰ ÉS A LÉLEK

Az akaratok, étvágyak, rögzött gondolatok mai mérhetetlen haláltáncá
ban a gyökér-probléma, a legmélyebb szorongás mégis az: hogy a mai 
véres vajúdásból, az anyag, a gép, a lestek és a lelkek már majdnem koz
mikus arányú egymásba harapásaiból: milyen ember, milyen lélek fog 
kikerülni a holnapok építéséhez.

Bármilyen szívvel nézi valaki a mát, bármily íjesztést és lidércnyo
mást is jelentsenek számára a mai látomások, egy dologgal tisztában 
kell lennie, ha élő sejtje akar lenni a most foganó jövőnek. Ez az egy 
dolog, ez az ész-kényszer erejével ránk parancsoló tény: hogy nem a múlt 
visszahozásával lehet egészséges emberi fejlődést létrehozni.

Ez a múlt beteg volt, halált hozóan beteg. És a mai válság, minden 
agyarkodás és tragédia, a vér, és a gép minden ámokfutása természettör- 
vényileg logikus, elmaradhatatlan fejleménye ennek a múltnak. Ez a 
múlt mindig ezt a válságot hozná maga után, de mindig irtózatosabb, 
képtelenebb arányú megjelenésben.

Mi az oka annak, hogy a tizennyolcadik század második felének s a 
kezdő tizenkilencedik századnak nagy emberi álma a minden emberi 
élet teljes termésére szabadulásáért, a minden emberi lélek isten-arccá 
teljesedésért csődbe, újabb és piszkosabb elnyomásokba züllött az élet 
minden terén? Európa ember-fároszainak minden lángolása, annyi 
szívnek, annyi értelemnek, annyi szent odaadásnak hősi jövőbe 
rohanása miért lett a szellem, a gondolat, a szépség: a lélekben és igaz
ságban élő emberi ember újabb, nehezebb, könyörtelenebb ítélete a 
halála felé rohanó tizenkilencedik század folyamán? A minden el
bukás, minden csőd mögött ott gyilkoló ok: a modern kor apokaliptikus 
Antikrisztusa, a testet és lelket könyörtelenül felzabáló behemót: a fér
tél mes Üzlet.

Az Üzlet vett hatalmába minden emberi termést, anyagit, és szellemit 
egyaránt. Az Üzlet szervezte hódítása eszközévé a politikai, a gazdasági, 
a kulturális élet minden mozzanatát, bizonyos értelemben még a 
szociális mozgalmakat is. Az emberi együttélés minden megnyilvánulá
sát gyökeréig átmérgezte ragadozó morálja abszolút amorálitásával és 
immorálitásával. Irtózatosabb zsarnokság volt az ókor keleti zsar
nokságainál, könyörtelenebb a középkor minden fanatizmusánál. 
Uralma szemét és fertelem, népek megmérgezése és lelkek gyilkolása 
volt. Halálos csőd volna az emberiség mai jövő-keresése: ha nem tudná 
végleg eltiporni ezt az Infámist, hatalma, ártása minden piszkos 
lebujában.
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Mi vitte be az irodalmi, a művészi és általában: az egész szellemi 
termésbe a rothadás, a szemét, a csatornalélek miazmáit? A tizenkilen
cedik század első feléről nagy általánosságban elmondhatjuk: hogy 
írói. még a másodrendűek is, érezték az írott betű minden méltóságát és 
felelősségét. Papi hivatalnak érezték írói hivatásukat s áhítatos, komoly 
munkával vállalták a lelkek irányításának roppant felelősségét. Nem az 
uccaleány sürgető éhségével lesték a közönséget, hogy mi kell neki, 
milyen gerjedelmei és milyen esendőségei milyen kielégülésre áhítoz
nak. Elhivatásuk fejedelmi öntudatában fütyültek mindenre és min
denkire. Mikor alkottak: semmi melléktekintet, semmi külső érdek 
parancsa nem tudott eljutni hozzájuk. Önmaguk mélyére ástak le, ahol 
a világ: dolgok, jelenségek, emberarcok, események, énjükké, lelkűkké 
deltázódik s millió titkos egybeszövődésből a világgal megszületik ben
nük az az akarat, mely életük értelme, minden alkotásuk hűségesen tel
jesített parancsa. Szépséget, ízlést, látást, gondolatot, lelket ők paran
csoltak a közönségbe felségjoguk megfellebbezhetetlen hatalmával. 
Nem ők nézték, mit akar a közönség. Diktálták, hogy mit akarjon. És a 
közönség vakon engedelmeskedett. Azzal a vaksággal, mely a legmé
lyebb látás elsajátítása.

Természetesen: ez az irodalom és csak ez az irodalom lehet az emberi 
végzet vezetője, a lelkek formálója. De abban az arányban, amint az 
irodalom mind több pénzt hozó piaci árú is lett az üzleti érdekeltségek 
üzemezésében: egy másik irány kezdett elszemetesedni a szellemi élet
ben. Az örök Shylock, a ragadozó ember szennyes és véres markát rátet
te a könyvre s a forrást, mely az élet vizét vitte a szomjas lelkek felé, üres 
pelyvával, korpával s beteg és szennyes csemegék dögletes cafataival 
mérgezte el. A betűüzlet tapogatta a közönséget, mint egy vén kéjencet: 
hol mi csiklandozza, mi gerjeszti ínyét, mi bizsergeti végig gerincét: 
tótágassá hűtlenült asszonyállat, vérző haza vagy pszichoanalízis? És 
adott dekánként vagy mázsa számra szajhát, vérző hazát, pszichoanalí
zist a piac felvevőképessége arányában.

Érthető, hogy ilyen munkára igazi író: akit a századok felgyűlt em
bersége s a fájdalmas anyacsók küldött el: hogy pásztortűz legyen a 
nagy emberéjszakában: nem vállalkozott. így történt aztán, hogy em
berek, akiket az élni muszáj élet legfennebb vigéceknek undorodott ki 
magából: mind piszkosabb nyüzsgéssel lepték el a betűpiacokat. 
Megtanultak valami stílusfélét, amint a zsebtolvaj megtanulja mes
tersége kézfogásait, az utcaleány a becsalogatás módjait. Aztán ott 
szimatolnak, leskelődnek, tapogatnak a közönség körül: milyen szen
vedélyét vagy esendőségét, vágyódását vagy betegségét, altruizmusát 
vagy állati ösztöneit üzemezhetik kelendő betűkbe. Az üzleti vállalko
zók, akiknek ezekkel van egyenlő lelki szintje és ezeknek az irodai má-
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ban szimatolnak zsákmányt: ezeket az „írókat” karolják fel, ezeket 
pénzelik, ezek könyveinek csinálnak szétvisító hisztérikus reklámot. A 
tiszta géniusz, a lelkek irányítójának, gazdagítójának elküldött író éhen 
dögölhet és örvendhet, ha irgalom-nyilvánossághoz juthat.

Természetes: hogy a lelki táplálék ilyen aljas megrontása: a közönség 
lelki szintjének mélyre sülyedését is jelenti. A közönség sohasem hibás: 
szívesen emelkedik, ha emelik. És könnyen zuhan, ha lefelé húzzák. A 
Vörösmarty magyar középosztálya a végtelenbe lendítette szárnyait s az 
egyetemes emberi végzet és a magyar sors nagy távlatainak levegőjét 
szívta tüdejébe. A kaszinós, bájbakfisos, nyalkahadnagyos, zord ez- 
redeses középosztálynak legmagasabb lelki teljesítménye legfennebb 
tánc és a teáscsésze illemtanáros helyes fogása volt. Az igazi íróban 
repül a tömeg, mint a sas, elvégtelenül, mint a tenger, elmélyül, mint az 
esteledő völgy. A betű-droguistában lekuporog, mint a maga alá piszko- 
ló kutya.

Ha valaki hasist, ópiumot, kokaint csempész a hullott emberek szen
vedélyének: börtönbe kerül. És ha valaki a pestis, a tüdőbaj, a vérbaj 
bacillusait lopná az emberekbe: akasztófára kerülne. De betűkben ter
jeszteni a lélek lealacsonyításának, elhitványulásának vagy bűnökre 
torzításának ópiumát, kokainját és mákonyát: csak lélekgyilkosság. És 
miért ne lehetne gyilkolni a lelket? Hiszen ígyis-úgyis halhatatlan. Az 
ember úgy keres, ahogy tud.

így szemetesedtek elő a modern könyvpiac coupe-gorgeaiból az új 
fajtalan műfajok. A.,riport" regény, mely minden facér újságírót regény
íróvá zsebpénzei. Az „anno 1940” vagy „anno 1941”, de inkább „anno 
1942” iralmak, melyek a gutaütésig igyekeznek a piac legújabb primőr
jei lenni. Fogolytáborokba, halászó macskák utcájába, Budapest 
életébe átcsurgott rossz újságírás. Aztán: a hulladrogéria két legújabb 
gyártmánya: a kellően hazafias, mértékre jelent szimbolizáló, szabályo
san vérző szívű történelmi regény és az elhúnyt nagy magyarok 
regényes életrajza málnaszörppel és keserű mandulával. Azután a Freud 
bácsi betű-elvetéltjei. Regények, ahol a hős az első napon elkezd 
tudathasadni és az utolsó lapon még mindig telik a tudatából továbbha
sadni. Hát a nagy tömegek bűngerjedelmeire üzelmezett detektív- és 
titokzatos regények? Lesz idő, mikor ki fogják mutatni: hogy az 
amerikai bootleggerizmus és gengszterizmus nyomán felburjánzott 
bűn-irodalom milyen hatással volt Európában nemzedékek lelki 
megalakulására.

Az Üzlet bitangította a színpadot torz szabóműhellyé, ahol darabo
kat méricskélnek-szabnak a közönség legmaibb ízlésére, a legkívánato
sabb színésznőkre és a leghajóhintás-szerűbb színészekre. Ó, milyen 
nyomorultul kicsi, milyen piszkosan üzleti „én mindenképen tudok”
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frajla lett a lelki megtisztulások nagy papnőjéből: Tháliából! És nem az 
torzította halálba már bölcsőjében a legcsodálatosabb új művészetet: a 
mozgófényképet, hogy az emberiség szemete zsákmányolta a maga 
üzletévé?

Mindezeken nem segítene semilyen irányított művészet. Az irányítás 
csírájában fojtja meg az igazi alkotást s éppen a Géniusz nagy el- 
küldötteit száműzné törvényenkívüliekké. És a közepes törtetőket, a 
minden nótára kapható vigéceket szabadítaná a lelkek formálásához. A 
fejszét magának a rothadt fa gyökerének kell vetni, a fertelmes Üzletet 
kell kiirtani a szellemi élet meghatározói közül, minden szemetes követ
kezményével, gyökeresen. Az ember, mint történelemtermő, elsősorban 
mégis lélek. Hiszen az anyag is, mint emberi lelki folyamatokká lett 
tényező formál a történelemben. Lehet-e addig egészséges kort várni, 
míg vissza nem tisztítjuk ősi hivatására azt a forrást, melyből a 
lelkek táplálkoznak?

Valamelyik írásomban vissza fogok térni arra a módra: hogyan lehet
ne ártalmatlanná tenni a bestia Üzletet a szellemi termés szétosztásá
ban. Mélyen meg vagyok győződve: hogy az élet minden terén hasonló 
feladattal állunk szemben egy emberibb jövő irányában. Ez az em
bertörténet egyetemes nehézkedése.

Most pedig szeretném felkutatni életem legmélyebb tűzhelyén azokat 
a szavakat, melyek legforróbbak a magyar jövő hitétől, az ember mindig 
emberebbé teljesedésének akaratától s az elhivatás tiszta és hősi 
örömétől. S szólnék velük eképen: Fiatal magyar írók, magyar 
művészek, magyar tudósok, testvéreim a magyar lélek építésében! Két út 
áll előttetek, hogy eljussatok a koporsótokig. Az egyik: ha énetek értékét, 
életetek értelmét a minél nagyobb anyagi nyereségben, az elért hivatali 
rangban, a társadalmi érvényesülésben látjátok. És képességeitekből kis 
jövedelmező szatócsüzletet nyittok, szállíttok megrendelésre jó csúszós, 
ötórai teára, képviselőválasztási bankettre, főispáni installációra, 
irodalmi társasági egybemeddősülésekre és liberális agytröszt meccsek
re alkalmatos irodalmat, művészetet és tudományt. Életetek puha lesz, 
mint a vetett selyemágy és síma, mint az úri kokott keze. Lesztek 
méltóságos, kegyelmes urak. A jobboldali hatalmasok kiáltani fogják: 
Ez a mi emberünk! A baloldali tehetősek egymásnak suttogják: Ez a mi 
emberünk. És mind a két oldalatok jutányos lesz. És beülhettek 
egyetemi tanszékbe, részvénytársaságok vezérigazgatóságába s min
denféle főtanácsosságba. Dísz vagy dísztelen elnökei lehettek minden 
irodalomtalan irodalmi, tudománytalan tudományos társaságnak. 
Társelnökei lehettek a szélsőnacionalista alakulatoknak és páholymes
terei a nemzetközi szabadkőművességnek. És ha néha csend vesz körül 
benneteket és szembenézhettek önmagatokkal: úgy fogtok undorodni
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saját méltóságos, elnökös, tanácsos énetektől, hogy majd kihányjátok 
önmagatokat. És érezni fogjátok: hogy életeteket, éneteket örökre el
vesztettétek. örökre megöltétek.

A másik út: nehéz, mint az ólomzsák és meredek, mint a Golgotha 
hegye. Az ínség örvényei nyílnak lábaitok elé s irtózatos szemű gond
komondorok ülik körül éjszakáitokat. Magánosok lesztek minden 
jóságotokban s elhagyottak, mint a pellengér megkötözöttjei. De adni 
fogjátok azt, ami igazi énetek, életetek értelme, elhivatásotok nagy 
bizonysága. Adni fogjátok saját álmaitokat, saját mély látomásaitokat a 
szépség, jóság és igazság mélyebb valóságairól és lelkek lesztek százez
rek lelkében és éltető élet százezrek életében. Lesztek a körülostromolt 
magyar számára páncél, életigazolás és megszélesedett látóhatár. 
Lesztek a szomjas lelkek számára új emberség s az összefogás gyönyörű 
diadala. Koldus fejedelmek és megtagadott tisztaságok: lesztek az új 
világ hajnali kürtje, fiatal izmok bátorsága, indulni merők megfrissítő 
levegője. És alkotásotok hősi elszántságában ott lesz Tertullianus 
korbácsa. Kálvin zord emberlátása és Szent Ágoston roppant szere
teti

Édes fiaim, az hí, aki mindig hitt és sohasem félt. Nyergesetek és 
nyargaljatok utánam a több igazság, több magyarság és több ember
ség felé!

Rákóczi-tér. 1940. augusztus 26.
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AZ ÍRÓ ÉS A HASZON*

Ezt a feladatot nem kerülhetem el. Az írók ezt nem végezhetik el. Egy 
írónak majdnem öngyilkosság: becsületesen és őszintén írnia arról a 
végzetről, melyet életében és munkásságában a könyvkiadók és könyv- 
kereskedők jelentenek. Olyan megtorlásban lehetne része, mely talán 
alkotó erejét is derékon törné. Ide olyan ember kell, akit már annyiszor 
akasztottak fel, hogy már észre sem veszi ezt a szakszerű kezelést. 
Különben is: munkásságom egyetemes célja is kötelességemmé teszi, 
hogy ezt a tárgyat minél többször és minél részletesebben bevigyem a 
közvéleménybe. A magyar közvéleménybe, melynek tartózkodási 
helyét még nem sikerült megtalálnom semmiféle nyilvántartásban.

Ha iskolai példát kell hoznunk arra, hogy a cape-rape szabadságára 
hagyott gazdasági élet milyen irgalmatlan embertelenséget jelent: 
aligha találunk jobbat annál: hogy a szellemi alkotó, az író hogyan, 
milyen arányban részesedik a saját munkája gyümölcsében. És míg a 
munkásság, a tisztviselőség és más foglalkozási ágak mégis csak 
tágabbkörű érdeklődést és néha-néha némi részlet-sikert tudtak kicsi
karni munkájuk jogának szélesebb elismeréséért: ezen a téren a 
legképtelenebb részvétlenséggel találkozunk. Pedig itt igazán, úgy a 
nemzeti közösség, mint a termő egyén szempontjából: egy végzetesen 
döntő erejű dologról van szó. Igaz ugyan: hogyha az irodalom egy-egy 
rendkívüli alakja kidőlt nagy küzdelmében a nyomorral: lei-fel ismét
lődtek azok a pimasz és ostobán érzelmes mondatocskák, melyek a 
termő szellem magára hagyatottságáról, a „magyar fa” sorsáról stb. 
zengenek. Egy gyökeréig felelőtlenné romlott társadalom hülye álszen
teskedései ezek a sírhant szemrehányásai ellen. És ugyanaz a sajtó, 
mely ezeket a megható sorokat viszi az olvasókba az előfizetési hajlam 
gerjesztésére: gyalázatos rabszolga-viszonyban a kizsákmányló tőké
vel: magánügynek jelentékteleníti az élő író küzdelmét az embertelen 
kizsákmánylás ellen.

Ha ennek a részvétlenségnek, ennek a halálosan döbbenetes 
magárahagyatottságnak okait keressük azokkal szemben, akik a 
magyarság örök életjogát első sorban építik meg: semmiképen sem 
követhetjük a régi filozófiai iskola egyetlen o/:-elméletét. Kétségtelenül:

* Az alábbi sorokért a becsületes, hivatásuk szintjén levő kiadók és könyvkereskedők 
nem fognak haragudni. Örvendezni fognak, hogy kilátás van szakmájuk megtisztítására. 
Akik haragusznak: azok találva érzik magukat a tanulmány megállapításaitól.
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egyik egyetemes oka, hogy olyan nemzet vagyunk: melyet csak a 
hivatalos tekintély, de nem a szellem tiszteletére neveltek. Nézd meg 
Budapest szobrait és uccái elnevezését: olyan leckét kapsz, hogy a 
lélegzeted eláll tőle. Talán egy faj életösztönét, öntudatát sem tudták oly 
messze eltávolítani azok áhítatos állandó jelenlététől, akik megmaradá
sának, életjogának legkiemelkedőbb, örök monumentumai.

Valóban: sajátságos az a mód, ahogy a magyar középosztály nagy 
része, és a felső fele inkább, mint az alsó, az írót értékeli. Tudatában 
valahol ott áll, ahol a cigány, a színész és más komolyan nem vehető 
ember. Szívesen mondja zseniálisnak, ami azt jelenti nála: hogy jóleső 
kacagásokba, vagy önbecsülésre serkentő elérzékenyülésekbe csalják 
az írásai. De bohém, számára kötelezően, születésénél fogva bohém az 
író, még pedig azokban a jól bevált formákban, melyeket az an- 
tidiluviális Murger elég hülye regényecskéje a lelkek közszegénységévé 
tett. Nem való a pénz neki, hiszen úgyis csak elherdálja. Különben is: a 
nyomor, a nélkülözés, a szenvedés az, ami jobban szükséges az 
irodalmi mű létrejöttéhez, mint a bába a gyermekszüléshez. Egész 
bizonyos, hogy Homérosz és Dante egy fél kiflit sem ettek, amíg az Ili
ászt, az Odüsszeját,a Divina Commediát írták s bizonyára naponta hét 
végrehajtó fojtogatta őket, miközben a tüdőbacillusoktól átrágott tüde
jük semmi szánalmat nem érzett sorvadó gerincük iránt. Ha íróval 
érintkezik, azzal a kedélyes fölényességgel beszél vele, melyben 
önrangot jelent neki az, hogy ő ezt a tökéletlen és nem komoly 
alakulatot is becsülni tudja valamire. Letegezi, leöcsémezi vagy lebá- 
tyámozza, igyekszik könnyed és szellemes lenni vele szemben. Ha a 
mészárostól vesz egy kiló húst és az elkészítve jólesik neki: bizonyos 
hálát érez a mészáros iránt. De ha megvesz egy könyvet és azt szépnek 
találja: olyan fenenagy Mecénásnak feszengi magát, úgy érzi: joga van 
hálát várni az írótól.

Természetes, hogy ilyen köztudat mellett könnyű dolga van az írói 
munka kizsákmányolóinak. Hiszen nélkülöztetik, szenvedtetik az írót s 
így a nemzettel szemben valóságos kulturális missziót teljesítenek. És 
ők teljesítik. A legfájdalmasabb az, hogy a Jog nem egy sáfárának is 
hasonló látása van a szellem alkotóiról, olyan helyzetekben is, mikor az 
igazság, a nemzeti kultúra és a szellemi termés minden érdeke más 
látást parancsolna.

Természetes: nagy baj az is, hogy az írók nem alkotnak és nem 
alkothatnak olyan egységes testületet, mint az ügyvédek, az orvosok, a 
bírák stb. Pontosan és egész könnyen meg lehet állapítani: hogy valaki 
ügyvéd, orvos, bíró, vagy nem az. Az író név olyan trikó, melyet majd
nem mindenki magára vehet. Nálunk, nem lévén tengerünk, gyar
mataink, nagy iparunk, világkereskedelmünk, semmi olyan távolba
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vesző útaink, ahol a nyugtalan erő vagy a rendetlen idegű ember 
kergethetné élete értelmét: az ilyenek legnagyobb része az irodalomra 
veti magát. Annyi költőnk, regény-, dráma- és filmírónk van, hogy az öt 
világrész minden kolbászgyárát évtizedekig el tudnók látni íróhússal. 
Ez sokkal nagyobb veszély az egész nemzeti életre, a magyarságra, mint 
gondol nők. Az, aki olyan pályára lép, melyre tehetsége nincs és mégis 
sikervágyó: jobb híján aljas eszközökkel, erkölcstelen képességeivel 
igyekszik érvényesülni. Talán sehol sem oly pusztító ez, mint az írói 
pályán. A tehetségtelen író mindenre képes, hogy írásait elhelyezhesse, 
hogy pénzt és közismertséget szerezzen. Ha kell, dezertál a fajtájától, 
lesz idegen érdekek zsoldosa, bármily hatalom eszköze, bármily 
világnézet trombitája, bármily hit hívője vagy tagadója.

De ez a végtelen sokasága az íróknak, írószerűségeknek, íróálarcúak- 
nak súlyos tehertétel magára az irodalomra és az igazi írókra is. Meg 
kell gondolni: hogy a tehetségtelen jelző ma nem ugyanazt jelenti, amit 
ezelőtt száz-százhúsz évvel jelentett. Ma oly óriási az irodalmi 
hagyomány, oly részletesen kész az írói technika, a stiláris fejlettség 
annyi formája áll rendelkezésre és oly sok készre dolgozott téma: hogy 
egy teljesen tehetségtelen, de kellő üzleti szimatú egyén igen zamatos 
verseket, ehető regényeket és ekszportálható drámákat konfekcionálhat 
az úri étvágyak számára. És mivel ezek maguk is üzletemberek, 
önmaguk vigécei, tudják az üzlet és az élet-üzlet minden csinját-binját: 
könnyebben és jutányosabban jutnak megértésre a könyvpiac üzletem
bereivel, vállalkozóival. Az üzlet tehát szívesen adja ki az ők műveit, 
nekik csinál reklámot, házi sajtó és üzemi kritika az ők műveit kiáltja a 
lelkek felé. És az üzlet is jól jár. Mert ezek az írók szállítanak a 
közönségnek azt, amit napi ízlés-ízléstelensége kíván. Ezek az írók tud
nak szert tenni hivatalos pártfogásra. Hiszen ők sohasem veszélyesek és 
mindig használhatók. Ők tudnak pompás társadalmi összeköttetéseket 
szervezni és ezek is olvasókat jelentenek. Ők tudnak beszervezkedni 
politikai vagy világnézeti gangekbe, szabadkőművességbe vagy valami
lyen jobboldali feketekézbe. Természetes, hogy a kiadó, aki az ilyenek
kel könnyen megegyezik és ennek hasznát látja: nem látja okát. hogy 
nagyobb áldozatot hozzon az igazi tehetség műveinek kiadására. Annál 
is inkább, mert a legtöbb esetben nem képesíti őt semmi arra, hogy 
meglássa az igazi tehetséget.

De maga az igazi író, az írói lelkialkat sem igen képes megvédeni 
anyagi érdekeit. Tudom, hogy éppen úgy nem lehet az író-ról, mint 
egyetlen, határozott körvonalú és tartalmú, minden íróban azonosan 
megismétlődő lelkialkatról beszélni, amint nem lehet beszélni a 
kéménysepró-vől a miniszter-ről, a paraszt-ról, az ablakredőnyléc-készítő- 
ről. De bizonyos: hogy az író, mint minden igazi művész, életét elsősor-
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ban nem mindennapi, csak a sírig tartó, hanem: alkotó, a sírt túlélő 
énjében éli meg. Ezért önzésének majdnem minden figyelme és ereje 
erre az énjére irányul. És így érthető dolog, hogy sok olyan dolgot ítél 
életbevágóan fontosnak, amit az átlagember feleslegesnek, vagy csak 
harmadrendű kérdésnek tart. Viszont: az átlagember igen sok legége
tőbb szüksége számára alig jelent valamit. Természetes, hogy ítéletének 
mikéntje, ösztönös vagy tudatos kapcsolatban van lelkének azzal a 
gépiességével, mechanizmusával, mely műveit megtermi. Mindaz, ami 
ezt a gépiességet mozgásba hozza, elősegíti: neki életbevágóan: túlélő 
énjét éltetőén fontos. És innen van az is: hogy az ajánlkozó perc: a most, 
a ma döntően fontos neki. Természetes: hogy ezt a sajátságot a 
jószimatú üzletember nagyszerűen ki tudja használni. A művész nem 
tud számítóan várni, hiszen erre anyagi helyzete sem képesíti. így 
sokszor, legtöbbször: hogy egy borzasztó s talán végzetes pusztítású mát 
elkerüljön, vagy hogy egy ajánlkozó termékeny percet teljesen kizsák
mányolhasson művészete számára: a mai lencséért eladja a holnapi 
örökséget. És maga az a vágy is, mely minden igazi művész lelkében 
legfelsőbb parancs: hogy műve minél hamarabb minél több lélekhez 
jusson: milyen szörnyű lemondásokra készteti az ügyes szimatú 
üzletember hideg számítása előtt!

És jó volna, ha egyszer már köztudatba menne: hogy az az olcsó 
érzelmességű, olcsóbb humorú és mindig kétes ízlésű rongynép, 
melynek Murger több alakját oly vészesen népszerűsítette: sohasem 
számított tagjai közé igazi írót, igazi művészt. A komoly arányú igazi író, 
igazi művész sohasem lehet bohém. Az nem bohémség: ha valaki nehéz 
anyagi helyzetben van. Az sem: ha valaki elég szerencsétlen, hogy 
odagyengül az alkoholizmus buta, pusztító szenvedélyének. Még az 
sem: ha nem tud bánni a pénzzel. A bohémség az: mikor valaki kedvét 
látja abban s mintegy zsenialitása tartalmának és bizonyítékának nézi 
azt, hogy krajcártalan, hogy a hopp és kopp hullámvonatán járja meg 
életét. A bohémség teljes felelőtlenség és teljes lelkiismeretlenség. Az 
adott szó léha semmibe vevése, a szánalom és jóság úntalan lelkiis
meretlen becsapása, az erkölcsi erők behelyettesítése olcsó élelmesség
gel s a humor évszázadokon át kölcsönzött hamis eredetiségeivel, a ren
detlenség, a piszok, a holnaptalanság hülye szeretete: ez a bohémség. 
Elképzelhető: hogy egy számbavehető arányú alkotó szellem ilyen kis 
piszkos térdnadrágokban menne át az élet áh itatós komoly fel
adatain?
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1.

És most térjünk át a való tények ismertetésére.
Az író bevégezte művét és minden sejtje minden leikével sürgeti a 

vágy, hogy műve a szemek és lelkek elé kerüljön minél hamarabb. És az 
a természetes, szerves kívánság is: hogy munkája adja meg kenyerét. Ez 
különben, legtöbb esetben: kényszerhelyzet is számára.

Tegyük fel, hogy kezdő és neve ismeretlen. Megindul munkájával a 
kiadókhoz. Igen sok helyen szóba sem állanak vele. - Mit akar? Micso
da arcátlanság, hogy mint kezdő és ismeretlen író kezdi pályáját! Mikor 
a híres X. és a még híresebb Y. írók utolsó műveire is ennyit meg ennyit 
fizetett rá a vállalat. Menjen az 0//-hoz vagy a Mabi-hoz, ha ingyen 
kezeléshez akar jutni.

Végre egy-két helyen azt mondják, hogy hagyja ott művét. Ilyenkor 
két eset történhetik. Vagy bele.sem néznek a kéziratába s a húszadik 
vagy hányadik látogatása alkalmából visszaadják azzal, hogy nem 
használhatják. Vagy a lektor elolvassa és visszaadják ugyanezzel a 
válasszal.

A lektor rendesen maga is író. És ez a baj. Mert rendesen 
jelentéktelen, kis tehetségű vagy tehetségtelen író. Ebben az esetben 
pedig a kezdő író műve abban az arányban nem talál irgalomra, 
amilyen arányban tehetséges és eredeti. Mert az ilyen lektorok vagy nem 
tudják meglátni ezt a tehetséget és eredetiséget. Vagy féltékenyen 
horkannak vissza egy olyan kezdőtől, aki már első lépésénél ijesztően 
föléjük magaslik. Nincsen remény.

Világos: hogy az a szegény fiatal író, aki ezt a kálváriát megjárja és 
kétségbeesik, hogy műve valaha is a közönség elé kerül: már agyon van 
lovagolva minden ajánlat hálás elfogadására.

És tényleg: végre akad egy széleskeblű kiadó, aki hajlandó magához 
ölelni a kezdő tehetséget. Úgy magához öleli, hogy a szegény író életé
nek utolsó köpése is keserű lesz tőle. Ilyenkor a következő dolgok 
történnek:

1. A kiadó kijelenti, hogy tehetséget lát a fiatal író művében és neki 
van szíve. Utóbbi szervével magára veszi azt az elképzelhetetlenül bor
zalmas kockázatot, hogy egy ismeretlen kezdő előbbi tehetséges művét 
kiadja. De természetes: honoráriumot nem ígérhet. Hiszen így is mind a 
tizenkét megszületendő gyermeke jövőjét kockáztatja.

2. A kiadó kijelenti a fennebbieket, de megígéri: ha a kiadás költségei 
már megtérültek: az azután eladott példányok után öt, hat, nyolc vagy 
tíz percentet fog az ifjú markába le-nekivanszívezni. Ez az ígéret 
eredményében igen sok esetben azonos az előbbivel. Mert kedves és
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igen békés Földünk öt nagyobb darabjának dús örömein talán az író az 
egyetlen keserves Figura, akinek a megkötött üzletében semmi lehetősé
ge nincs a másik üzleti fél ellenőrzésére. Tudok esetet, mikor a kiadó 
hatszáz, értsd hatszáz korona honoráriumért háromezer példány 
kiadását kötötte ki. És harmincezernél többet adott ki. Tudok még 
rémesebb eseteket. De próbálja bizonyítani valaki. Találkoztál-e valaha 
az Üzleti Titokkal? A Fekete Kéz és minden titkos társaság, pedig most 
elég van a világon, minden titka Ciceró-betűs nyílttér az üzleti titokhoz 
képest. Mert ha a kiadóvállalat, a nyomda vagy a könyvkötészet 
valamelyik tagja egyetlen adatot is elnyikkantana valakinek: nem csak 
onnan repülne, ahol kenyerét keresi, de soha többé az üzleti világban 
alkalmazást nem kapna. Az illető nyomda vagy könyvkötészet pedig 
összes üzleti megrendelőjét elveszítené. A legszigorúbb kritikus sem 
állíthatja, hogy a szolidáritás erénye teljesen hiányzik az emberek 
világából.

3. Kiadó a tehetség fennebbi elismerésével és fennebbi jó szívének 
komor hangoztatásával kijelenti: hogy ő nem kockáztathat semmit. 
Hiszen, ha ő belebukik az ügybe, árván marad a nemzeti kultúra. Tehát 
a művet csak abban az esetben adhatja ki, ha: 1. Az író lefizet neki egy 
bizonyos összeget. 2. Ha az író maga gyűjt előre ötszáz, ezer vagy 
több előfizetőt.

Mit csináljon a szegény zsenipondró? Természetes, hogy neki a 
legfontosabb, még a napi falat kenyérnél is fontosabb: hogy műve a 
nyilvánosság elé kerüljön. Beleegyezik bármibe, aláír bármit. így láttam 
házalni egyik legkiválóbb költőnket előfizetőkért, aki pedig akkor már 
ismert volt.

Vegyük most már azt az esetet, mikor már egy ismert íróról van szó. 
Olyan íróról, aki már bizonyos olvasóközönséget meghódított magá
nak. Itt a rendes eset a következő:

Megállapodnak bizonyos példányszámban és bizonyos percentben. 
A példányszám általában a két- és ötezer között van, verseknél igen sok 
esetben kevesebb. A percent rendesen tíz, néha kevesebb, nagyritkán 
tizenkettő-tizenöt. A szerződés megkötésénél szerző kap valami elő
leget, ami - kivételes esetektől eltekintve - egy pár száz pengő. Ezt 
természetesen levonják az eladott példányok után neki járó összeg
ből.

Mármost, itt egy-két megjegyzés kikerülhetetlen:
Először is:
Tegyük fel, hogy van egy pár hold földem. Eladom. Mondhatja-é a 

vevő, hogy a vételösszeget csakis évente, az évi termés bizonyos ará
nyában, részletekben fogja megfizetni?

A házépítő tulajdonos mondhatja a mérnöknek, a köm íveseknek,
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asztalosoknak, ácsoknak, lakatosoknak, villanyszerelőknek stb.: hogy 
munkájuk bérét majd az évente bejövő lakbérek bizonyos percentjéből 
fogja kifizetni?

A szerző nem üzlettársa a kiadónak. A kiadás nem az ő üzlete, hanem a 
kiadóé. Hogyan lehet az, hogy az író vállalja a más üzletének kocká
zatát: tíz percentért?! Hiszen a vállalkozó, a kiadó nyereségének éppen 
az az erkölcsi alapja: hogy kockáztat. Az író eladja neki bizonyos 
számú példányra a művét, azt ki kell egyszerre, egy összegben fizetni. 
Az csupán a kiadó dolga, hogyan tudja kizsákmányolni az alkalmat. 
Vájjon a nyomdát, a könyvkötőt nem kell kifizetni az összes példányo
kért? Csak a szellemi munkásnak a munkája van a kiadó ügyességének, 
buzgalmának és egyéb szerencséjének esetlegeihez kötve.

Második megjegyzés: Az írónak semmi módja nincs ellenőrizni a 
példányszámokat. Irtózatosan nincs. Minden ellenkező állítás hazug
ság.

így áll elő aztán a végtelenül megalázó és idegromboló helyzet: hogy 
az írónak mindegyre kell könyörögnie a saját pénzéért, a saját munkája, 
alkotása díjáért. Hogy sokszor kegyes előleg címén kapja azt, ami a 
kiadó adóssága vele szemben. És hogy mindinkább, védelem és el
lenállás nélkül a kiadó hatalmába kerül.

Tehát a szellemi alkotó, a legmagasabb emberi érték, akinek munká
ján alapszik az egész üzlet: kap tíz percentet, igen ritka esetben 
tizenötöt.

Ezzel szemben a könyvkereskedő kap: harminc, harmincöt, ritkább 
esetben negyven, sőt ötven percentet is. A könyvterjesztő vállalatok 
általában negyvenöt-ötven percentet kapnak.

Mit csinál tehát a kiadó? Rendesen jó magasra emeli a könyv árát, 
hogy minél nagyobb zsákmányt juttathasson a kereskedőnek és a ter
jesztőknek és ő is minél jobban járjon. És, bár én a könyvek túlalacsony 
árát sohasem tartottam helyesnek: ez megint éppen azokat zárja el eset
leg igen jó könyvektől, akiknek legösztönösebb, legszervesebb szüksé
gük van azokra.

Harmadik megjegyzés: Az ellenőrzés minden lehetőségétől szabad 
kiadó addig terjesztheti ki a mű kitermelésének idejét, ameddig neki 
tetszik. Mindenesetre: nevetséges összegért hosszú éveken át tarthatja 
zsákmányában a művet.

2.

A magyar nyelvű kiadójogon kívül vannak az úgynevezett szerzői 
jogok. Ezek: az idegen nyelvre fordítás, a drámátizálás, a filmesítés, a
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rádiói előadás s a szerző művei esetleges egyéb felhasználásának a joga. 
Vannak esetek, mikor az előbb említett tíz percentért ezeket a jogokat is. 
de legalább is a fordítási jogot magához ragadja a kiadó! Az ilyen eset 
mellett a Shylock font húsa igazán keresztényi jótett. Ha pedig a kiadó 
révén kerül a szerző valamelyik műve fordításra vagy filmesítésre: ezért 
a közvetítésért a kiadó az értük fizetett összeg ötven! percentjét szokta 
magáévá tenni.

Ezek az anyagi tények. De vannak kiadók, akik elég jók, hogy beleter
jengjenek az ügy szellemi részébe. Tanácsokat adnak az írónak, és ez a 
tanács néha parancs, hogy lehetőleg ne sajátosan magyar érdekű témát 
válasszanak, mert ez nem érdekli a külföldet. Hanem: nemzetközi 
érdekű témát, mert azt könnyebben lehet fordításra vagy filmre eladni. 
Proust-féle szalon-rothadást. Romain Roland-féle filozopteri agy
finomságokat, Wels-féle Poetól áthigított borzadály-történetet, vagy 
Verne-tői modernizált tudomány-jövőt stb. El lehet képzelni: hogy ez 
milyen megherélését jelenti a magyar irodalomnak. Elsikkasztása a 
termő talajnak, melynek gazdag nedvei nélkül nincs művészet.

És most felteszem a kérdés: ki lehet kiadó és ki lehet könyvkereskedő? 
Kik azok a kivételes egyének, akikre a nemzeti szellemi termésnek oly 
kényes és oly nagy lelki távlatokat igénylő feladatát bízzuk: eljuttatását 
a telkekhez? Kikre bízza a nemzet örök életének, múlhatatlan igazolá
sának ezeket a drága termékeit?

Mindenki lehet kiadó, mindenki lehet könyvkereskedő, érted? Min
denki. Ha a Teleki-téri ócska alsónadrágokat áruló ószeres felsőbb am
bíciókat kezd táplálni: összevásárol egy csomó könyvet, kap hitelbe is és 
lesz könyvkereskedő és csakhamar a könyvkiadást is megkockáztathat
ja. Ha a szappan-vigéc belebukik a szappanba, a petróleum-ügynök 
torkig van árúja szagával: felcsaphat könyvkereskedőnek. A könyvből 
mindenki megél, csak alkotója, az író nem.

3.

Hagyhatja egy önmagát becsülni tudó nemzet legnemesebb és legörö- 
kebb termését egy ilyen zsákmányrendszer prédájává, ahol a könyv 
sáfárai jelentős részének minden köze a könyvhöz, a szellemhez, a 
kultúrához az a pénz, melyet a szellemi alkotók műveiből ki tud 
magának marcangolni? Engedhetjük-e: hogy a faj legmélyebb kifejezői, 
a nemzet síron túlélő építői egy ilyen húsevő és ragadozó gazdasági 
ánárkia áldozatai legyenek egész életükön át?

Egy pár nagy vonással próbálom megrajzolni, hogyan lehetne 
segíteni ezen a pusztító szörnyűségen. Hiszem, hogy a magyar kultúra
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minisztériumának éber szemeit nagy meggondolásokra fogják felnyitni 
soraim.

Először lássuk a könyvkiadás, az írói részesedés, a könyvterjesztés 
dolgait

Kell lennie egy a magyar kultúra minisztériumának hatáskörébe tar
tozó legfőbb irodalmi tanácsnak, mely a magyar könyv sorsát irányítja 
minden vonatkozásban. Ez elég népes számú tanácsnak fele: írók. A 
másik fele egy pár jogszakértőből s a magyar kultúra kimagasló alak
jaiból tevődik össze. Az írók megválasztásánál sem a világnézeti, sem a 
politikai szempontok nem jöhetnek tekintetbe és az sem, hogy tagja-e 
valamely irodalmi társaságnak vagy nem. Csakcsupán az a jelentőség a 
döntő, melyet az írónak művei adnak.

E tanács teendői: 1. Ellenőrizni az író és a kiadó közt létrejött 
szerződést. A nem méltányosaknál kötelező erővel új feltételeket állapít 
meg. 2. Bizonyos művek kiadását kötelezővé teszi. 3. Ellenőrzi a 
fordítási irodalmat. 4. Külön szerve útján közvetíti a szerzői jogok 
külföldi értékesítését. 5. Ugyan e szerv útján irányítja a magyar könyv 
belső propagandáját.

Mit jelent az első számú teendő? Az író megköti szerződését a kiadó
val. Minden szerződés három napon belül felterjesztendő a tanácshoz. 
A kizsákmányló vagy határozatlan tartalmú szerződéseknél a tanács új 
feltételeket szabhat meg, melyek kötelezők szerzőre és kiadóra. A 
szerződésnek kétféle módja lehet. Vagy percentben és bizonyos számú 
példányban állapodnak meg. Ebben az esetben az író részesedése húsz 
percentnél kisebb nem lehet és a kikötött példányszámokra eső összeget 
a kiadónak a szerződés megkötésekor egyszerre egy összegben kell 
kifizetnie. Ugyanakkor egy bizonyos időt kell megállapítani, melyen 
belül a kikötött példányokat a kiadónak el kell adnia. Ez idő lejártával, 
a kiadójog visszaszáll szerzőre és az esetleg fennmaradt példányok bir
tokába mennek át. Vagy pedig a szerző bizonyos összegért bizonyos 
időre adja el műve kitermelési jogát. Ebben az esetben is előre, a 
szerződés megkötésekor egy összegben kell megkapnia a megállapított 
honoráriumot. Bármily panasz-ok fordul elő a szerző vagy a kiadó 
részéről, döntésért a tanácshoz kell fordulniuk.

Itt kell megemlítenem, hogy könyvkiadói vállalatot csak olyanoknak 
kell engedélyezni, akik kimutatják: hogy kellő készpénztőkével ren
delkeznek. Teljesen megengedhetetlen az, hogy egy kiadóvállalat 
megfelelő összeg nélkül induljon meg azzal a számítással, hogy a majd 
befolyó nyereségből fizeti kötelezettségeit. Üzleti erkölcsi alapot csakis 
a kockázat ad. Tudom, hogy ilyen esetben az írót nagyon hazafias, 
nagyon magyar és nagyon művészi frazeológiával szokták megejteni. 
De minden ilyen üzleti próbálkozás erkölcstelen, nem becsületes.
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Még csak ezután megírandó műveit az író le nem kötheti. Minden 
ilyen ügylet önmagában érvénytelen. Már megkezdett műre a kiadó 
csak akkor adhat előleget, ha számol azzal a kockázattal, hogy pénzét 
elveszti. Hiszen művészi alkotás csak igen kis mértékben függ a tudatos 
akarattól. Az ilyen előleg, ha a kiadó a kitűzött művet meg nem kapja, 
nem perelhető és a szerző más művénél be nem számítható. Ezért az 
ilyen előleget lehetőleg kerülni kell. Ez ép úgy védelme a kiadó 
érdekeinek, mint bizonyos értelemben, a szerző igazi érdekeinek.

Mit jelent a második teendő?
A tanács minden kiadót évente bizonyos számú kiadásra kötelez. Ez 

alul kitérni nem lehet. Az ide tartozó művek két csoportba tartoz
nak.

Az első csoport: Ha egy író, kezdő vagy már ismert, legalább három 
kiadónál próbálkozott művével és mindeneknél - a válasz egy hónapon 
belül kötelező - elutasító választ kapott, beadja művét a tanácshoz. Ez 
legalább három tagjával megvizsgáltatja a művet és ha kiadásra 
érdemesnek találja: kötelezheti valamelyik kiadót meghatározott 
feltételek mellett a mű kiadására. Ezzel különösen a tehetséges kezdő 
írók problémája nyer elintézést.

Második csoport: A tanács évről-évre a magyar kultúra egyetemes 
érdekeinek s a nemzeti nevelés szükségeinek látóhatárában hatalmas 
programot készít bizonyos művek kiadására. Régibb és újabb klasszi
kusok, a magyar mémoire-irodalom termékei, magyar kultúrtörténeti 
monográfiák mint a magyar öntudat könyvtára stb., stb. fognak e tervek
ben szerepelni. A kiadandó műveket aztán aránylagosan szétosztja a 
kiadók közt, akik e feladatok alul ki nem térhetnek.

Mit jelent a harmadik teendő?
A kiadók kötelesek jóelőre bejelenteni: milyen idegen műveket 

szándékoznak magyar nyelven kiadni. A tanács az arra érdemesnek 
talált műveket minden további nélkül engedélyezi. Azokra a művekre, 
melyeket értékteleneknek vagy nem kívánatosaknak talál, nem mond 
tilalmat. De csak olyan feltétellel ad engedélyt ezek magyar kiadására, 
ha a kiadó egy a tanács által meghatározott összeget a tanács kezeihez 
fizet. így két célt lehet elérni. Rengeteg irodalmi szemetet elháríthatunk 
a magyar lélektől. A tanács pénzforráshoz jut költségei fedezésére.

Ez utóbbi célhoz más pénzforrás is állhat rendelkezésére. Minden 
magyar író műve fölött, halála után ötven évvel, a tanács rendelkezik. 
Mármost: a kiadandó klasszikus, vagy legalább is értékes vagy érdekes 
írók közt két csoportot különböztethetünk meg. Olyanokat, akinek 
kiadása előreláthatólag nem jelent nagy üzletet a kiadónak. Ezek 
kiadását a tanács arányosan, kötelezően osztja szét a kiadók közt. Olya-
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nokat, akiknek kiadása nyilvánvalóan jó üzlet Ezeknek kiadását 
bizonyos méltányos összegért engedélyezi az egyes kiadóknak.

Mit jelent a negyedik teendő?
Kiadónak semmi formában semmi köze nem lehet az úgynevezett 

szerzői jogokhoz. (Fordítás, drámátizálás, film. rádió stb.) E jogok 
értékesítését kül- vagy belföldön, az író kérésére (az írónak jogában áll, 
hogy ezt önmaga intézi) a tanács egy külön erre a célra felállított szerve 
intézi, melyben kiadó érdekeltséggel kapcsolatban levő ember nem 
vehet részt. Ezért a szolgálatért az ilyen jog használatáért fizetett összeg 
tíz percentje a tanácsot illeti. Az írók halála után ötven évvel minden 
ilyen jog a tanácsé.

Mit jelent az ötödik teendő?
Mi a legfőbb oka annak, hogy az író saját alkotása gyümölcséből 

olyan gyalázatos nesze-koldus részben részesül? A közvetítő keres
kedelem: a könyvkereskedők, könyvterjesztők és vigécek nagy száma és 
roppant étvágya. Minden új magyar könyv egy új curée s azoknak, akik 
a legnagyobb részt harapják ki a zsákmányból, nyolcvan percentje 
olyan, hogy kulturális szintje legfennebb hagyma vagy nyúlbőr eladá
sára képesítené. Kiknek a kezében fetreng a magyar könyv! Természete
sen: vannak kiváló, lelkiismeretes és művelt könyvkereskedők Buda
pesten és vidéken is. De nem lehetne velük benépesíteni egy közepes 
arányú bérházat. De igen, nagyon-igen sok esetben olyanok kezében 
van a magyar könyv, akiknek nem szabadna még közelében sem 
államuk az igazi kultúrát jelentő könyvnek. Lehetetlenség ezt az 
állapotot tovább fenntartani. Lehetetlenség a magyarság legmélyebb 
kifejezőinek, legnemesebb termőinek kizsákmányoltatását tovább el
nézni. Okvetlenül el kell érni. hogy a kezdő író legalább húsz, az ismer
tebb és komolyabb értékű írók legalább harminc percent részesedést 
kapjanak munkájuk jövedelméből. A könyvkereskedőknek, a tanács 
rendelkezése szerinti legfennebb tíz, rendkívüli esetben tizenöt precent 
részesedése lehet. Azonkívül bizományba nem kaphatnak könyvet. Tel
jesen erkölcstelen az, hogy osztozzanak a nyereségben, de nem osztoz
zanak a kockázatban. Amit így veszítenek, visszanyerik azzal: ha 
kivesszük a könyvet mindazok kezéből, akiket semmi sem képesít erre a 
nagy nemzeti feladatra. Legyen negyed-, vagy ötödannyi könyvkeres
kedés, mint ma: de az legyen könyvkereskedés a nemzeti érdek és a 
kultúra minden parancsa értelmében.

És a könyvterjesztők, vigécek és hasonlók sáskaseregét is feleslegessé 
teheti majd a tanács: ha szerves kapcsolatban az iskolákkal, a főis
kolákkal. a társadalmi egyesületekkel, a hadsereggel stb., stb. maga 
veszi kezébe a belső propaganda roppant jelentőségű munkáját. Ennek 
a feladatnak a részletezése azonban egy külön tanulmányt igényel.
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Elengedhetetlen követelmény az is: hogy bizonyos átmeneti idő 
leteltével kiadó és könyvkereskedő csakis egyetemet végzett egyén 
lehessen és új engedélyeket már csak ilyeneknek adjanak. Természete
sen, az illetőnek szakismereteket is kell szereznie.

Új kor közeledik, melyben a viharból kikerült fajok új versenyre in
dulnak s az élet nagyobb jóságaihoz csakis a szociális igazságtétel s a 
minél gazdagabb kulturális élet és termés útján fognak eljutni. A most 
kiömlő rengeteg vérbe egy fertelmes dög fog belefulladni: a szabad 
zsákmány világa. A magyarnak a legelsők közt kell sietnie az igazság és 
a munka megbecsülésének új világa felé.

Rákóczi-tér, 1941. februárius 14.
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A TÁRGYILAGOSSÁGRÓL

Ü

A következő sorokban nem akarom felfedezni sem a puskaport, sem a 
könyvnyomtatást. Sőt: lehet, hogyha ezek a dolgok nem volnának 
felfedezve, mindent elkövetnék, hogy nehogy felfedezzék őket. E sorok
ban is a régi robotot végzem. Lelki betegségeket akarok megölni, hogy 
több legyen az egészség, hazugságokat szeretnék megfojtani, hogy több 
legyen az igazság, apró önámító, vagy másokat ámító csalafintaságokat 
szeretnék kiirtani, hogy több legyen az emberség.

Fogok-e valami eredményt elérni? Ezt én már rég nem kérdem. Ha 
kérdezném, talán már nem is lennék, és akkor hogyan kérdezhetném? 
Úgy vagyok, mint egyik elbeszélésem Riviérára vagyonosodott paraszt
ja: az öreg Patkó István. Módjában van betegségét az olasz Riviérán 
sétáltatni meg, ezer gyönyörűség kínálja magát feléje. De az évszázado
kon paraszti testbe-lélekbe ágyazott magvető-ösztön elveszi látását 
minden csábítástól. Nagy fáradsággal magot szerez, és mert nincs föld 
bevetni való: veti a tengert. Az idegen, a csírára mostoha tengert.

Nálam a mód és az ezer gyönyörűség hiányzik, de az ösztön él, mint 
életem legmélyebb élete és nem rugdalózhatom ellene. Hát: vetek 
sziklát, vetek futóhomokot, vetek délibáb földet. Mert amíg vetek, addig 
még mindig Szabó Dezső vagyok. És úgy látszik, hogy nekem már ez is 
mulatság. Pedig: más talán rég megszakadt volna belé.

1. Philosopteroides qui vulgo egyetemidók dicuntur.
Először arról beszélek, amit pontos névvel egyetemi tárgyilagosságnak, 

egyetemi objektivitásnak nevezhetünk. Ez az a szárazbetegség, melybe a 
filosopter belehull, mint nyári légy az aszfaltcsinálók fövő kátrányába. 
A különbség a légy és a filosopter esete közt csak az, hogy a légy a fövő 
kátrányban jobblétre szenderül. A filosopter az egyetemi tárgyilagos
ságban roszabb létre riad.

Miből áll ez a tárgyilagosság?
Adva van egy filosopter és adva van egy téma. A filosopter feldolgozza 

a témát. A téma csak némán túr. Az alkalom, mely felbújt: lehet szak
vizsgái dolgozat, lehet doktori értekezés, magántanári dolgozat, vagy 
valamiféle Magyar Szemle irányában gerjedt honorárium-vágy. Incipit 
tragaedia humanae mentis.

A téma, mondjuk: Petőfi Sándor költészete. Filike (mindkét nembeli 
filosopter kedvesítő neve) elolvassa Petőfi költeményeit az első betűtől 
az utolsóig. És most elébe toppan a feladat: hogy az elolvasott 
költészetet méltányolja, értékelje.

Két út áll előtte. Az egyik: megfigyeli: mi történik önmagában: mikor 
aláveti magát a Petőfi költészete hatásának. Milyen érzéseket, gon
dolatokat, akaratokat váltanak ki a költő versei belőle. Milyen eszkö-
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zökkel, milyen zenével, milyen nyelvvel éri el a költő ezeket a hatásokat. 
Melyek azok a vonások, sajátságok, melyek e költészet sajátos Pető- 
fiségét adják össze benne: azt a versekben történő egyéniséget, melyet 
csakis Petőfi visz leikébe. Szóval: adja azt az önmagát: csodálatait, 
megdöbbenéseit, undorait, örömeit, gondolatait s az ezek nyomán 
feltámadó akaratokat, melyeket Petőfi olvasásakor megél. És igyekszik 
megmutatni: milyen sajátságokkal életi meg a költő benne ezt az 
életet.

A másik út: Petőfi költészete egy láncszem a magyar és a világkölté
szet időtlen roppant folytatásában. Száz és száz nagy költő munkája él 
az emberiség tudatában a Petőfi fellépése előtt. Ebben a hatalmas fejlő
désben az értékelésnek bizonyos szabályai alakultak meg. Bizonyos 
meghatározott követelmények: mit kell megvárnunk egy műfajtól, hogy 
elérje lehető műfaji tökéletességét, melyik műfajban milyen költői esz
közökkel szabad élni, melyek az emberábrázolás, a valóság visszaadás, 
és a történő én kifejezésének módjai, a vers verssé valósulásának rit
mikai, zenei, nyelvbeli útjai stb., stb. A múlt legtökéletesebbnek elismert 
költőihez, az örök mintákhoz mérjük a költő verseit és e szerint mon
dunk róluk ítéletet.

Az első módot lírai, a másodikat tárgyilagos, objektív kritikának 
szokták nevezni. De mindjárt e megkülönböztetésnél gerezdestől 
szakad ránk a bibi. Elméletileg, szavakban a megkülönböztetés tényleg 
könnyű és hibátlan. Az első kritikában a kritikus azt az önmagát adja, 
melyet a mű megélet vele, tehát: egy sajátos, a műtől feltételezett, 
meghatározott lírát ad. A második esetben: külső példákból, mintákból, 
évezredeken át megalakult szabályokból: önmagán kívül álló tárgyi 
tekintélyekből veszi azt a mértéket, melyet aztán ráalkalmaz a 
bírálandó műre.

De a valóságban súlyos és döntő tények teszik semmivé ezt a 
megkülönböztetést:

Először: A tárgyilagos kritikában tehát a kritikus lehetőleg visszafojtja 
a saját érzéseit: csodálatát, undorát, lelkesedését, döbbenetét stb., mint
egy nem vesz tudomást róluk: hogy tisztán ítélkező elméjével, minden 
lírai beavatkozás és zavar nélkül: mérhesse le a mű értékeit az örök 
mintákhoz, az örök mintákból megalakult szabályokhoz. És itt érünk el 
ahhoz az öreg tévedéshez, melynek az az oka: hogy az esztétikákat és 
poétikákat nem lélektani alapon írták. Mindiga művetés nem a történő 
lélek folyamatait nézték. Ennek aztán első következménye az volt: hogy 
csak érzéseinket vették lírának. Most nem akarom itt azt a tényt bon
colgatni, hogy a történő lélekben az érzés, gondolat és akarat nem külön 
dolgok: hanem egyetlen egységes lelki történés. De arra a még mindig 
általánosan megrögzött téves látásra fel kell hívnom a figyelmet:
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mintha a gondolatunk kevésbé volna líra, mint érzéseink.
Gondolataink a világ ránk hatása alatt testünk-lelkünk összes 

meghatározásából, melyekben ott vannak érzéseink, akarataink, min
den érdekünk és minden egyéb: állanak elő. A gondolat, az ítélet test- 
lelkűnk ép oly sajátos énszerinti terméke, lírája, mint az érzés. 
Egyetlenegy emberrel sem gondolkoznak többen egyformán, mint ahá- 
nyan egyformán éreznek. Igaz: vannak gondolatok, ítéletek, melyeket 
azonos körülmények közt azonosan terem meg minden ember a 
földgolyóbison, de vannak ilyen érzések is.

Ha ez így van, és bizonyisten így van: akkor xoltaképen kétféle lírai 
kritikáról van szó. Sőt. hogy gyengébb idegzetű olvasóimat leültessem, 
úgyis mondhatom: voltaképpen kétféle tárgyilagos kritikáról van szó.

Mert mit jelent: tárgyilagos, objektív? Azt, hogy: tárgyszerű, objektum 
szerint való, a tárgynak megfelelő. De mi a kritikánál a tárgy, a kifejezésre 
törekvő objektum? A bírálandó mű? Nem. Azt a szerző fejezte ki, ő alkot
ta és soha többé senki ki nem fejezheti. A kritika tárgya az: ahogy a mű 
bennem van: érzéseim, gondolataim, akarataim feltámadt folyamatai
ban. Ennek a bennem levő tárgynak, objektumnak kifejezése a kritika. 
És így az első, a lírainak nevezett kritikában ép úgy tárgyilagos vagyok, amint 
lírai vagyok a második, a tárgyilagosnak nevezett kritikában.

Másodszor: Ennek a megkülönböztetésnek nagy fejlődéstani hátrá
nyai is vannak. Felbecsülhetetlen értékű tanáraink ma is ilyenféle 
szabályokkal pofozgatják a fajfenntartás ártatlan eredményeit: - Az el
beszélő költészet és az eposz fő kelléke a tárgyilagosság. A tizenkilen
cedik század minden eposza és elbeszélő költeménye, melyek ren
delkeznek a tárgyilagosság minden fő- és mellékkellékével: halálosan 
unalmasok, olvashatatlanok. Viszont: a Byron, a Musset, a Petőfi 
ragyogó költői elbeszélései, melyekben nemhogy egy fő, de még egy 
pikkoló kelléket sem találhatunk: magukkal ragadó, lelket tágító, em
beri mélységekbe világító szépségek. Hát nem csapnivaló költő ez a 
Byron, Musset és a Sándor, hogy főkellék nélkül mernek örök 
szépségeket alkotni!

Nagyon domború példa erre a három költő: Arany, Tompa és Petőfi: 
Széchy Máriája. Az Arany és a Tompa feldolgozása meglehetősen 
főkéi!ékes s bizony, mindkettő olvashatatlanul jelentéktelen. A Petőfi 
feldolgozása magával sodró forró átélése az örök szerelem egy 
halhatatlan epizódjának.

De talán még mélyebbről mutató példa a Toldi trilógia. Miért olyan 
hervadhatatlanul friss hatású a Toldi és a Toldi Estéje? Mert ez a két 
csodálatos mű az Arany legbenső, legmélyebb forró lírája. E két mű az 
Arany életének élő teste. Toldi Lőrincné az ő otthonában életébe áradó 
anyai jóság, a holdvilágban fürdő Nagyfalu az ő gyermekkorának min-
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dennapi látomása, ő Toldi, aki világnak feszülő erőkkel elhagyja az 
anyai házat, hogy megélje azt az arányú életet, melyet erői előre megraj
zolnak szemei elé. És aztán: a sikerek mégsem azt a diadalt jelentik, 
melyet ő álmodott, az ünnepeltetés mégis sajgóan magányosnak hagyja, 
az élet mégsem tartotta meg ígéreteit s nem tudta eloltani az ifjúság 
végtelen szomját. Az öreg Arany magába vonul, keserű humorban 
zsörtölődve önmagával és a világgal. A teljes méreteiben meg nem 
élhetett erő lassú senyvedésében mintegy önmagának ássa meg sírját. 
Ez a magyar erő, a nagyarányú magyar egyéniség megismétlődő 
tragédiája és Arany egyik örök tragikus társának alakjában adja meg 
élete líráját. Már a Toldi Szerelmében legtöbb helyen igen főkellékes, igen 
igyekszik történelmileg hű lenni, a jó verssorok ömlenek egymásután, 
de bennünk már nem igen tudnak emberi érdeklődést kelteni. És 
bizony, a Buda Halála is, bárhogy kapaszkodjanak belé a tanárok, 
kivéve egy pár szép versét, az elmúlásba beleszürkülő főkellékességek 
közé tartozik.

Azért részletezem annyira, hogy jobban megértessem azt, amit meg 
akarok mutatni. Mikor mi a Homéros, a Vergilius eposzainak, vagy a 
nagy francia hősi költeményeknek (Chanson de Roland stb.) tárgyila
gosságáról beszélünk: voltaképpen egy kronológiai öncsalást követünk 
el. Azoknak a mindennapi harcokban, vadászatokban, túlhabzó 
lakomákban: erős külső mozdulatokban és tettekben élő korok lírája 
más, mint a belső életben elfolyó modern időké. Ha valaki el
fogulatlanul magára engedi e hősi költemények hadi jeleneteinek, 
párviadalainak forró csodálatát, a jó verekedés újjongó örömét, a 
megvertség néha majdnem kozmikus arányokba hullámzó bánatát: 
észreveszi, hogy itt egy kor forró és mély lírájáról van szó, mely azonban 
nem az okozott belső érzelmekben, hanem az okozó eseményekben, az 
élt élet újra megélésében jut kifejezésre. Mikor a gyermeket a felgyűlt 
karácsonyfa elé vezetik: ámulatában összecsapja kezeit és szavak rob
bannak ki belőle: - Jaj, gyertya... katona ... csengő... aranyalma! - 
Ezek a szavak a legelőször beléje rohant tárgyak nevei. És mégis: a gyer
mekben történő újjongás legforróbb lírája. A régi harcos korok költői 
így mondják meg a harcok és hősök elbeszélésével önmaguk és koruk 
lihegően forró líráját: a harcban, a küzdelemben megvalósuló emberi 
derékség iránt. Tehát: mikor e művekből szobában ülő emberek levon
ják a tárgyilagosság főkellékét: ezt egyszerűen azért tették: mert nem 
tudták átélni magukat azoknak a koroknak egyetemes lírájába.

Viszont: a Byronok, a Musset-k, a Petőfik korában: egy végtelenül 
bonyolult civilizáció, egy ezer szélrózsájú műveltség és erősen differen
ciált, végtelen sok folyamatban történő lelki élet napjaiban: a tárgy, az 
objektum, mely elsősorban lefoglalta, érdekelte a költőt: önmaga belső
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élete, lelki történései, az el nem határolt lelki viharok és harcok, lelki 
győzelmek vagy vereségek voltak. Tehát: e kor költői úgy voltak tárgy- 
szernek, tárgyilagosak, objektívek: ha líraiak voltak. Ez a lírai tárgyszerű- 
ség ép úgy a kor összes meghatározásából adódott, mint a régi hősi 
korok tárgyszerű lírája. Tehát: ha a modern elbeszélő irodalom fülét még 
mindig a tárgy'üagosságfőkellékével rágjuk, ez azt jelenti: hogy Sancho 
Panza tanár úr lemaradt az örök vágtató Don Quijotétól és Gundeltől 
azt kívánja: hogy a borjúfrikandót a rég nem létező kengyel hiányában 
a vastaghúsa alatt puhítsa ehetővé.

3. Harmadszor: ez a tárgyilagos-lírai, objektív-szubjektív móka általá
ban tévedésekre vezet a művészi alkotás megértésében, értékelésében. 
Vegyük például Balzac regényeit. Bámulatos emberlátása, megidéző 
ereje, részletes és domború tárgyi rajzai azt a hatást teszik: hogy a 
tárgyilagosság nemcsak fő-, hanem mellékkellékeit is teljesen kimerítik. 
És nem tudok a világon tragikusabb és izzóbb lírát, mint a Balzac 
regényei. A világteremtésesen sokféle arcok, az ezer indával kúszált 
bonyodalmak: dolgok és emberek bozótjába, mint egy halálra hajszolt 
vadkan, forrón és lihegve ő csörtet élete halálosan tragikus álma: a 
vagyon, a teljes élethatalmat kisugárzó élet, a nagyarányú szenvedélyek 
után. Minden alakjából, meséjéből, bonyodalmából, festményeiből, 
mint egy halálos szenvedéllyel ziháló refrén: folytonos ismétlődéssel az 
ő élete összegezése hangzik ki: vér és arany, vér és arany.

Minden alkotás líra. Amint líra az, hogy milyen a fogunk, milyen színe 
van szemünknek, keménysége öklünknek: hogy milyen egész testi 
valóságunk: úgy végzetesen líra minden érzésünk, gondolatunk, 
akaratunk és érzéseink, gondolataink, akarataink minden alkotása: 
líra. Az időtlen űrben fekete parányok oktalan és céltalan, értelmetlen 
és érzéstelen végtelen vak zápora hull. És ez a sötét özön átzuhog a 
lélekkel lírává mérgezett anyagba: az emberbe. És lesz benne színekkel 
kivert formákba állott líra-valóság, ok és cél, fájdalom és öröm, 
győzelem és tragédia. Az ember a lélekkel lírává részegített anyag 
mámora, frenézise, őrjöngő csűrdöngölője. Az ember a lélekkel lírává 
tébolyított fekete világzápor ámokfutása, kétségbeesett halálugrása az 
örök semmibe.

De térjünk vissza Fűikéhez, aki most Petőfi költészete előtt izzadoz. 
Szegényke, mielőtt kis csőrét bedugná a Petőfi dús tükröződésű gazdag 
tavaszi folyójába, már ott függ fölötte a vén cégéres Demoklesznek vén 
szemérmetlen kardja, az Egyetem komor parancsa: - Légy tárgyilagos! - 
Bár még ez a parancs sem ilyen röviden penészedik benne, hanem egy 
szabályos okfejtés alakjában: - Az Egyetemen tudományt csinálnak. 
Aki tudományt csinál, az tudós. És az Egyetemre járok vagy jártam.
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Tehát: tudományt csinálni tanultam. Tehát én is tudós akarok lenni. A 
tudós tárgyilagos. Ergo: nekem tárgyilagosnak kell lennem.

Ennek a lelki terheltségnek aztán első következménye az: hogy nem 
olvassa Petőfit, mikor Petőfit olvassa. Mert mit jelent - igazi értelemben 
- elolvasni egy művet? Hagyni: hogy elárasszon a mű, mint a megnőtt 
Nílus a körüllevő földeket. Hogy a mű életétől megnőtt életemet 
csodálatos érzésekre, eddig nem látott gondolatokra, szélesszárnyú 
akaratokra termékenyítse. Hogy a bennem lappangó örök gyermek 
meztelenül és korlátok nélkül igya a Géniusz szárnyasító életitalát. 
Hogy ámuljak, szánakozzak, dühöngjek, öleljek, öklözzek és szeressek, 
utáljak és eltaszítsak a mű bennem történő élete parancsai szerint.

Ezt Filike nem teszi. Nem teheti. Neki tárgyilagosnak keli lennie. 
Hogyan engedhetné hát oda magát a műnek, mint egy kis egeret az 
oroszlán játékának? Mint a lápból fel rezzented kócsag madár, elhúz 
fölötte lassú szárnyverésekkel a vers:

Kis lak áll a nagy Duna mentében,
Ó, mi kedves e lakocska nékem...

Talán még él benne annyi gyermek, hisz végre Filike is élő anyától és 
apától lett, kiknek csókja végtelen lélekkel végtelenült test volt: hogy 
átsikuljon a vers életébe, mely szelíd alázattal szépséges táj és visszasíró 
emberi lélek, az elbocsátó fészek és a fiatal madár büszke szárnyverései, 
az édes tűzhely barna hallgatása s az édesanya meleg öle. De az első 
rándulásra Filike megfogózik a tanári ceruzájába. Neki nem szabad 
élnie a mű életét, hiszen ez líra és ő tárgyilagos tudományt csinál. Neki 
itt meg kell állnia. És miután megállapítja: hogy a nagy Duna azért áll a 
versben, hogy annál jobban kitüntesse a Petőfi-ház kicsinységének 
élménytartalmát és hogy a lakocska szóban levő kettős kicsinyítő rag a 
kicsinység) élményt még egy művészi fokozással teszi erősebbé és hogy 
hasonló élmény erősítést jelent a kedves szó is, mely nemcsak azért áll 
ott, mert szülőházunk általában kedves szívünknek, hanem: hogy a ki
csinység! élmény mellékélményét: a bájosságot is kifejezze, hiszen nagy 
dolgokra nem mondhatjuk azt, hogy kedves, pld. nem mondjuk: a ked
ves Himalaya, a kedves víziló, ellenben mondjuk: a kedves zsuzsu, a 
kedves pinty: ceruzájával e két sorra rögtön lejegyezze a jeles, a kéthar
mad, vagy az elégtelen minősítést. Mert ez a tárgyilagosság.

Mi ennek az apokaliptikusán plöm-plöm módszernek az eredménye? 
Az: hogy Filike sohasem lehet tárgyilagos. Miért? Egyszerűen azért: mert 
nincs tárgy, nincs objektum, amihez képest tárgyszerű, tárgyilagos, ob
jektív lehetne. Mondottuk már, hogy a kritika tárgya nem maga a 
bírálandó mű, az a szerző alkotásának volt tárgya: hanem: az, ahogy ez
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a mű benne van, a kritikus lelki folyamataiban, érzései, gondolatai, 
akarati szövevényében. Már pedig: ezzel a „tárgyilagos” módszerrel 
ilyen valami a kritikus lelkében nem alakulhat meg. Amint egy dalmű 
szintézise nem lehet bennem: ha minden hang vagy ütem után 
megállók, hogy lemérjem esztétikai értékét kritikám mérlegén. Tehát: a 
szerencsétlen Filike voltaképen egy olyan technikát strapái le a 
levegőben a kritikájával, amelyhez voltaképen sem neki önmagának, 
sem a műnek semmi szerves köze nincs.

Ráadásul az a filosopteri babona él: hogy a kritikai objektivitásnak 
az a fő kelléke, hogy ne csak dicsérjen, de megrovásokat is adjon le. 
Odaülhet Filike a legfelhőkarcolóbb lángész elé: ő nem hagyja 
befolyásolni magát. Már csak azért sem engedné magát elsodorni a mű 
fergeteges életétől, hogy időről-időre el ne mulassza a megrovások 
leadását, a hibák jelölését.

De még ez sem elég tárgyilagosság a doktorandus úrnak vagy dok- 
toranda kisasszonynak. Két másik eszközzel toldja öngyilkosító 
arányúvá a tárgyilagosságát. A mű egyes részeinél megáll és lehetőleg 
minél több írót felsorol, akik ugyanezt mondták és hogyan mondták. Ha 
Petőfi azt mondta: - Juliskám, szeretlek téged: Catullus talán így fejezte 
ki: Juckó, égek érted. - Ellenben Petrarca talán így: Júlia, a hideg lel 
érted. - Dickens meg így: Barkis is willing. - Ezekből a különbségekből 
aztán mély következtetéseket von le a racera, a milieure, a momentra és 
az árva költőkre és igyekszik megrajzolni a hatásláncolatot, melynek 
egyes láncszemei gyanánt a költők Ábeltől (költő volt, hisz agyonvág
ták) Sinka Péterig egymásra hatották ezt a mondást.

Á másik: még terjedelmesebb eljárás: elsorolja a világ minden betű
vetőjét, filológusát, kritikusát, újságíróját, hogy a tárgyalt műről 
általában és részletekben mi volt a véleményük. Végül: a lapok aljára 
magát a kritika szövegét két sornyira szorító alpesi jegyzetekben 
felsorolja azokat a műveket, amelyek a kritikája folyamán előforduló 
kérdésekről (tárgyilagosság, tájképírás, költői emberábrázolás stb.) 
írtak. Ezzel aztán tudományossága tizenkétpúpu tevévé hullámosodon. 
És olyan olcsó kis csalással lehet ehhez a roppant tájékozottsághoz 
jutni. Az ember bemegy egy közkönyvtárba, ahol a különböző 
irodalomtörténetekben, esztétikákban, Grundrissekben, bibliográfiák
ban rengeteg ilyen kész összeállítás van. Egy félóra múlva már olyan 
tájékozottsági raktárral jöhet ki, hogy heten tehetnek belőle doktorá
tust.

És mindezzel a tárgyilagoskodó, tudományoskodó mókával voltaké
pen mit csinál Filike? Bujócskát játszik. Bujtatja el azt az ürességet, azt a 
semmit, mellyel Petőfi roppant tavasza előtt lézeng. Mert Filike egy 
negátív antenna, egy örök sztrájkra készült rádió: az embervilág semmi 
rezgését nem tudja felfogni és visszaadni az emberi fájdalom és öröm
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nyelvén. Az élet érintéseire legfennebb csak bemagolt leckével, rég 
készre szokványozott ítéletekkel, sabloni mondatokkal tud felelni.

Hiszem, hogy nem messze van a jövőben az a reform, mellyel a 
magyar élet eleven erőkkel dolgozó, formáló és alkotásra mozdító 
műhelyévé fogjuk tenni egyetemeinket. Kevés túlzással el lehet mon
dani: minden nemzetnek olyan szellemi középosztálya van, amilyenek 
az egyetemei. A lelki életben minden összefügg, minden folyamat hat 
minden folyamatra. Ha igazi látásra, felelősség elvállalásra, kezdemé
nyezésre képes élő embereket akarunk nevelni: ezt a tárgyilagosságot, 
ezt a tudományoskodást ki kell könyörtelenül irtani minden lelki vele
járójával. Először is: ne igyekezzünk tudománnyá katédrázni azt, ami 
lényege szerint sohasem lehet tudomány. Az esztétikai kritika nem 
tudomány és semmi szellemi vagy morális érdek nem követeli, hogy 
áltudmánnyá. látszat-tudóskodássá heréljük. Oda kell állítani az ifjút 
meztelen lélekkel a mű elé és halálos szigorúsággal el kell tiltani min
den mellébeszéléstől, más szájjal való beszédtől, ál-szorgalombizonyla- 
toktól. Ne böngésszen jobbra-balra, mint a teherből kifogott fáradt 
szamár. Hagyja átmenni életén a mű életét és adja tanulmányában 
bátran azt, amit érzéseiben, gondolataiban, ítéleteiben, akarataiban 
megélt a mű átélése alatt. Ha magával ragadta a mű, azzal a 
termékenyítő dús sodrással, mely után gazdagabban leszünk emberek, 
merjen dicsérni fiatal élete teljes zuhatagú életével. Ha bántotta a mű: 
üssön vissza két ököllel, bármily tekintélye is van a műnek. A kritika ép 
úgy életakaratunk és önmagunk kifejezése, mint az evés. mint a csók. a 
kacagás, a sírás.

Csak lírai, csak egyéni, csak szubjektív kritika van. De azért tényleg 
kétféle kritika van: van becsületes és van nem becsületes kritika. Becsü
letes a kritika akkor: ha minden tekintet, minden fenntartás vagy 
elbújás nélkül azt adja, amint a mű az én lelki folyamataimban, 
érzéseim, gondolataim, akarataim egységes történésében történik. Nem 
becsületes a kritika: ha bármily okból részletekben vagy egészben nem 
ezt a bennünk megélt művet adjuk: hanem valami egyebet.

Látni tudni nemcsak képesség: nagy bátorság is. Látni mindig, látni 
lényegszerűen, látni a részleteket és az összefüggéseket. A bennünk 
szervesen megalakult ítélet kimondása nemcsak felelősségvállalás, 
hanem igen sokszor kezdeményezés is. Ehhez mind bátorság kell. De 
azt hiszem: hogy véres és sáros elcsuszamlásaiból akkor fog az ember 
végső elszánással megindulni a jobb felé: ha a mindennapok szürke 
omlásában, az élet minden viszonylatában minél több ember tud hős 
lenni. Azzal a hősiességgel, melyért nem jár monéta, dicsőség és hírnév. 
Mely egyszerű, mint a mindennapi munka és megöl heteden, mint az 
egészséges élet ösztöne. Vájjon Egyetemeinknek nem egyik legfőbb 
feladata az. hogy ilyen embereket neveljenek?
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A KODOLÁNYI ESET

Már két hete kérem magamat: hogy ne írjak a Kodolányi ügyről. 
Sohasem szoktam hozzászólni az ilyen zaj-uszályú alkalomhoz, melyet 
megsértett kis hiúságok, éhes érdekek, kenyéririgység és idegen bicskáin 
sajtógengszterek hosszabb-rövidebb időre botránnyá vitustáncolnak. 
És aztán mégis: kell írnom. Mert: nem lehet nem írnom. Sokszor em
legetik irigykedve: hogy magánosságom korlátlannak látszó sza
badságában mennyire szabad vagyok azoktól a tekintetektől, melyek 
annyira kötik a társaságban és az egymással érintkezésben élő írókat. 
Lehet. De viszont: akaratom fölötti akaratom olyan muszályokat és 
nemszabadokat szab elém: melyek végzetesebb erejű megkötöttséggé 
teszik szabadságomat, mint amilyenek a mások ügyesen tedezékező 
megkötöttségei.

Az ügy személyesen nem érint engem. Fel kell-e ismételnem: hogy 
semmilyen politikai, irodalmi vagy más érdekcsoporthoz nem tar
tozom. Azok az írók, akik közt Kodolányi védekező cikkében engem is 
megemlít, a Kelet Népe és a Magyar Élet írói, bár közülök többet 
tehetségéért és munkájáért igen becsülök, teljesen távol állanak tőlem. 
Minden közösség köztünk az, hogy ezek az írók előbb vagy utóbb, 
ösztönös kedvből vagy mert mást már nem tehettek: rátértek arra a 
széles csapásra, melyet a ránk bozótosodott évek nehéz erdejében én 
vágtam. De ezt még beláthatatlan időkig minden olyan magyar író meg 
fogja tenni, aki magyarságát és tehetségét hivatásnak, életfeladatnak 
fogja érezni.

Az ügy szereplői közül személyesen Kodolányival volt elég régen egy 
nehány, nem sok, kávéházi érintkezésem. Németh Antallal sohasem 
találkoztam. De azt tudom, hogy amikor a jubileumi ünnepséget ren
dezték számomra, igen szíves és előzékeny módon volt segítségére a 
rendezőknek. Az ügy többi aprószentjeit egyáltalán nem ismerem.

Mi tehát az, ami ebben az ügyben mégis tollhoz kényszeríti a kezemet 
és az akaratomat?

Természetesen: elsősorban emberségem ösztönös lökése: hogy 
odaálljak a méltatlanságok forgatagába sodort tehetség mellé. Meg
tenném ezt, ha bármily vér küldte volna a szerzőt az irodalom alkotói 
közé. Mert ha van valami ezen a búval kegyetlenül kibélelt világon, ami 
szent és sérthetetlen: az a tehetség, a titokzatos emberi termő erő. De 
mert magyar tehetség: a melléállás önbecsülésünk alapleltétele. Ki áll a 
termő magyar mellé, akár paraszt, akár géniusz, ha nem a termő 
magyar, akár paraszt, akár géniusz?



Egy másik kényszer: hogy ez az iszappal kevert ügy szellemi és 
társadalmi életünk egy pár olyan jelenségét döbbenti elénk, mely 
mélyen ható egyetemes bajokat árul el az egész magyarság számára. 
Bár, fájdalom, e jelenségek megmutatásával csak ismert ismétlésekbe 
esik az ember.

A harmadik ok, mely majdnem egyenlő erejű az elsővel: egy végtelen 
elképedés, mely tótágasra állítja bennem minden tótágasra áll hatóságo
mat. Egészen megrémülve kérdezem önmagámtól: én vagyok-é egy tel
jesen külön állatfaj egészen máskép alkotott szemekkel, vagy a többiek 
szemét verte meg az összevissza döfött világ valami kozmikus 
zavara?

Ezért elsősorban elképedésem tartalmát teregetem ide?
Van az egész ügyben egy tény: mely szembe öklözően tanuságtétel a 

Kodolányi művészi becsülete mellett és egymagában végérvényesen 
perdöntő. Melyik ez a tény? Mielőtt erre felelnék, lássuk az ügyet 
legfőbb vonalaiban.

Egy fogorvos, valószínűen nem lévén számára elég húznivaló fog, a 
boldogulás ama három útjának egyikére lép, mely három út valamelyi
két ép úgy megpróbálja a mellékkeresetet bűnöző tanár, az eladáshoz 
nem értő vigéc, a gyógyszerek szagától megkótyagosodott patikus: mint 
mindenki: akinek nincs tudása, tehetsége vagy szerencséje a maga 
szakmájában. E három út: 1. Nagyon bal, sőt szélsőséges jobb politikai 
törtetés. 2. Sport műpártolóvá, sőt sport műitésszé kirakatozása 
önmagunknak. 3. Színdarabírás. Fogorvosunk a legjártabb útat válasz
totta. Színdarabot írt. Hisz ez még mindig szakma, sőt felfokozott 
szakmának tekinthető. Mert: itt egyéni fájdalom helyett tömegfájdal
mat okozhatunk. És ami fő: a közönséget sem elfagyasztani, sem el
kábítani nem lehet a gyötrelem elől.

Fogászunk drámai egykéjében az egyketámát dolgozta fel s egykés 
egykéjét beadta a Nemzeti Színház igazgatójához. Németh Antalhoz. 
Az igazgató a darabot elfogadta. De a darab évekig előadatlanul hevert 
a színháznál. Németh Antal igazgató úr előbb a fogorvos szerzővel 
próbálta átdolgoztatni. De a próba nem sikerült. Ekkor Kodolányit 
kérte fel az átdolgozásra. Kodolányi nem vállalta és így az átdolgozást 
egy másik íróra bízták. Mármost: Kodolányi azt állítja, hogy bele sem 
nézett a fogász darabjába. Ellenfelei azt állítják: hogy nagyon is belené
zett. Én pedig azt állítom: ez teljesen közömbös az ügy megítélésére. Mind
járt meglátjuk, miért.

Kodolányi megírja a Földindulást, mely szintén az egyke-problémát 
viszi színpadra. Darabját ő is a Nemzeti Színházhoz viszi. Németh 
igazgató úr a darabot elfogadja. De mert ezt a darabot is heverteti, 
Kodolányi visszaveszi darabját s átviszi az újonnan megnyílt Belvárosi
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Színházhoz. A darabnak hatalmas országos sikere lesz. Jóval később, a 
siker nagy viharzásai után egyszerre csak előáll fogorvosunk. Vádolja és 
beperli Kodolányit, hogy darabját az ő darabjából lopta.

Miért mondtam azt, hogy teljesen közömbös: olvasta-e, vagy nem 
Kodolányi a dentista darabot? Mert egy olyan perdöntő tény van, mely 
minden másféle érvelést hiábavaló fecsegéssé tesz.

Tegyük fel, hogy sétálok a József-körúton és közismert ügyességem
mel kilopom egy úriember zsebéből az aranyórát. Természetesen, most 
már értékesíteni akarom. Mit teszek? Megvárom, amíg az illető tovább 
megy és akkor elibe kerülök s felajánlom neki, hogy vegye meg az 
aranyóráját? Ugye, nem? Miért?

Mert akkor olyan totális hülye, olyan belterjesen agyalágyult volnék: 
hogy ilyen plöm-plömséggel nem is lettem volna képes ellopni az 
órát.

Az: hogy Kodolányi darabját a Nemzeti Színházhoz, Németh igazgató 
úrhoz vitte: perdöntő bizonyíték Kodolányi írói becsülete mellett. Mert itt 
csak három eset lehetséges:

1. Kodolányi teljesen gyengeelméjű: a lopott darabot oda viszi saját 
neve alatt, ahonnan lopta. Mert aki ennyire imbecillis, az nem tud ilyen 
darabot és így plágizálni. És méginkább ténybeli képtelenség. Kodolá
nyi tényleges szép tehetségét lehet tagadni. Nem hallottuk, hogy Shakes
peare nem is konyított a drámaíráshoz és Balzac nem is sejtette, hogyan 
írnak regényt? De Kodolányi feltűnően éles intelligenciája helyébe egy 
ilyen százpercentes vízfejűséget hazudni mégsem lehet.

2. A nagy intelligenciájú Kodolányi éppen azért vitte a Nemzeti 
Színházhoz a lopott darabot: mert démoni bizonyossága volt, hogy 
Németh igazgató és Szűcs műitész urak, ilyen vagy olyan okokból, cin
kostársai lesznek a lopásban. Ez a bizonyossága a darab elfogadásával 
igazolást is nyert volna. Ebben az esetben a Németh igazgató és a Szűcs 
műitész urak becsülete még sokkal súlyosabban terhelve volna az 
ügyben. Mert plágizálni egy darabot még csak egyéni próbálkozás, mely 
minden káros hatás nélkül maradhat és puszta nevetségbe fulladhat. 
De hogy a magyar szellemi élet egyik legfontosabb őrhelyének irányító
ja és műitészi segédtársa elfogadjanak előadásra egy olyan lopott 
darabot, melynek eredetijét nemcsak ismerik, de előadásra elfogadva 
ott hever asztalukon: ez olyan lelkiismeretlenséget, olyan morális 
züllést jelentene, mely az illető urak számára azonnal és örökre bezárná 
a Nemzeti Színház kapuit. Mivel pedig ezek az urak nagyműveltségű, 
hozzáértő, hivatásuk erkölcsi felelősségét lelkiismeretesen érző férfiak: 
a plágium vádja önmagától képtelenség. Németh főigazgató és Szűcs 
műitész urakra morális gyilkosságot jelentene a plágium vádja. De 
ők legyilkolhatatlanok.
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3. Kodolányi élete munkásságának egyik állandó témáját megírja és a 
Nemzeti Színházhoz viszi. Németh igazgató és Szűcs műitész urak, ha 
talán látnak is változtatni valót a darabon: hivatalos lelkiismeretükön 
át értékes és elfogadásra méltó műnek ítélik.

Mármost: nem is Kodolányi tehetségével és becsületes munkásságával 
érvelek: de adva lévén a Nemzeti Színház e két kiváló tényezőjének hivatalos 
hűsége és hivatásukhoz méltó lelkiismeretessége: csakis ez a harmadik 
eset lehetséges.

De vájjon becsületes dolog volt-e az, hogy Kodolányi éppen ahhoz a 
színházhoz vitte darabját, amelynek szerzői asztalán a dentista darab 
több éves álmát aludta?

A fennebbiekbhől kitűnik: hogy csak is ez volt becsületes, ez volt a 
korrektség egyetlen járható útja. Mivel Kodolányi tudta: hogy darab
jának témája azonos a fogász úr drámai kísérletével: csak is odavihette 
darabját, ahol - tudta - hogy két olyan puritán erkölcsű, hozzáértő férfi 
ítéli meg darabját, akik a másik darabot is ismerik. És teljesen érthető 
volt benne a maga mértékét már megadott író öntudata: hadd adja elő a 
színház mind a két darabot, ha tetszik, én nyugodt vagyok, melyik lesz a 
különb. - És felteszem a kérdést: lehetett-é a gyanúnak csak árnyéka is 
benne: hogy az ugyanazon színházhoz vivés a jó erkölcs valamelyik 
parancsa ellen van? Hiszen az igazgató elfogadta a darabot és: kétkedni 
saját tette moráljában annyit jelentett volna: mint kétkedni Németh 
igazgató úr hivatali és hivatásbeli becsületében. Minden következményt 
vállalva állítom: az tűnhetett volna fel valaki előtt gyanúsnak, ha előbb más 
színházhoz viszi a darabot.

De vizsgáljuk meg: van valami erkölcstelen abban, ha valaki darabját 
egy olyan színházhoz viszi, melyről tudja, hogy már egy hasonló témájú 
színdarabot elfogadott? Itt szeretném, ha mindnyájunkban megvolna 
az irodalmi ismeretnek az a legparányibb foka: hogy a téma annyi mint: 
semmi. Minden hetvenhetedrangú írónak egész átalvetővel van témája. 
Sőt: éppen ezeknek van. Az, ami irodalmilag, művészileg számít az: 
hogy valamely téma milyen gondolatokat, az emberlátás milyen 
jeleneteit, az életszintézis milyen egységét, a kifejezés milyen gaz
dagságát, szóval: milyen dúsan felvevő és milyen mélyen átélt em
berséget vált ki az íróból. És nem tiszteletreméltó az írónak az az 
öntudata, ha éppen olyan színházba viszi darabját, ahol egy vagy más 
hasonló tárgyú darab már várakozik: hadd lássuk, ki a legény a 
csárdában?! Tehet ennél az emberi erő becsületesebb próbát önmagá
ról? Hiszen akkor az Olimpiász a világ legszörnyűbb dolga. Mert az 
aztán egyebet sem tesz, mint ütközik. Mibe? A jó erkölcsökbe. Miért? 
Mert a futó, az ugró, az öklöző, a rugó, a kard vívó stb. éppen oda megy, 
ahová már - és tudtával! - más futó. ugró, öklöző, rúgó. kardvívó és stb.
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ment. Különben is: ebben az esetben mindenféle irodalmi pályázat 
annyira ütközget, hogy csupa ütközeteknek tekinthetők.

De egy pillanatra kapcsoljuk ki az emberi gondolkodás minden 
törvényét magunkból. Higyjiik el, hogy a birsalma orosz balett, a 
seprűnyél őserdő, a fogpászta sugárút és hogy itt erkölcsi ütközés van. 
Miben van ebben az esetben az erkölcsbe ütközés ténye? Abban: hogy 
ezzel egy másik emberi lénynek, aki már előbb adott be hasonló tárgyú 
darabot, kárt okozunk vele. Mikor áll be a kártokozás ténye? Akkor, 
amikor egy másik író kéri a Színházat, hogy az ő hasonló tárgyú darab
ját fogadja szintén el? Ugyan! Ez még semmilyen kárt nem jelent sen
kire. Kérni igazán szabad s az csak természetes, ha Magyarországon 
minden komoly igényű darabot a Nemzeti Színházhoz visznek. Az író 
szerepe tehát csak a kérés, az ajánlás. Ebben az ügyben ő nem döntő 
akarat, tehát a fejleményekért nem lehet ő felelős. A hátrány, a kár csak 
akkor áll be az első darab írója számára: ha a Színház, az igazgató a 
másik író darabját elfogadja. Sőt még akkor sem. Csak akkor: ha az 
igazgató a második darabot előadja, az elsőt nem. A felelősség tehát 
ebben az esetben mindenképen a Színházé, az igazgatóé. Itt is több eset 
lehetséges. 1. Az igazgató mindkét darabot előadatja. Ebben az esetben 
eljárását egyik fél sem támadhatja meg. 2. Az igazgató csak az egyik 
darabot adatja elő, mert azt jobbnak tartja. Ebben az esetben morális 
felelőssége megtámadhatatlan, de az elfogadott és elő nem adott 
darabért felelősségre vonhatja a Színház és a nem adott darabb szerző
je. 3. Az igazgató, valamilyen kényszerből vagy más okból csak az egyik 
és éppen azt a darabot adatja elő, melyet ő is rosszabbnak talál. Ebben 
az esetben morális felelőssége van a Színházzal, a közönséggel és a jobb 
darab szerzőjével, anyagi felelőssége a Színházzal és a jobb darab 
szerzőjével szemben.

Hogy a humor megteljesedjék ebben a képtelen ügyben: itt egy 
negyedik eset áll fenn, helyesebben: düllöngőzik. Itt az igazgató 
mindkét darabot elfogadta, de egyiket sem adta elő. Ráadásul: a 
Kodolányi darabja egy más színházban kapta meg a maga robbanó 
sikerét, tehát: az ugyanazon színház érvének a foga úgy kihullott, 
mintha fogászunk drámaírás helyett egyebet sem tett volna mint ezt a 
fogat húzta volna. Számára tehát igazán nincs más menedék: mint el- 
perelgetni a Nemzeti Színházzal és Németh igazgatóval szemben a 
századik összeromlásáig.

Én kegyelmes megsegítő Istenem, szerelmes Jézusom, megigazító 
Szentlélek Isten, teljes és egy valóság, mi lenne, ha egy színházhoz nem 
volna becsületes beadni egy olyan témájú darabot, amelynél már 
hasonló témájú darab van! Aki csak a balszeme könyökével bökött 
egyszer az irodalomtörténet felé: tudja: hogy az öt világrész összes
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drámái témájuk szerint egy nehány, igazán nem nagy számú csoportba 
gyűjthetők. így pld. a férj és feleség problémájáról, hogy ónagysága csal, 
vagy nem csal, szűr vagy nem szűr, hogy a tekintetes úr öl vagy tűr, 
tragikus Othello vagy komikus Georges Dandin: több dráma van, mint 
ahány csillag van a tejútban. Mi lenne: ha a színpadi szerzők jó 
erkölcsisége érdekében mindenik darab számára külön színházat 
kellene építeni és külön színigazgatót szülni! Hiszen akkor az egész öt 
világrész és a Szaharabeli térség is mind csupa színház volna. Hol 
bérelhetnének akkor a szegény fogorvosok fog- és drámahúzó műter
met? Hiszen akkor már nem is volna tárgyszerű az egykéről drámát írni. 
Mert minden anyaképes nő naponta hét színigazgatót szülne és így is 
csak a megrendelés felét teljesítené. Mikor érnének rá szegények fogor
vost szülni?

*

Megmutattam ennek az abderai ügynek minden fonákját. A vonalak 
élessége a valóság rikítása és nem az én akaratom. Most már csak 
nehány tanulság megmutatása van hátra s ez a legnehezebb.

Legnehezebb. Mert aki már vagy harminc éven át dobálta a borsót a 
néma és visszautasító falra, bármily művésszé fejlesztette is magát e ha- 
jigálásban, szeretne már egyebet csinálni.

Egyebet. Szeretne például kirándulni kis falusi kastélyába, melyet 
nagy park vesz körül, ahol roppant koronájú fák álmodják a világot és 
álmukat elsuttogják a meghalló fülnek. És park és kastély körül csendes 
magyar falu terül el, imával, munkával, vasárnapi pihenésekkel, sok 
bajjal, egy nehány jó kis örömmel. De nincs kastélyom és annak nincs 
parkja, ennek pláne nincs faluja. És ez a sok nincs talán a végzet intése: 
hogy folytatnom kell a régi feladatot.

Tehát: elsősorban: ez az ügy kegyetlenül meztelenítő világot vetett 
arra: hova züllött a színház. A színház, melyet régen templomnak 
mond-tak: a nemzeti lélek, a fájdalom és öröm örök emberi játékának, a 
mindennapokból kitörő roppant szárnylendítéseknek, az édes termé
keny kacagásoknak s a drága anyai nyelvnek a temploma. Amikor még 
nem voltak ezer trükkű túltengő színházi rendezések, különböző színű 
fényvetítők, forgó színpad, más ringy-rongy hókusz-pókusz. Egyszerű 
színpadon a művészet egyszerű papjai áhítatos hűséggel teljesítették a 
Géniusz parancsait és nem volt más parancs. Adtak lelket, adtak 
megtisztító könnyeket, holnapot elbíráló kacagást, adták végtelen
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távlatát a furcsa emberi komédiának. Azóta a Színház bolt lett üzlet 
seit: néha gyilkos lebuj. Néha: bordély.

Ó, hogyan készülnek most a darabok a színházak pénzcsináló 
kamaráiban! Ma nem a nagy emberlátók, az emberi akarat, a fájdalom 
és öröm örökbe rögzítői írják meg látomásaikat az akarat és tett il
lúzióiról. Az újságírás és más pályák elficamodottjai lihegnek drámai 
táblásház-lehetőségeket a színház-szatócsüzletek számára. Mert amit 
ők egybekonjunkturáznak, az még nem az előadandó darab, hanem: 
csak egy talán-lehetőség a táblás házra. Aztán a színház igazgatója, lek
torai, kritikusai, egyes kiváló színésznői vagy színészei, bevonva eféle 
mesterséggel kenyeret kereső író-iparost addig vágják, toldják, tűzdelik, 
écázzák a szerencsétlen embriót, míg fel lehet tálalni a közönség 
étvágyának és bugyellárisának. Hozok egy példát. Dr. Ehetném, gége
specialista orvos, speciális gégék hiányában ráhaskorog a drámaírásra. 
A téma: a nyomorék férfi házassági tragédiája a fiatal, szép, egészséges 
nővel. A jobb lábára sánta hős elveszi egy negyvenéves özvegy tizen
nyolcéves leányát, aki a házasság után két évvel beleszeret egy min
denképen ép harmincéves bankfiúba. A darab ott áll a színházi bábák 
nagytanácsa előtt. Az igazgató szól: - Nekem ez a sántikálás sehogysem 
tetszik. A szerepet Kémeri fogja játszani s hozzá nem talál a sántítás. - 
Dr. Ehetném már közbekiált: - Pardon, kérem, most veszem észre, hogy 
hősöm lábainak nincs is semmi baja. A balszeme van üvegből. - És már 
ki is szúrta hőse balszemét. De közbehördül Kémeri: - Én félszeműt az 
Istennek sem játszom! Akkor keressen az igazgató úr a kóristák közt 
valakit erre a szerepre, azok egy kis gázsipótlékért még félszeműek is 
lesznek. - De kérem, kedves művész úr, - sugárzik dr. Ehetném - 
tévesen kapcsoltam, hősömnek szívbaja van, az egyik billentyűje hibá
san működik. - Az már más. azt megjátszom, ebben van már drámai 
fantázia, - nyugszik meg Kémeri. - Igazgató úr, ki fogja kapni az anyós 
szerepét? - kérdi dühös és sanda gyanúval Engedékeny Magda drámai 
színésznő, aki tegnap töltötte be ötvenhatodik évét. - Azt magának 
szántam, édes Magdám, felel az igazgató, maga fenomenális lesz benne. 
- Mit, hogy én negyven éves legyek minden este ezerötszáz ember 
szemeláttára, ilyen nincs, dirikém! Inkább itt hagyom a színházat. Har
minc évig elmegyek, de tovább egy héttel sem, ultimátumozik a 
színésznő. - Hát legyen huszonkilencéves, - kapitulál dr. Ehetném ele
gáns meghajlással. Az igazgató komolyan közbeszól: - Ilyent mégsem 
csinálhatunk, akkor hogyan lehet tizennyolc éves lánya! - A súgó, aki 
valami szövegkönyvért bejött a szobába, odaszól: - Kérem, ha meg 
tetszik engedni, a lány apja kétszer házasodhatott és így a második, a 
mostoha anya lehet huszonkilencéves. - Dr. Ehetném úgy felrobban.
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hogy sohasem lehetne rakéta egy szentistván-napi tűzijátékon: - 
Pompás, súgó úr, éppen így volt az életben is. Mert én mindig csak a való 
életet írom meg, és hőseim húsból-vérből való élő alakok. - Magda, 
maga e perctől kezdve huszonkilenc éves - állapítja meg az igaz
gató.

Most dr. Hegyesszög, a színház egyik esztétikusa tűnődik: - Uraim, 
én azt hiszem, bár tudom, hogy minden relátív és nem is idézem 
Einsteint, hogy a szerelmes ifjú bankfiú állása nem felel meg az esztéti
ka követelményeinek. Valahogy: nincs drámai lendület és tragikai dűlt 
vonal benne. Lám, a görög tragédiákban egyetlen bankfiú sincs. Aztán: 
a közönség nagy részében kellemetlen képzeteket ébreszt. Azért 
fizessen jegyárat, hogy eszébe juttassuk az esetleges banktartozását. 
Mennyivel több drámai sugárzása van egy szolgálatból kilépett 
katonatisztnek!

- Csodálatos intuíciója van, doktor úr, rajong dr. Ehetném, hiszen 
főhadnagy volt, a katonai iskolát a Ludovikában végezte s csupán 
szívbaja miatt lépett ki a hadseregből.

Nyöször Töhötöm Ödön, a színház sajtóattaséja közbefinnyásko- 
dik:

- Nem elég a drámai bonyodalom. Kérem, egyetlen szerelmi 
háromszögért ma már karzatjegyet sem váltanak, nemhogy zsölyét. 
Fokozná a lélektani összeütközést, ha viszont az anyós a szívbajos 
vejébe volna szerelmes. Egy kis Putiphár-vonással nagyfeszültségű 
jeleneteket kaphatnánk!

- Szerelmes volt?! Őrjöngött a vejéért! Éjjel-nappal üldözte szerelmé
vel. Hiszen a szegény fiúnak ezért mérgesedett el a szívbaja. Lám, az élet 
a legigazibb dráma - üvölti lelkesen dr. Ehetném.

Az igazgató szeme felcsillan: - Ez már valami. Eddig nemigen láttam 
jelét a darabban, hogy miért szereztem én be forgószínpadot. De így az 
egyik színen a fiatalasszony szerelmeteskedhetik a kilépett katonatiszt
tel, a másik színen a huszonkilencéves anyós csábítgatja a szívbajos 
vejét. Kezd a darab formát kapni.

Most Pöfeteg Szaniszló, a színház egyik részvényese emelkedik 
szóra. De még ki sem tátja a száját és dr. Ehetném végigzuhan a padlón. 
- Előleget! Igazgató úr, előleget, aztán csinálhatnak akármit a darabom
mal, a daraboddal, a darabjával, a darabunkkal, a darabotokkal, a 
darabjukkal! - hörgi véres tajtékkal.

Tudom, hogy a távolálló közönség azt hiszi, hogy ez karikatúra. 
Pedig: ez a lényegtörténete a ma színre kerülő darabok jelentékeny 
részének. Fájdalmas tény, hogy az üzlet a világ színházainak legtöbbjét 
kloáka-szájjá tette, ahonnan ömlik a semmiembernek, a vigécnek. a
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szmokingos analfabétáknak való hitvány, emberi tartalom nélküli 
dráma-szemét. És még fájdalmasabb: hogy mindenütt ehhez való 
közönség hatalmasodott el az irodalmi ízlés meghatározójává. Az 
üzlet-üzlet, a sajtóüzlet, a politika-üzlet, a háborús nyerészkedés üzlete 
végzetesen az emberiség legembertelenebb, legkultúrálatlanabb, gon
dolkozásra és végtelen távlatokra legalkalmatlanabb rétegeit választot
ta ki az élet boldogaivá s ez a szörnyű iram az Isten-képmás legerősebb 
igazolását: az irodalmat is üzletté prostituálja. A meztelen girl-comb 
kirúgta Szofoklészt és Shakespearet, a rendező-feketeművészet és a 
technikai zsonglőrködések kiölték az áhítatos művészetet a színház, az 
irodalom világából. Egy borzalmas megfordított irányú, az ősmocsár 
felé szorító kiválasztás folyik, melyet ha a népek látói nem tudnak 
megakadályozni, a Föld a Kozmosz legundorítóbb lupanárja lesz.

A másik tanulság az írókra mutat. Még pedig itt nem azokat a beteg, 
életvigéc vagy kalandor szemétalakokat értem, akik minden tehetség 
nélkül kiagyalt témákkal és torz écákkal próbálnak irodalom-boltot 
csinálni. Hanem a jobbakat és mert a mai órákban az őszinteség az élet
halál megválasztásával kötelező, nálunk elsősorban éppen azt a 
csoportot, melyet Kodolányi egy kissé szeszélyes és nem logikus 
rendben elsorolt és amelyhez ő is tartozik. Igaz: hogy az élet sok 
méltatlansága marcangolta őket, sok méltatlanság, mellőzés és a min
dennapi kenyér gondja megrágták idegeiket. De ma muszáj erősnek, 
egyensúlynak, egészségnek lenni. Hiszen kitől kapja a magyarság az 
erőt, az egyensúlyt, az egészséget, ha nem tőlük?! És bizony, jobb íróink 
is, meglehetősen hisztérikusok: féltékenység, irigység, meztelenre 
nyúzott hiúság áldozatai. És ők, akiknek csakis a szellemi hierarchia 
juttathat rangot és levegőt, képtelenek elismerni a szellemi hierarchiát. 
Pedig szellemi hierarchia nélkül nincs egészséges emberi együttélés, 
nincs emberi fejlődés. Az még érthető, ha mindennap méltatlanul ezer 
szükségtől tépve irigy!ik az élet boldogjait. De az Istenért, ne egymást 
irigyeljék, ha valamelyiknek egy szerencsés nap mégis hoz sikert és 
valami pénzt. Ott vannak a zsákmány-üzlet, a születés lutri kövér 
boldogjai, arra felé egész kegyes jámborsággal irigykedhetnek. Ezért 
van, hogyha bizonyos parancsoló alkalmakban fel is használják 
reklámnak egy-két kimagaslóbb szellem nevét: de ha valamelyikre 
rátámad a fennebb vázolt új kiválasztású világ: félrekullognak, üm- 
mögnek s még olyan is akad, aki azoknak segít saját szellemi 
küzdőtársa ellen, akik azt a világot jelentik, melynek ő örökös 
nyomorult kitagadottja. Ez végtelenül ostoba és végtelenebbül gyaláza
tos dolog. Mikor köztük a legkisebb is saját érdekét védené, ha 
ösztönösen futna a nagyobbak védelmére.

A harmadik tanulság a sajtóra vonatkozik. De e tanulságnak

1078



legszelídebb megmondása is a Markó utcába vezet, ott pedig nem 
ózondús a levegő. Ezért inkább a Rákóczi-téren maradok. Egyet azon
ban felemlékeztetek: egy nemzet, egy faj iskolájával, pénz- és gazdasági 
életével, politikájával és sajtójával tud magának megtartani egy 
országot. Melyik van ezek közül kellő arányban a magyarság kezé
ben?

A negyedik tanulság pedig magára Johannes de Kodolányira vonat
kozik, ki panaszos cikkében nagyon búsképű lovagnak mutatja magát. 
És azt mondja, hogy visszavonul, hogy nem ír sem ide, sem oda, elbújik 
egy szegletbe magányosan búsongani. Ej, János úr, ezért, ha felém 
hozná az útja, alaposan megkujakolnám. Hát itt ellenséges étvágyak 
nem mindig arra törekedtek, hogy a küzdő magyar elveszítse kedvét, el
dobja a kalapácsot és elvonuljon esegetni - kétségbe? Lám János úr: mi 
az ezer ok közt az egyik ok, hogy én, életemnek nem épen első húsz 
évében egy roppant darab vitámin vagyok, mely súgározza az életet, az 
erőt, az egészséget, a vidámságot? Az, hogy ezren és ezren voltak és van
nak ma is: akik el akarják venni a kedvemet, akik el szeretnék dobatni 
velem Szent Lászlótól, Pázmánytól, a költő Zrínyitől örökölt hadi 
szekercémet, akik szeretnének taszigáltatni a drága jó mindent elintéző 
kétségbeesés felé. És nézze, János úr, becsületes, munkás, magyar 
Kodolányik János ura: én ifjúságom hatvanharmadik évében, mikor 
mindennap száz és száz gondkutyával kell megverekednem, mikor a 
holnapom sohasincs biztosítva, mikor, mert támadni már nemigen 
mernek, csendes agyonhallgatással próbálnak minden téren kigum- 
mizni az élők seregéből, mikor tizenötévi lelkiismeretes jó tanárságo
mért és műveim győzelmes honvédelméért senki egy falatot nem nyújt 
felém: mégis: az élet szerelmes vidámságával, játékos kedvvel és 
áhítatos komolysággal folytatom azt a munkát, amiért az Isten 
bekiáltotta a magyar teremtésbe: Fiat Szabó Dezső. És derültségem és 
erőm folyton nő, mert rendíthetetlen a hit fajomban: hogy az a fa, mely 
olyan ágat hajt. mint én: az élet, a győzelem fája s előbb vagy utóbb 
rábontja diadalmas koronáját Keleteurópára.

Igen, János úr, nekünk az a rangunk, hogy sok ellenségünk van és ez 
mutatja: hogy az élet, az igazság és a magyarság élő és éltető elemei 
vagyunk. És, kedves János úr, ne mi pukkandjunk ellenségeink 
szándékától, hanem mi pukkasszuk őket, hogy még az unokájuk fogai 
is tangót reszkessenek tőle. Tudja, János úr, ha én találkozom és ez 
sokszor megtörténik, egy-egy arccal, mely láttomra gyűlöletre torzul: 
utána két sült csirkét eszem meg egy helyett. Mert látom: milyen 
hatalmas élet vagyok a mások életében is. És akkor azt a mások életében 
élő Szabó Dezsőt is megilleti egy csirke. Csak azok a fene csirkék 
volnának olcsóbbak.
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Kedves öreg János úr, drága János bácsi: a Szabóék fiatal Dezsője 
szeretettel nyújtja kezét maga felé és őszinte érdeklődéssel kérdi: mi lesz 
a legközelebbi művének a címe?

Rákóczi-tér, augusztus hó 6.



AZ IFJÚSÁG: MINT ÉRTÉK ÉS FUNKCIÓ 
A NEMZET ÉLETÉBEN

Az, aki e sorokban rója le egyikét igen sok és sokféle kötelességeinek, 
nagyon sokszor kapott, és nem csak magyar betűkben, ilyen féle 
minősítéseket: a magyar ifjúság Vezére, a magyar ifjúság lelki irányítója, 
a magyar ifjúság eszményképe stb. A Mercure de France egy, ha jól em
lékszem, 1932-iki száma volt szives idolé de la jeunesse hongroise- 
nak tisztelni.

Fájdalom: ha a szavak helyett a való valóságra nyitjuk szemeinket: 
ezek a szép elnevezések tömérdek soványodáson mennek át. Nemcsak, 
hogy nem voltam soha az ifjúság vezére: de még mindeddig nem tudtam 
olyan ifjúsági vezérrel találkozni, aki ne hagyta volna bennem a 
szomorúság s bizony néha, az undor tartós érzését hátra. Nem hiszem, 
hogy az ifjúsági vezérek az Isten örömei közé tartoznának.

Ami a lelki irányítást illeti: kétségtelen, hogy írásaim, előadásaim, 
életem nem egy ifjúra, amint különben nem egy meglett, középkorú, 
éltes vagy idős egyénre, mély, sokszor talán lélek- és sorsformáló hatást 
tettek. De ezek, mégha számosak is: magános, különálló jelenségek. Az 
ifjúság nagy tömegén, egyetemén, nevem különböző alkalmú em
legetését s talán bizonyos frázeológiai jelenségeket leszámítva, nemigen 
lehet észrevenni: hogy éltem, írtam, vetettem, küzdöttem s hogy az elér
kezett időben a magyarság egyetemes életakaratának adtam hangot.

Ez nem panasz és nem szemrehányás. Egyszerűen: a valóság 
lemérése egy olyan férfi részéről, aki a kellemes hazugságokat még 
károsabbaknak tartja, mint a kellemetleneket.

Igaz: az én magatartásom is egészen más volt a fiatalsággal szemben, 
mint amilyent általában a közéleti vezetők s a közéleti tényezővé moz
dult írók tanúsítottak és tanúsítanak vele szemben. Én, akinek velem 
született, természetes életformám az: hogy mindent a maga egyetemes 
látóhatárában, lehetőleg minden összefüggésében látok: sohasem értet
tem meg: miért kell az ifjúság puszta említésére a rajongás hetedik 
révületébe átlebbenni, abba a sajátos állapotba, melyet úgy bel-, mint 
külterjes mívelői lelkesedésnek neveznek és amely a vérkeringés, a moz
dulatok és a hang lényeges igénybevételével is oly kevés okosat, célhoz 
vezetőt és maradandót tud adni.

Meg kell vallanom, hogy számomra a 18-28 évesek, tehát az ifjúság 
nem tud egy különálló és mindenek fölött álló lelkesedés! alkalmat vagy 
rajongás! megbízatást jelenteni a 29-38 évesekkel, tehát a középkorúak- 
kal, a 39-50 évesekkel, tehát az éltesekkel, az 51-65 évesekkel, tehát az
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idősekkel szemben, hogy tovább ne menjek, bár nagy egyéni értékek 
jogosítnának rá. Mind e koroknak megvan a maguk hozadékuk a 
közösség számára, a maguk szerepük és munkakörük a nemzet életé
ben, összefüggésben az összes többi hozadékával, szerepével és munká
jával. És természetszerűen, és kétségtelenül: nem az ifjúság hozadéka a 
legnagyobb, nem az ifjúság szerepe és munkája a legdöntőbb jelentő
ségű.

Érthető: hogy az ifjúságnak mindig voltak közéleti hízelgői. Hiszen 
nagyszerű lelkesedés) hátteret, közhangulat-szirénát, a nemet mint-egy- 
ember-felháborodást és bármily irányú történelmi lármát tudott szállíta
ni cirógatóinak. De ezeknél az átfutó játékoknál vagy húsz esztendő óta 
egy sokkal veszélyesebb történelmi ragály kezd úrrá lenni Európa 
szomorúságain. Ennek a lelki ragálynak a legendája szerint: a világot az 
idősek, az öregek rontották el, ők az okai minden bajnak, melyek már 
több mint egy negyedszázada marcangolják a világot. Új korszakot, 
jobb és igazságosabb életrendet csakis a fiatalság hozhat. Tehát: a nem
zetek életét, a történelemcsinálást, legalább is túlnyomó részben, a 
fiatalok kezébe kell adni.

Ennek az állításnak képtelenségét e tanulmány folyamán ki fogom 
mutatni. Azt talán felesleges is megjegyeznem, hogy ezt a tant a 
legritkábban azok hirdették, akik tényleg meg akarták állítani a világ 
romlását s az igazság és méltányosság új egészségesebb korát akarták 
megteremteni. Legtöbbnyire az érvényesülés és zsákmány vad vágyától 
gerjedő elemek akarták ezzel a bódítással eszközükké tenni a mindenre 
könnyebben megnyerhető ifjúságot. És, fájdalom, sokszor nem siker 
nélkül. Ez a sajátos evangélium aztán több országban oly túlhevült 
önbecsülésbe marjította az ifjúság nagy tömegeit, mely az egész nemzeti 
életre, a nemzet munkás és védő erőinek összeműködésére súlyos ve
szélyt jelent. Valóságos értéknek, sőt abszolút értéknek kezdték tekin
teni azt a puszta tényt, hogy bizonyos bácsik és nénik később gerjedtek 
egymás felé, mint számos más bácsik és nénik. Az ifjúság némely 
tömegei valóságos öncélú, mindenek fölött álló és különálló osztálynak 
képzelegték magukat és zártabb és csak önérdekűbb magaviseletét 
tanúsítottak, mint hajdan a rossz vezetőitől izolált szociáldemokrata 
munkásság. Már majdnem azt a látszatot keltették, hogy öntudatukban 
a nemzet van az ifjúságért és nem az ifjúság a nemzetért.

Mindenképen szükséges e tárgyban becsületes vizsgálódás útján 
világos megmutatásokat adni. És jellemző: mikor e szándékomról 
egynéhány ismerősömnek szóltam: e különben művelt, értelmes és az 
én ideológiámban formált emberek ijedten igyekeztek lebeszélni: ne 
tegyem, mert elvesztem a népszerűségemet. Ezek azok az alkalmak, mikor 
az ember mosolyog, hogy elrejtse a szomorúságát. Én nem mondom azt.
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hogy nekem nem kell a népszerűség. Annak, aki újjá akarja formálni 
fajtája lelkét s egy új tartalmú egységbe akarja beszervezni a lelkeket az 
életharc megvívására: nagy erőt és segítséget jelent a népszerűség. De 
nekem csak az a népszerűség kell, mely gondolataim ellenállhatatlan 
érvényesülését, mutatásaim mély hitét és azt a morális tartalmat jelenti, 
melyet át akarok vinni a magyarságba. Minden egyéb népszerűség 
szégyen és szemét volna rajtam. Az élet szomorúságait talán mégis az a 
tudat enyhíti legjobban: hogy sohasem voltunk méltatlanok önma
gunkhoz s az életünk értelmét jelentő el hivatáshoz.

1. RÖGZÖTT TÉVEDÉSEK

Az egyetemi és egyéb főiskolai ifjúságok mindenekelőtt azt felejtik el, 
hogy ők nem: a magyar ifjúság. Ok egy töredéke a magyar ifjúságnak, 
melynek roppant zömét a falusi és a munkás ifjúság adja. Ez a 
megfeledkezés a magyar élet összes viszonylatainak eredője s a magyar 
életépítés, a magyar fejlődés legtragikusabb vonása. Tudom: hogy az 
utóbbi időkben itt-ott kísérletek történtek ennek a végzetes mulasztás
nak helyrehozására. De ezek a kísérletek legtöbbször frázeológikus 
megnyilvánulásokban és nem túltartalmas hazafias mozdulatokban 
merültek ki. Nagyon kimerültek. Igen sokszor inkább károsak voltak. 
Mert a falusi vagy a munkás ifjúság felé magyar-testvérkedő főiskolai 
elemek gyakran azt hitték hazafias teljesítménynek: ha szép zengzetek- 
kel elhódítják a nehéz munka ifjúságát munkakörük és osztályhelyze
tük életérdekeitől s ha öntudatukat jogaik és igényeik helyes felismerése 
és érvényesítése helyett úgynevezett hazafias általánosságokkal töltik 
meg. Sokszor pedig egy kis etnográfiai cécóval, némi dalolással, holmi 
tánccal s miegymással véltek eleget tenni kötelességeiknek a magyar 
ifjúság egyeteme iránt. De az, hogy az egyetemes, mindenütt levő 
magyar ifjúság a magyarság kulturális építésében, szociális akaratában 
és a magyar nemzet lelki védelmében egyetlen szervesen összefüggő 
tábort alkosson, még a jövő átláthatatlan ködei mögött lappang.

Azután: amint ezt már többször, de úgy látszik, nem eléggé fejtettem 
ki: az ifjúság sohasem teremt és sohasem teremtett új kort. Vizsgáljuk 
pld. a magyar főiskolai ifjúság nagy átlagának magatartásait a múlt 
világháború kitörése óta. Volt háborúspárti: mikor mindenki kívánta 
azt. Volt antijudaista, mikor mindenkit azzá pofoztak a fekete napok. 
Volt ellenforradalmár az ország nagy zömével: mikor minden magyar 
érdek egy nyugodt, egységes tervű magyar forradalom békés megvalósí
tása után kiáltott. Volt legitimista szélben, és volt szabadkirályválasztó 
léghuzatban. Volt egyetemes irredenta, mikor mindenki az volt. És erről
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az irredentáról a volt Magyarország hol egyik, hol másik részét illetően 
megfeledkezett akkor, mikor az ország nagy része jónak látta hasonló 
feledkezésbe süllyedni. Volt ordítóan, öklösen és kupánvágóan keresz
tény, mikor az idősebbek hasonló kereszténységtől csordultak Honunk 
minden topográfiai alkalmatosságán. Volt hetumogeresen ősmagyar és 
turáni, mikor bizonyos idősebb elemek hasonló mókákkal kirakatozták 
szembeütővé a magyarságukat. Volt... de ne mondjunk el olyan 
dolgokat, melyek nekünk fájnának legjobban.

És mindezekben az ifjúság: visszhang volt. Talán hangosabb, 
hevesebb mozdulatok közt történő visszhang, mint az eredetije, de: 
visszhang. Az ifjúság sokszor olyan, mint a szirakuzai Dioniziosz-füle 
barlang: elhasítasz egy selyempapirost és a repedés hangja többször 
szirénaüvöltéssel jön vissza. Sokszor pedig, fájdalom, olyan mint az 
automata-baba. Megnyomsz egy gombot: és kacag vagy sír, lelkesedik 
vagy dühöng, aszerint, hogy milyen gombot nyomtál meg.

De ez, bizonyos értelemben, nem is lehet másként. Végeredményben 
ez így volt a Petőfi és Jókai ifjúságával is. Egészen gyermekded látás 
volna az hinni, hogy negyvennyolcat az akkori márciusi ifjúság 
csinálta. Negyvennyolcat csináltak elsősorban a tizennyolcadik század 
nagy magyar ébresztői, tudósok, papok, írók, akik a magyar történelem, 
a magyar nyelv, a magyar irodalom fellendítésével igyekeztek új lelket 
vinni a magyarságba. Csinálta a nagy francia Forradalom roppant igé
zete és a többi külföldi forradalmak. Csinálta az 1790-iki és az utána 
következő országgyűlések, melyeken a magyarság életjogait s a magyar 
jobbágyság felszabadítását követelték. Csinálták Fazekas Mihály, 
Katona József, Széchenyi, Kazincy, Kölcsey, Fáy, Kisfaludy Károly, 
Vörösmarty, Kossuth stb., stb. A márciusi ifjúság csak egy kirobbanó 
mozdulata volt egy rég beidegzett s folyton erősödő akaratnak. Egy a 
napok alkalmán országszerte hallhatóvá ütközött visszhangja egy 
majdnem század óta növő kiáltásnak,

mert
az ifjúság sohasem ad új történelmi gondolatokat. Az ifjúság mindig a már 
legnépszerűbbé beidegzett gondolatok és érzések megafonja. Ha ezek az 
érzések és gondolatok a nemzet életösztönének megnyilatkozásai s a 
nemzet életérdekeinek hatalmas megszervezésére adnak programot: az 
ifjúság nagy építő érték és jövőt jelentő erő. Ha ezek a gondolatok és 
érzések a múlt vagy a jelen érdekszövetségeinek vagy egy idegen 
hatalomnak ügyes és ravasz beidegzései: hogy a nemzet életösztönének 
elbódításával, életérdekeinek kijátszásával zsákmányukba kerítsék az 
országot: az ifjúság pusztító méreg és a jövőt megölő átok. Ha ezek a 
gondolatok és érzések szükségszerűen a morális élet megtisztulását, a 
becsület, a jóság, az igazság ösztönös vágyát, az életharc eszközeinek
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nemes megválogatását hozzák magukkal: az ifjúság nemes és nagy 
erkölcsi erő. Ha ezek a gondolatok és érzések a zsákmány és uralom vad 
ösztöneit szentesítik, az erőszak és a minden eszközzel célja felé 
csörtető ravaszság igézetét adják: az ifjúság aljas és a szétbomlás 
halálos mérgeit hordja magában.

Érzem, hogy állításaimat bővebben meg kell magyaráznom.
Mi szükséges egy új kor megteremtéséhez?
Mindenekelőtt szükség van arra a gondolatrendszerre, ideológiára, 

melynek megvalósítása, életbe építése jelenti az új kort. Ezeket a gon
dolatokat a fiatalság sohasem adta és nem adhatja. Ilyen történelmi 
gondolat vagy gondolatrendszer megtermésére oly egyetemes látóhatár
ra: a nemzet múltjának, hibáinak, erőinek, a fejlődés gátjainak, a mu
lasztásoknak, az új szükségleteknek, a külföldi tapasztalatoknak stb. 
olyan mély, egységbe gondolt ismeretére van szükség s olyan gyökeres 
emberismeretre, az emberi együttélés lélektanának oly mély látására: 
hogy ilyent keresni az ifjúságnál ostoba és üres követelőzés volna. Az 
ilyen gondolatok megtermése a középkorúak: de sokkal inkább az 
éltesek és idősek történelmi szerepe.

Azután: szükség van e gondolatok megvalósítására, a nemzeti élet 
minden terére kiható egységes tervű életbe építésére. Ezt megint nem az 
ifjúság végzi és nem is végezheti. Ehhez megint az emberi együttélés 
szerves összefüggésének oly egyetemes ismeretére, annyi tapasztalatra s 
olyan kialakult, nyugodt és szándékaiban megingathatatlanul kitartó 
jellemre van szükség: hogy ez: érthetően, a középkorúak és éltesek 
szerepe.

Mármost: mi a legfőbb adottsága, sajátsága az ifjúságnak? Kétségtele
nül: rendkívüli gyors befogadó, felvevő képessége. Mozgékony, friss 
érzékenységű, még megállapodottá nem érett idegrendszere szűrő 
nélkül veszi fel a benyomásokat s még fejlődésben levő, ki nem alakult 
lelki alkata könnyen módosul a bevett benyomások formálása szerint. 
Ez lehet áldás a nemzeti fejlődésre és lehet az ellenkezője. Azok közül a 
változások közül, melyeken egy negyedszázad óta átmentek a magyar 
ifjúság nagy tömegei s melyek közül fennebb többet felsoroltam és 
többet agyon hallgattam: igen keveset minősíthetünk még az áldásosnál 
egyhébb jót jelentő jelzővel is. Az egész magyarság tántorgott a végzet 
rázuhanó csapásai alatt: a magyar ifjúság - éppen az ifjúság uralkodó 
adottságánál fogva - még veszélyesebben tántorgott. Hisz a természetes 
testi-lelki fejlődés kényszereiből: az ifjúság sohasem kezdet és kezdeményezés, 
hanem: következmény, eredmény, néha rettenetes végelszámolás.

De éppen: mert oly mohó befogadású, mert antenna és megafon: az 
ifjúságnak mégis van szerepe a jövő kialakulásánál, melyet teljes 
hatáskörében nem ismerni, vagy lekicsinyelni végzetes hiba volna. És itt
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nem arra a nem minden humort nélkülöző érvelésre gondolok: hogy az 
ifjúság a túlélő, tehát ő a nemzet jövője. A nemzet élete az idő minden 
pontján az összes nemzedékek munkájának, termésének testi és lelki 
milyenségének az eredője s igy a biztos halállal végződő haldoklókat 
kivéve, majdnem mindenki hízeleghet önmagának azzal a tudattal, 
hogy a nemzet jövőjéhez tartozik. Különben is: mikor az a jövő mai 
akutálitás lesz: akkor már ez az ifjúság a középkorú nemzedékekhez 
tartozik s egy más ifjúság tűzi vele szemben mellére a nemzeti jövő 
kokárdáját. Ezen a címen mégis a csecsemők - hogy az embriókat 
mellőzzük - követelhetnek a legtöbbet, mert ők jelentenek a leghosz- 
szabb jövőt. És íme: nemcsak a nemzeti élet irányitó és stratégiai pont
jait nem adjuk a csecsemők kezébe, de még az apuka bicskáját sem. És 
tényleg: ha egyetemes és örök vonatkozásaiban nézzük a dolgot: mindenik 
nemzedék egyenlően a nemzet jövője és ez mindenik nemzedéknél egyaránt 
jelenthet jót vagy rosszat. Nem is említem a magyarság nagy kifejezőit, a 
magyar életakarat hatalmas megtestesítőit: akik sírok és ifjúságok 
hosszú sora után még mindig új fiatalságok fiatalsága, új nemzedékek 
jövője tudnak lenni.

Az ifjúság szerepe egy új korszak, a jövő megalakulásánál a követ
kezőkben foglalható össze:

1. Mohó befogadási képességével felveszi az új szellemi áramlatokat, 
látási formákat, az új történelmi érzéseket.

2. Ugyanezzel az adottságával és saját jövő érdekén át befogadja 
azokat a tanításokat, melyek a nemzeti élet hiányait, szükségeit, gátjait, 
betegségeit mutatják meg.

3. Friss visszaható képességével megafonja lesz az új eszméknek s a 
nemzet bajainak.

4. Bizonyos esetekben könnyebb kockáztatás! lehetőségével s még 
gondtalanabb megmozdulásával a nemzeti életösztön messzehangzó s 
esetleg szükségszerűen erőszakos tiltakozása vagy követelése lehet.

5. És, ami a legdöntőbb jelentésű: saját munkakörében azoknak a 
gondolatoknak az irányában képezi magát a lehető legteljesebb 
felkészültségre, melyeknek érvényesülésében nemzete egészségesebb 
jövőjét látja.

De mégegyszer hangsúlyozom: az ifjúságnak efolyamatokban megnyil
vánuló szerepe egyaránt lehet áldásos vagy végzetes a nemzeti életre. Aszerint: 
hogy honnan, kiktől és milyen eszméket és megmutatásokat, milyen látási és 
érzési formákat, milyen akarati beidegzéseket kap.

Mert: - és itt megint egy régi szép legendát kell széttörnöm - : az a 
serenade az ifjúság ablakánál: hogy az ifjúság romlatlanabb, önzetle
nebb, önfeláldozóbb, hősiesebb, vagy amint egy csúf szóval szokták
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mondani: idealistább az idősebb nemzedékeknél: a valóság józan 
szemlélete előtt üres frázeológiává lottyan össze.

Ellenkezőleg, majdnem törvényszerűen mondhatjuk ki: a hitvány 
idősebb nemzedékek mellett felnőtt ifjúság még hitványabb. Csak: ha 
az élet kényszerei az idősebb nemzedékekben már megindították az 
erkölcsi tisztulás, a közösséghez tartozás folyamatait: csak akkor lehet
nek úrrá az ifjúságon is az egészséges erkölcsi erők s a szolidáritás 
mély indításai.

És ez - egyéni kivételek minden nemzedékben vannak - nem is lehet 
máskép. A fejlődő fiatal szervezet mohó befogadással teszi magáévá 
környezete erkölcsi levegőjét s a fiatalságnak erős megkívánásai és 
étvágyai felfokozzák az így kapott benyomások eredményeit. Azoknak 
a szülőknek, akik talán csak közömbösek vagy óvatosan gyávák voltak 
magyarságukkal szemben: fiai már a magyarság tagadóivá, vagy pláne: 
idegen érdek zsoldosaivá lesznek. Az ifjúság mohó érvényesülési vágya 
könnyen vetít igazoló világot a legaljasabb lelki mozdulatokra, a 
legbűnösebb tettekre is. Az önzés ebben a korban szervesebben sajgó, 
meggondolás nélkül féktelenebb, a felelősség érzete kisebb, az élet- 
tapasztalatok gátjai csekélyebbek. Természetes: ez a túllengés érvényes 
ellenkező irányban is. A szolidáritás feladatainak, a hősnek és 
felelősséget vállalónak elindított ifjú ösztönösebb odaadású, hősibb és 
elszántabban vállaló tud lenni - idősebb fajtestvéreinél. Egy pillanatra 
sem kell elfelejteni: az ifjúság összegezés: az idősebb nemzedékek ered
ménye.

2. POLITIZÁLJON AZ IFJÚSÁG?

Erre a kérdésre három felelet szokott elég könnyen válaszolni. Az első felelet 
határozott igent mond. Eszerint: az ifjúságnak nemcsak szabad, de 
kötelessége politikával foglalkozni. A főiskolai ifjúság, mely az elég 
közeli jövőben a Nemzet vezető eleme lesz: nem vonhatja ki magát az 
alól, hogy a nemzeti élet problémáival, a közélet küzdelmeinek és 
megvalósításainak tartalmával és formáival, történelmi életünk nagy 
kérdéseivel ne foglalkozzék. Ezt a nagy előiskolát a férfivá vagy nővé 
fejlődő ifjúságnak megtiltani nagy bűn volna a Nemzet jövője ellen. 
Aztán: szükséges: hogy az érdekek és elfoglaltságok vad küzdelmében a 
független magyar ifjúság minden döntőbb jelentőségű ügyben hallassa 
a maga tiszta hangját a nemzet érdekei mellett. A második felelet hatá
rozott nemet mond. Eszerint az ifjúságnak nincs meg sem az a politikai 
neveltsége, sem az a látóhatára és tárgyismerete, hogy a politika nagy 
kérdéseiben véleményt mondhasson. Az ifjúság politikai véleménye
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rendesen valamilyen politikus, néha veszélyes politikai kalandor, vagy 
valamilyen politikai párt, néha igen veszélyes érdekcinkosság igézete. 
És szükségszerűen: az ifjúság politizálása üres lármában, nyugtalansá
gokat okozó tüntetésekben, vagy pláne: ablakverésekben és fejbeveré- 
sekben merül ki. Az ifjúság tanuljon: ez egyetlen feladata. Ne engedje 
magát felhasználtatni politikai törtetőktől. Éljen magának önmagáért 
és tanulmányainak.

A harmadik felelet határozott nemet és határozott igent mond. És 
igyekszik elméletileg körvonalazni: milyen politikát nem szabad űznie 
az ifjúságnak, és milyen politikával kötelessége foglalkoznia.

Eszerint: az ifjúság tartsa magát szigorúan távol minden napi és 
pártpolitikától. Hiszen ez a politika nagyrészben a személyes érdekek 
küzdelme és ezek eszközévé alacsonyítaná le az ifjúságot. Ez a küz
delem annyira szennyes, olyan ártó szenvedélyekkel jár: hogy előbb- 
utóbb súlyos morális elváltozásokat hozna létre az ifjúság lelkében. 
Azután: ez a politika szükségszerűen megoszlás, erőszakos vagy fon
dorlatos küzdelem egymás ellen. Az ifjúságnak pedig a nemzeti egység 
utolsó érintetlen menedékének kell lennie. Végül: ez a politika minden
napi izgalmaival, folytonos apró kirendeltségeivel végzetes arányban 
vonná el az ifjúságot komolyabb tanulmányaitól.

De igenis: kötelessége minden * magyar ifjúnak foglalkoznia a 
magasabb értelemben vett egyetemes magyar politikával. Ismerje meg a 
magyarság összes problémáit egész európai élete folyamán, külső vi
szonylatainak jelentőségét, értékét. Európa egyes országainak tényle
ges, vagy lehető kapcsolatát Hazánkkal. A magyarság belső életének 
mély kérdéseit, a társadalmi rétegek helyzetét, nemzeti szerepét, jövő 
fejlődésük feltételeit és irányát. A népképviseleti rendszer formáit, 
hiányait, veszélyeit, jövő lehetőségeit. Keresse egy a magyar léleknek és 
adottságoknak megfelelő, nyugodt munkát és termést, szociális igazsá
got és biztosított védelmet jelentő politikai rendszer feltételeit. Ismerje 
meg és keresse egy az egész Nemzetet termő egységbe fogó kulturális, 
szociális, gazdasági és egészségügyi politika feladatát. És végül: 
bizonyos esetekben, mikor a Nemzet döntő alapérdekeiről van szó: 
hallassa az egész ország színe előtt tiltakozó vagy követelő szavát.

Mindhárom felelet szép. Mindhárom feleletben van igazság. Magam 
feltétlenül a harmadikhoz, a legutóbbihoz csatlakozom. Csakhogy: 
nehogy azt higyjük: hogy ezzel elintéztük a dolgot.

Ellenkezőleg: a bonyodalom most kezdődik. Mert elméletileg szép 
mondatokban lehet különhatárolni: hogy mikor politizáljon és mikor 
ne politizáljon az ifjúság. De ezzel egyáltalán nem adtunk semmi 
bizonyosságot arra: hogy egyes adott esetekben foglalkozzék, vagy ne 
foglalkozzék politikával
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Például: igen szép és jeles dolog azt mondani: hogy az ifjúság tartsa 
távol magát a napi és pártpolitikától. De egyes sorsdöntő órákban a 
napi politika a nemzet oly súlyos életérdekeit vitathatja, a lét vagy 
nemlét oly életet-halált megválasztó kérdéseit vetheti fel: hogy nemzeti 
öngyilkosság számba mehet: kizárni az ifjúságot ebből a napi politikából 
És a nagy történelmi válságok óráiban: egy párt annyira magába 
egyesítheti a magyar jövő minden érdekét, a magyar megmaradás min
den védelmét, önálló történelmi műhelyünk egész akaratát: hogy nyílt 
hazaárulás volna az ifjúság részéről nem állani minden szellemi és testi 
erejével e mögé a párt mögé.

És tovább megyek, a teljes őszinteségig tovább. Nézzünk bátran, 
higgadtan és elfogulatlanul szembe azokkal a lármás tüntetésekkel, 
ablak- és fejbeverésekkel. Igaz: igen sok esetben ezek üres, ostoba, sőt: 
kártékony naplopást jelentettek az ifjúság részéről. De vajon nem 
voltak-é a múltban esetek: mikor az ifjúság, más eszköz és lehetőség 
híján, ezekkel a jelenetekkel mégis a magyar öntudat, a magyar 
életösztön szükszégszerű és nagy erőforrást jelentő megnyilatkozása 
volt? Úgy látszik, néha történelmi szükség az, hogy az üvegesek és or
vosok egy kis rendkívüli keresethez jussanak.

Aztán: ha néha egy kissé közelebb nézünk bele a ne-politizálj- 
prófétákba: egy egészen ravasz, sunyi és kártékony politikai akarat 
megnyilatkozását fedezzük fel bennük. Néha egy sajátos negatív prog
rammal: - minket már nem lehet az uccára vinni, mi már nem vagyunk 
hajlandók politikai törtetőket hátunkon emelni az érvényesülésbe -: 
nem akarnak egyebet: mint eltompítani a magyar ifjúság védő ösztöneit 
azokkal a pusztító elemekkel szemben, amelyek Magyarországot, min
den új fejlődés dacára, továbbra is zsákmány-országnak akarják maguk 
számára biztosítani.

Rendkívüli nehéz tehát a teljes horizonttal, és az egyetemes 
összefüggések ismeretével nem bíró ifjúságnak igen sok esetben 
döntenie afölött: hogy kezdjen vagy ne kezdjen politikai akciót. De ez a 
veszély olyan, mint a fiatalság: mindennap kisebbé lehet. Ha az ifjúság 
minden, bármily munkakörű tagja áhítatos, komoly, felelősséget tudó 
szorgalommal adja magát a fennebb jelzett problémák és ismeretek 
tanulmányozásának: látóhatára napról-napra szélesebb lesz. egyre 
több összefüggést fog látni a véletleneseknek látszó folyamatok 
rengetegében. És mind könnyebben, és mind helyesebben fog ítélni 
politikai magatartása fölött.
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3.

Összefoglalva az átvizsgáltakat: az ifjúság lehet érték és nélkülözhetet
len funkció a Nemzet életében, de természetesen: nem a gólya ténykedé
seinek dátumaival. Kétségtelen, legfőbb teendője: minél mélyebbre 
szántó tanulással fel fegyvereznie magát a magyar életharc öntudatos 
katonájává. Ez a tanulás, ez a felkészülés kettős irányú. Saját szakmá
jában igyekszik minél látóbb, minél frissebb kezdeményezésű, minél 
szélesebb tájékozottságú szellemi munkássá képezni magát. És ugyan
akkor a lehető legmélyebb és legszélesebb tájékozódást szerez a magyar 
problémák, feladatok, összefüggések világában. Ezért én a mai idegen 
utánzásé ifjúsági szervezetek helyett e kettős feladatra építenék egy új, 
teljesen magyar gyökerű szervezést a ifjúságban. Külön-külön mun
kakörben egyesülnének az azonos szakmájúak. És volna az egész főis
kolai ifjúságnak egy egyetemes szerve a második feladat minél teljesebb 
megvalósítására.

Hogy aztán az ifjúság most: mint főiskolai ifjúság: mit tehet a nemzeti 
élet érdekében cselekvőleg kulturális, szociális és ideologikus irányban: 
azt egy külön nagyobb tanulmányban fogom annak idején elmon
dani.

Ez az írás nem óda és nem lelkesedés! ömledék. De azt hiszem: 
komoly, becsületes szándékú magyar fiatalember nem fogja haszon 
nélkül olvasni. Én az ifjúságot szeretem annyira, mint bármily más 
korú rétegét a Nemzetnek. De mindeniket csakis a Nemzet egyetemes 
egységében, azzal értékelve mindeniket: milyen összeműködéssel 
milyen termést és védelmet jelentenek a magyarság egyetemének.

Az élet és halál fölött ítélkező tragikus történelmi napok mindenkitől 
megkérdezik: - Ki vagy? Mit csinálsz? - És nem mentség előttük, ha azt 
feleled: - Húsz éves vagyok. - Hanem azt kell válaszolnod: milyen 
értéket gyűjtöttél magadban és hogyan igyekezel azt értékesíteni azok 
számára: akikhez a múlt, a vér és a lélek időtlen mély közössége 
köt.

Rákóczi-tér, 1941. április hó 13.
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VÁLASZ EGY MAGYAR FIATALEMBERNEK

Szóval: nem látsz sehol semmi reményt: céltalan, kétségbeesett 
erőlködés magyarnak lenni? A világerők gigászi harcában ránk csak az 
erőszakos megsemmisülés, vagy ami borzasztóbb, a gyáva felszívódás 
várhat? És ugye, ez összetörte egész lelki életedet, elundorodsz a jövő 
minden útjától, minden kezdéstől, akarattól? És persze: kívánod a 
megsemmisülést, a halált s ha édesanyád nem volna, még ma 
végeznél magaddal?

Közben húszéves vagy, másodéves egyetemi hallgató. De társaid nem 
jelentenek társaságot számodra. Undorodsz „konjunktúra-lelkűktől” és 
tigris-ideológiájuktól." Ez az egyedülvalóság leggyötrőbb sajgásod. Te 

ember akarsz maradni minden szépségben, jóságban, igazságban. És 
ha ez nem lehet, inkább jöjjön a nagy szabadító: a halál.

Azt hiszem, fiam, a halálvágyadhoz jó lesz sötét-lila nyakkendőt, a 
kétségbeesésedhez fakó rőt, őszi levélszínű mellzsebkendőt viselned. 
Ezek párhuzamos esztétikai állapotok. És holdtöltekor menj ki 
valamelyik temető egy magános sirdombjához, függeszd csüggedt 
szemeidet a halovány Holdra, miközben, persze, könnyek peregjenek 
belőlük. Természetesen: a fényképészt a masinájával ne felejtsd 
otthon.

A közül a sok őrült, hisztérikus, szédelgő vagy ravaszul üzleti levél 
közül, melyekkel immár huszonhárom éve bosszúállják a szabó- 
dezsőségemet, a te leveled visszaszökött a szemétkosárból, fiam. Mert 
amint egy-két mondatára pillantást vetettem, a te leveled is odadobtam. 
Aztán valami mégis visszahozta a kezembe, a szemembe, a szemeim
mel világba nyíló lelkembe. Mert a nyáltól, takonytól, gennytől, csipás 
könnyektől csurgó sorok között mégis egy lélek kuncogását hallottam. 
Egy lélekét, melyre a mai szádista napok fekete ostorai vernek.

Igaz, hogy a halálvágy, a kétségbeesés mély basszussal zengő 
drámaisága mindig játékkiváltsága volt a kezdő ifjúságnak s annakide
jén én is nem egyszer e fekete mezőkön nyargaltam lassúbbra 
fiatalságom toporzékoló erőit. Láttad már a kertek májusi bánatát, 
fiam? Mikor a boldogan csorduló napba oly zsúfolt zuhatagban om
lanak elő a lombok, a virágok, a gyümölcsök, a füvek és az élet áradó 
bőségében, mint mohó gyermek elcsurrant méze, elfolyik a boldogság a 
dolgok száján. Már feszít, már sajog ez a lakodalmas bőség benned, 
hogy már nem tud életebb élet, boldogabb boldogság, tavaszabb tavasz 
lenni. És mert már nincs végtelenebb végtelenség a gyönyörűség, a kéj, 
az életujjongás felé: ez az élet-Niagara feltorlik a Halál szakadékára s az 
elravatalosodó ragyogásából, a nap, a lombok, a virágok, a bogarak
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párzó dühéből mint súlyos fekete rögök hullanak túlfeszült életedbe a 
kérdések: Minek teremni, minek kezdeni, minek csókolni, minek 
élni?!

Ezek a fiatal halálvágyak, ezek a kétségbeesés-mókák csak ugródesz
kái voltak a fiatal túlerőnek a határozattabb célokra tömörített élet, a 
szervesebb egységű akaratok felé. Amint a négy-ötéves fiúgyermek a 
házőrző kutyával hergelődik, hogy életösztöne riadásokat, bátorságot, 
férfiuralmat tanuljon: a fiatal erő az élet kért fekete komondorával, a 
Halállal és a kétségbeeséssel kötekedik, hogy a leendő életharc minden 
veszélyét előre megélje s a fiatal fenekedések után hívóbb legyen az 
étvágya, lendülőbb a csókja és elíjeszthetetlenebb az akarata. De a te 
nyöszörgésed, fiam, nem az élet szervesen szükséges pazarlásban halált 
játszó nagy fiatalsága. A te halál-gennyezésed egy századokon át 
ijesztett faj dezertálása az élet akaratától, az életharc megküzdésétől, a 
magyar szolidáritás gyönyörű felelősségeitől. Ha csak te egymagádban 
volnál ilyen kis nyöször-bébi, fiókám, azt mondhatnám: hát csak ese- 
gess kétségbe, abortáltam, csak dögölkélj meg, édes gennyikém. Majd 
megható friss hantodon én, a hatvanegyéves fiatalember, eltáncolom az 
emberségükben megölhetetlen, okos jóságukban, a szépség szomjas 
szeretetében, az igazság elíjeszthetetlen keresésében erősek diadalmas 
csűrdöngölőjét. Sőt: wertheri koponyácskádból valami iparművészeti 
terméket penderítenék, hogy némi guba is kerüljön az étvágyam 
környékére. De sokan vagytok!

De légió vagytok! És fájdalom, a rossz századok oldásaitól belétek 
örökölt centrifugális nehézkedés nem mindnyájatokat a halálvágyba, a 
kétségbeesésbe tépi el az örök magyarság vállalásától. Vannak ennél a 
gyáva és beteg félreernyedésnél még irtózatosabb lelki dezertálások. 
Vannak ezren, nagyon sok ezren, akik olyan életvágyba hulltak, mely 
mélyebb és egyetemesebb halálvermet jelent a magyarságnak. Mert 
ezért az étvágyért odadobnak mindent, amiért ember az ember s ami 
magyarrá biztosít minket és azokat, akik utánunk jönnek. De hagyjuk 
most ezt.

Nézzük szembe kétségbeesésed két legkarcolóbb felhőkarcolójával. 
Tehát: először is meghalunk. Sok fekete festék van a szemeidben, kis 
öreg. A történelmi Magyarország fennmaradása és történelmi elégtétele 
mellett két nagy nemzet becsülete áll őrt. Két nagy nemzeté, melyek 
közül az egyiknek oldalán a múlt világháborúban odaáldoztuk 
testvéreink százezreit, ősi földünk kétharmadát. És azóta is páratlan 
hűséggel tartottunk ki mindkét nemzet mellett, ha kellett, áldozatosan 
is, a legnehezebb időkben is. Két nagy, új kort építeni akaró nemzet 
morálja, hidd meg, fiam, az élet legjobb bankgaranciája. Azonkívül: ma 
már Európa minden valamirevaló nemzete látja, hogy olyan őrült igaz-
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ságtalansággal, amilyent Európa egyik legrégibb történelmi egysége 
ellen követtek el, semmilyen kis vagy nagy hatalom nem szolgálja 
üdvösségesen a maga jövőjét.

De egyáltalán, szabad-e ilyen hisztérikus érzelgéssel fogadni a mai 
roppant világválság elénk toppanó napjait? Illik ez a férfihoz? Illik ez 
egy gondolkodó főhöz, aminek különben éppen te játszod magadat 
önmagad előtt? Ha valaha: úgy most kell az időben élnünk, az időben, 
mely nincs napokra, évekre tördelve és tagolatlan igazságában benne 
vannak a betegségek, a lázak, az őrült rohamok is: de benne van, el- 
maradhatatlanul benne van a gyógyulás is s az élet új, gyönyörű len
dülete. A legtörvényebb törvény mégis az, hogy az élet élni akar. És az 
emberiség élete csak egyetemes alapokon zsendülhet a jövő, a termés, a 
több élet felé. Egyetemes alapokon, melyek nem Péter, nem Pál érdeke, 
hatalma, igazsága: hanem minden népnek szabad fejlődés, megtalált 
érdek, védő igazság. Töröld csak egy kissé ki a szemedből Manfrédot, 
Renét, Werthert és a Karthauzit és meglátod: a történelem folyamán 
még az egyes világuralmi impériumok is szükségszerűen mind jobban 
közeledtek ehhez az egyetemes alaphoz. És a történelem mostani véres 
tántorgásainak talán éppen az a legmélyebb értelme: hogy borzalmak 
és tragédiák árán az emberiség eljut ahhoz az egyetemes, természetes 
alaphoz, melyben az egységet nem egy impérium fegyveres ereje: 
hanem egy minden nép szerves életérdekeiből megépült jogrend fogja 
jelenteni. Ebben a természetes, egyetemes rendben el fognak tűnni a 
nagyhatalom, nagy nemzet, kis nemzet beteg és nem emberi értékekre 
alapított megkülönböztetések a nemzetek és államok közt. S az 
államok, nemzetek legbelső örök célja, transcendens imperializmusa, 
történelmi versenye nem a technika vak lutrijára, az ölés szakszerűségé
re és nem is a párzás doppingjára lesz alapítva. Hanem arra, hogy az 
állam, a nemzet minden tagja minél gazdagabban megélhesse, 
termésbe hozhassa minden termő csíráját: énjének teljes életté 
valorizálásával, a közösség legnagyobb hasznára.

Természetes, hogy az egész embervilág e mély átalakulása, e végre 
tényleg emberi életformába jutása apokaliptikus küzdelmek útján 
valósul meg. Az elméletekkel és géppel ragadozó emberállat minden 
gyilkos és rabló ösztönének ki kell égnie e harcban, a szenvedések, 
veszteségek és tragédiák mérhetetlen arányának kell rádöbbentenie az 
emberiség testét-lelkét ez új életforma egyetlenül reális politikájára. 
Rengeteg elzuhanás, hullák zuhataga, gigántikus íjesztések állnak a 
jövő útja mentén. De jegyezd meg fiam: a magyar fajnak van sok hibája 
és méginkább: van sok olyan erénye, mely mindig másnak jelentett 
aratást. De van egy nagy lelki ereje: ki tudja várni a zimankó múlását. 
Többször mutattam rá a viharban álló pusztai magyar pásztorra, amit a
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legmélyebb magyar szimbólumnak érzek. Ha közeledik a fergeteg 
kiszámíthatatlan veszélyeivel: nem idegeskedik, nem hadonázik. 
Legyűri a süvege elejét, előrehajolva botjára támaszkodik és subája 
védelmében órák hosszat is merev mozdulatlanul nézi összebújt nyáját. 
Mintha mondaná a rábízott homályos lelkeknek: - A világ most 
íjesztést játszik, de ne féljetek, addig nincs baj, amíg én nyugodt vagyok 
és vigyázok. Villám, dörgés, özönzápor, bomlott szél elmúlnak s annál 
áldóbb lesz a nap édes melege és gyorsabb a fű zsendülése a megáztatott 
rögökön. - így kell tennie a magyarnak a mai ítélettörténelemben. 
Magába kell mélyednie, megkeresnie legerősebb erőit, legtermőbb haj
lamait s kifejleszteni azokat az egyetemes magyarság számára. Elő
hívni, fejleszteni az együvétartozás, a szerves összefogás mély ösztöneit, 
kigyomlálni a magyar öntudatból az idegen mérges magvak dudváit, 
megszervezni a magyar lelkeket a jövő védelem és jövő lehetőségek 
gyors feladataira: dolgozni, hinni, összefogni: ez az egészséges magyar 
ösztönös mozdulata. Aki érez valami erőt magában s ereje érvényesülé
sét az örök magyarság érvényesülésébe építi be, az nem ijed meg a 
történelem mumus-rángásaitól. Hogyan félne az elmúló fergetegektől, 
mikor az el nem mólóban éli meg életét?

Kétségbeesésed másik szakadéka az, amit te a nacionalizmus csőd
jének nevezel. Azt mondod, hogy Európaszerte, de nálunk is: a 
nacionalizmus leghangosabb csoportjai, melyek sokszor szélső nacio
nalistáknak nevezik magukat: sokkal irgalmatlanabbal s minden mély 
nemzeti érdektől elrugaszkodóbban hajlamosak szolgálni idegen 
érdekeket még a régi nemzetközi csoportoknál is. És hogy módszereik, 
moráljuk is még féktelenebb megismétlése a régi kezdő bolsevizmus 
módszereinek és moráljának. Ezek az elemek - mondod - nálunk 
nacionalista zajongással éppen a magyarság nemzetalkotó nagy 
történelmi hivatását akarják lehetetlenné tenni s külön értelmetlen 
mozaik-töredékekre akarják szétrágni a magyar történelmi hivatás 
szent földjét és egy sorsú népét.

Ennél a kétségbeesésednél beszélsz a legokosabban és szemeid nem 
hazudnak. De itt is: beteg érzelgések helyett meg kell keresni a mai om
lások mögött az örök fejlődés feltételeit. Csak a nálunk mutatkozó 
jelenségekre szorítkozva - és szem előtt tartva a mai viszonyok 
szükséges fegyelmét - ezt a konjunktúra-fertelmet így elemezhetjük 
összetevőire. Először is: a vihar szelében mindig a szemét kap 
legkönnyebben szárnyra s ezek csapódnak legelőször arcodba. Pénzért, 
érvényesülésért bármire kapható gunman-ek, a szadizmus, a pusztítás s 
más lelki torzulások exhibicionistái, beteg ágyékukra világtörténelmi 
ellátást sóvárgó irtózatos hetérák stb. mindig mindenütt riadókészség
ben várnak a legkorszerűbb aljasságokra. Azután: ha csak fél szemed is
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van, láthattad: hogy e szélső nacionalista cég alatt zajongók egyrésze 
annakidején éppily hangosan holsevizmust lármázott. Harmadszor: 
azoknak légiója, akik, mikor hatalmasok voltunk, a jobb magyarság 
rikító álarca alatt foglalták el a magyar élet stratégiai pontjait és most... 
Negyedszer: a vakok, a vakítottak, a Vazulok tömegei. Akik éppen 
magyar buzgóságból s a magyar megújhodás szomjas vágyával 
bódulnak azok táborába, akik a magyar megmaradás minden feltételé
re halálos veszélyt jelentenek.

Ez az utolsó, legnagyobb tömegű csoport, melyhez paraszti elemek is 
tartoznak: jelentenek a legnagyobb fájdalmat a magyar szemlélődő 
számára. De egyszersmind ezek a legeligazítóbbak az élet és biztonság 
útjai felé. Vajon a magyar fajnak egy szörnyű hullafoltjáról van itt szó, 
aminek te nevezed ezt a jelenséget fekete keservedben? Arról a végső 
felbomlásról, amikor a szervezetnek már nincs annyi életereje, hogy 
tagjait megtarthassa életösztöne, életérdekei szerves egységében? Nem! 
És megint: nem! Természetes, hogy mint minden nemzetnél: nálunk is 
vannak fától elguruló mérges és rothadt gyümölcsök. De ezek csak 
egyesek, mégha számuk a mai lényegre hívó időkben szokatlanul nagy 
is. De a középosztály és különösen a munkásság és parasztság megtántoro- 
dott elemei nem a magyar szervezet halálos betegségét jelenti. Hanem: éppen 
életakaratának, életerejének felmozdulását a megújhodás, az egészség felé. 
És az értékes magyar erők ez érthető megtévedésére megvan a biztos, 
gyökeres orvosság. Ahelyett, hogy kizárjuk a politikai nevelődésből a 
magyarság egyetemes tömegeit, a: Ne politizáljatok! öngyilkosságra 
hívása helyett: meg kell szervezni a lelkek egyetemes politikai 
tudatosítását! Egy új politikai rendszer és minden intézmény erejével 
mindennap, minden órában, az élet minden tényében rá kell nevelni a 
magyarság egyetemét, hogy törődjék önmaga és a közösség életérdekei
vel, ismerje meg a nemzethez kötő viszonyának minden jelentőségét, a 
magyarság minden problémáját, helyzetét, szerves céljait. A min- 
denekfölött álló Biztonság: a magyarság fennmaradásának, fejlődésének, 
életgazdagodásának feltételeit beépíteni minden egyes magyarba, e feltételek 
teljesítését minden egyes magyar ösztönös lelki gépezetévé tenni.

Taknyikám, az élet nagy osztálysorsjátékában is csak az nyer, aki 
befektetett, kockáztatott valamit. Az összeomlás utáni nemzedékek 
legvégzetesebb hibáját abban látom: úgy kergették a nagy nyereségeket, 
hogy semmit sem fektettek be, semmit sem kockáztattak. Ez természete
sen sok eltávolodást jelentett a világháborúban ledöfött, szétmarcangolt 
magyarság igazi szerves érdekeitől. Nagy harcomnak a fertelmes Halál
lal éppen az volt egyik alapértelme: hogy új: áldozatos és hősi lelket 
hívjak életre a megtántorodott magyarságban, hiszen heroizmus és 
odaadás a életüzlet legokosabb számítása. És látod, apró nyafogom:
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körülíjesztve a körém ejtőemyősödő évektől, magánosságom prome- 
theuszi szikláján, életem termésében megrabolva az üzlet-dzsungel 
legpiszkosabb gazembereitől, annyiszor megtagadva, hadsereg és 
fegyvertár nélkül: tudom, hogy enyim lesz a diadal. Mert lélek vagyok, 
mely ellen nincs bomba és zuhanó gép, mert élet vagyok, mely minden 
mozdulásában fajtája életévé árad, mert megölhetetlen, végtelen 
szeretet vagyok.

Rákóczi-tér, 1940. július 31.
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HOGYAN TANÍTOTTAM ÉN?

Ismeretes: hogy bizonyos munkakörök ellátóit a közvélemény határo
zott jellemző vonalakba tömörített típusokká általánosítja. Ez azt jelen
ti: hogy az illető munkakör egyedeit valósággal nem közvetlenül látja 
meg. egyéni voltuk ezer mélyebb vagy felületesebb különféleségeiben. 
Hanem: azon a típuson keresztül, amely az illető munkakör egyedeiről 
a köztudatban van. Egy sajátos harmónia praestabilitáról van itt szó. A 
közvélemény embere nem az egyénről kapott jelenségekből állítja össze 
annak lelki képletét. Hanem: az élet millió folyamatából folyton- 
folyvást összetevődő sajátos emberi valóságot apriori belespanyolcsiz- 
mázza abba a képletbe, melyet hosszú időn, néha évszázadokon át 
közszájon forgó anekdoták, irodalom, művészet, elfogultságok, előítéle
tek és: az illető foglalkozással tényleg könnyen és sokszor velejáró 
jelenségek hoztak létre a köztudatban.

Az is érthető: hogy ilyen típusképletek csak bizonyos foglalkozási 
ágak embereiről vannak. A köztudatban nincsen: a zálogházi becsüs, a 
gazdasági felügyelő, a kir. közjegyző stb. De van: a tanár, a baka. a pap, 
a katonatiszt stb. Miért? Bizonyára nem azért, mintha az első csoport 
foglalkozásainál, ha talán kisebb mértékben is, nem fejlődhetnének ki a 
mesterséggel könnyen és sokszor velejáró közös vonások. Hanem: a 
második csoport foglalkozási ágai annyira belenyúlnak majdnem min
denki életébe és a közéletbe, alkalmazottjaik annyira kikerülhetetlenek 
a mindennapi élet valóságában, egyedeikhez az érdek, a haszon és a kár 
annyi érzelmi velejárója fűződik mindenkiben: hogy e foglalkozási 
ágak ellátói rendkívüli mértékben jutnak a figyelem, az érdeklődés, az 
emlékezés formálásába.

Ennek a ténynek tudatában volt az a nagyon karcsú, ötvennyolc
kilós, lobogó szőkeségű, nagyon eleven és nagyon álmodó, nagyon 
szociábilis és nagyon magános, megijeszthetetlen bátorságú és messze- 
látóan félénk fiatalember: aki ezelőtt harmincöt évvel Szabó Dezső 
névvel indult meg a középiskolai tanárság nagy elhivatására. És elhatá
rozta: hogy nem a foglalkozása fogja megformálni őt, hanem: ő fogja 
megformálni a foglalkozását.

Ez az elhatározás nem a fiatal egyénkedés feszengése volt nálam. Én 
akkor már, nehéz csaták és mélyreható belelátások után: túl voltam a 
múlt századvég egyéni és egyénkedési lázán, melyet a Stendhal- 
Nietzsche igézetek s a századvég irodalmi és művészi anarkiája teljes 
virulenciájára fokoztak. Sőt: akkor már bennem, talán elsőül Eu
rópában, nagy felmozdulások történtek Nietzsche végzetes igézetű, 
könnyen félreérthető és irtózatosan félreértett übermencs-rapszódiái
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ellen. Mert akkor már éles-tisztán láttam: hogy micsoda veszélyt 
jelenthet a Nietzsche-igézet az egyénnél a közösséggel szemben és a 
közösségnél az egyénnel szemben.

Nem: ebben az elhatározásomban nem volt semmi félszeg egyén
kedés és egy szikra félelem sem volt a tanári-típusba esés komikumától. 
De nagy tévedésnek tartottam - és ez a látás egész tizenötévi tanári 
működésem meghatározta hogy én magamban az élővé és életre 
nevelendő gyermekeknek egy sehol és soha nem létező emberkivonatot adjak, 
mely a közoktatási hatóságok telekkönyvében „a tanár” címkéjét viseli. Egy 
emberkivonatot, mely csupa pedagógiai kiválóságokból áll és semmi 
egyébből. Az volt a gondolatom és ezt ma sem tudnám megtagadni: hogy 
az iskolában a fiatalok életlátását és életérzését nem egy lehetetlenre 
szűrt élet és nem létezővé szűrt emberek mesterséges és mesterkélt 
ábráival kell megteremteni. Hanem: a millió és millió folyamatban, 
jelenségben egymásra ható élet s a millió folyamatból, ellentétekből és 
gépiességekből, tökéletlenségekből és kiválóságokból összetevődő em
ber lehetőleg teljes megláttatásával.

Mielőtt előadnám tanításom és nevelésem elveit és ösztönös megnyi
latkozásait: ki kell jelentenem: magam sem tartanám kívánatosnak: 
hogy valaki tanári működésem legtöbb eljárását egyetemes pedagógiai 
elvekké tegye. Azt hiszem, ha valaki erre tévedne: veszélyes torzításokba 
eshetnék. Ez eljárások jelentékeny része annyira belőlem való volt és 
annyira az én sajátos erőimmel volt kapcsolatban: hogy más élettar
talmú és lelki összetételű tanárnál a legjobb esetben komikumot, de 
valószínűleg: igen súlyos visszásságokat eredményezhetne. És hogy itt 
mégis előadom, annak az az oka: meg vagyok győződve, hogy gon
dolkodó és lelkiismeretes tanárra elolvasása csak haszonnal lehet.

Tanári pályám egy igen szerencsés előtapasztalattal kezdődött. Mint 
az Eötvös-kollégium tagjának: negyedéves koromban be kellett járnom 
tanítást tanulni a Minta-gimnázium előadásaira. így egy teljesen 
megbízható, részletes és döntő megmutatásé példát kaptam arra: hogy 
hogyan nem szabad tanítani.

Hogy a mai Minta-gimnázium milyen, hogyan tanít és hogyan nevel: 
nem tudom. így a következő sorok csakis az akkori állapotokra vonat
koznak, melyeket saját tapasztalatomba undorodtam be egy keserves 
félév alatt. Azért mondok csak félévet, mert a második félévben 
megszöktem e sajátos beteg pedagógia áldásaitól. És az Eötvös- 
kollégium derék igazgatója, aki tudta, hogy engem legjobb a magam fej
lődésére hagyni, elnézte ezt a szabálytalanságot.

A Minta-gimnázium - a Minta szónak itt egy sajátos negative 
parancsoló jelentése volt, - ebben az időben egy szűk horizontú, betegül 
rácionálista pedagógiai szekta markában, igen szűk markában volt. Ez
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egy nem nagyon jelentékeny, és semmiképpen sem eredeti Kármán 
nevű pedagógust kent házi istenévé s az egy dogmájú szűk elmék min
den kárát rászabadította erre a szerencsétlen iskolára. Abból az igen 
régi elvből indult ki: hogy az ismeretek tételeit a gyermekek ne készen 
kapják, passzív befogadással, csupán emlékezetüket gyakorolva. Ha
nem: a már megszerzett képzetek ügyes csoportosításával induktív utón 
ők maguk aktíve, mintegy alkotólag jussanak el a tanár vezetése alatt az 
új és új eredményekhez. Hogy így, mintegy állandó szellemi mozgósí
tással elérjék a középiskola egyik legfőbb célját: a rendszeres gon
dolkodás megtanulását.

Ez a kitaláltató, rávezető módszer, a maga helyén éppen olyan jó 
lehet, mint amilyen pusztító és káros, ha egyedülidvezítő módszerré te
szik. De teljesen érthetetlen: hogy egyetemet végzett s magukat 
pedagógusoknak pódiumozott egyének miként tudják ezt az eljárást 
egyetemes és egyedülidvezítő tanító módszerré kergülni. Szinte képte
lenségnek látszik, hogy lélektani és filozófiai diszciplínán átkényszer- 
gett elmék, vagy legalább is elme-félék, elmeszerűségek ne lássák meg a 
következőket: Először is: a gyermek nem egy dimenzió, logikai 
cémaszál vagy geométriai vonal, mely a világot csak csupán a logikai 
műveletek keretében veszi magába, teszi magáévá. Az emberi lélek, az 
emberi termés meggyilkolására tör az: aki nem a természeti adottságai
ban integrális embert, a minden termő, alkotó lehetőségében teljes test
leiket teszi a nevelés, az oktatás alapjává s az emberi lelket csupán 
logikai mehanizmussá igyekszik koldusítani. Szellemi, lelki gaz
dagodásunk, fejlődésünk óriási része nem logikai úton történik s legfen- 
nebb csak később kerül logikai elrendezésbe a megszervezett elemek 
egy része. A helyes nevelésnek és oktatásnak tehát egyenlően kell 
törekednie minden emberi lehetőség, minden lelki képesség fejlesztésé
re. 2. Éppen: mert a megismerésnek, a lelki elemünkké hódításnak csak 
egy része történhetik logikai úton: gondosan át kell gondolni: hogy 
melyik tantárgy, vagy melyik tantárgynak milyen része alkalmas az 
ilyen logikailag rávezető, kitaláló módszerre. Tökkelütött hülye pld. az: 
aki az irodalmat is így akarja tanítani. A szépet csak szuggerálni lehet, a 
millió folyamatban történő humánumot nem lehet logikai formák
ba belecsonkítani.

Azonkívül sok más baj is volt e körül a Nehogy-így-taníts- 
Mintagimnázium körül. Mert a múlt pedagógiája tényleg sokszor 
túlzásba vitte az emlékezet-fejlesztést, a könyvnélküli tanulást: ezek a 
szűk horizontú, egy dogmába soványuk pedagógiai csodarabbik 
tudatosan elhanyagolták az emlékezet fejlesztését és gyakorlását és 
véres szemű ellenségei voltak a könyvnélküli tanulásnak. Ez megint az 
elfogult és hiányos lélektani ismeret pusztítóan káros ostobasága volt. A

1099



könyvnélküli tanítás egyik legfontosabb, döntően szükséges eleme a 
tanításnak és nevelésnek. Először is: vannak ismeretek, így pld. a 
nyelvtan, a történelem stb. igen sok eleme, melyet csak így tehetünk 
magunkévá. Azután a roppant humánumot és szépséget jelentő versek, 
dalok stb. könyvnélküli tudása olyan állandó lelki érték, mely az egész 
életet beszínezi s egész élete folyamán emberebbé teheti az embert. 
Hányszor volt könnyebb az élet szomorúsága, a küzdelem terhe: mert a 
meggyűlt bibiket be tudtam rakosgatni Horácius, Szt. Ágoston, Kempis 
vagy Pascal egy-egy mondatába. És magánosságaim nagy sivatagjaiban 
hányszor volt végtelen vígasztal ás és új magasságokba lendülés: mert 
Homérosz, Vergilius, Dante, Vörösmarty, Petőfi stb. széles szárnyú ver
sei suhantak át lelkem beárnyékolt völgyei fölött.

De mindenek előtt: az emlékezet idomított, mindig riadókész akarat. 
A könyvnélküli hatalmas nevelése az akaratnak. Akinek nincsenek éles 
határvonalú, bármikor tetszés szerint felidézhető képzetei, akinek nincs 
gazdag, üzemképes képzetraktára: annak határozott akarata sincs. 
Természetes: meg kell válogatni: mit jelölünk ki könyvnélküli tanulás
ra. De: a könyvnélküli tanulás nem csak az ismeretszerzésnek, hanem a 
jellemképzésnek is hatalmas tényezője. Egyébiránt érdekes: több 
Mintában végzett jeles tanulót volt alkalmam ismerni. Kivétel nélkül: 
negyedannyit sem tudtak pld. a latin nyelvből, mint a mi régi módszerű 
kolozsvári református gimnáziumunkban hármas osztályzattal vég
zett tanulók.

Azután: az így-ne-taníts-Mintagimnáziumba általában milliomos 
csemeték vagy a felső középosztály dédelgetett hajtásai jártak. Túlnyo
móan olyan gyermekek, akiknek az otthoni környezet bőséges kulturá
lis rákészülést jelentett. Sőt: olyan gyermekek, akiknek minden 
nyílásánál egy magántanító állott s minden lehető rávezetősdire előre 
bedugta beléjük az eredmény-kupakokat. Alig lehetett kacagás nélkül 
megállani, amint ezek a konklúziókkal előre túltömött fickócskák 
vigyorogva hagyták a tanárt szabályszerűen verejtékezni a képzet
kapcsolásokkal és gyönyörű menetű rávezetésekkel, mikor az eredmény 
már régen a zsebükben volt. - Hadd szolgálja meg a fizetését! - mondta 
a vigyorgásuk. Egészen elképesztő: hogy olyan iskolában véltek egész 
életre szóló mmto-tapasztalatokat adni a fiatal induló tanároknak, ahol 
olyan viszonyok voltak, amilyenek az ország semmilyen más intézeté
ben fel nem találhatók.

De ami legjobban beledúlt az egészséges ember anyagcseréjébe: az az 
undorító nagyképűség volt, az a kiválasztottra kent bóherség, mellyel 
ezek a pedagógiai kegyszeresek megáporították az egész intézet levegő
jét. Mindenik olyan arccal hordta magát, mintha kiválasztott tan-Diána 
volna valamilyen herbárti hattyú annunciációjának gyönyörűséges
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befogadásában. E nagyképűségnek, e pedagógiai preciozitásnak egyik 
legpusztítóbb butasága az a kirakatos túlkímélet, valóságos babusgatás 
volt, mellyel a gyermekeket nevelték. A régi iskola egy percre sem felej
tette el: hogy a valóságos élet nyers és könyörtelen harcára neveli a gyer
mekeket és ifjakat és igyekezett lehető sokoldalúan ráedzeni a fiatal 
lelkeket erre a küzdelemre. Lehet: hogy ezen a téren némely eszközével 
túlzásba ment. de ez nem ok arra: hogy a másik, sokkal veszélyesebb 
következményű irányban menjünk túlzásba. Csakhogy éppen kölnivi
zes vattába nem pakkolták a tanulókat. Egy tízpercen a folyosón 
beszélgettünk mi, kezdő kocák (gyakorlatra berendelt okleveles fiatal 
tanárok vagy tanárjelöltek) és az intézet egy nehány tanára. Egy kon
zulnak harmadosztályos gyermekét tárgyaltuk. Én kedélyesen jegyez
tem meg: - Bizony, elég csintalan a kis pasas. - Erre a pedagógiai 
főcsodarabbi égnek fordította szemeit, karjait pedig rémülten bökte a 
világ fedele felé. - Kedves jelölt úr, kiáltotta fájdalmas kétségbeeséssel, 
hogyan lehet pasasnak nevezni egy gyermeket?! Hiszen a gyermek rés 
sacra! - Erre én mézédesen válaszoltam: - Én pedig ezt a rés sacrát 
nyakonvágom, ha velem szemtelenkedik. - Mély csend lett. Napokig 
úgy néztek rám, mintha az édesapámon kívül két mostoha apát is 
lemészároltam volna.

Csoda muri volt, mikor az első vagy második osztályba bejött egy 
pocakos, nagy harcsabajuszú herbárti felkentség s ezeket a kis pesti 
csirkefogókat „önök, gyermekeim”, - vagy pláne: „önök, uraimnak” 
szólította. A fiúk köldökükig vigyorogtak és hátra, hátra kacsintottak 
nekünk, néma áldozatoknak, akik vérző hallgatással szenvedtük ezt a 
tan-pacsuli szagot. Ezek a Kármántól károsodott kár-Manók még azt 
sem tudták, hogy a francia vous, vagy az angol you az esetek jelentékeny 
részében magyarul annyi, mint: te. Mindig tapasztaltam: hogy a 
szemüveges, doktorális és magántanárias ostobaság a legirgalmatla
nabb ostobaság.

Aztán: néha megajándékoztak bennünket szíves tanácsokkal: ho
gyan viseli magát egy igazi tanár az iskolán kívül, a társadalomban. 
Szegényeknek a valóságos és különösen: a vidéki életről egy hajszállal 
sem volt több fogalmuk, mint a gyermekiélekről. Ezt a nemes irányítást 
leginkább egy öreg fóka végezte, akinek párálizis batyujában ez az 
egyetlen tanács jelentette a tanár egész életét: - Már, kedves kolléga 
urak, én azt mondom, hogy az igazi tanár előre kalapot emel a 
főispánnak, az alispánnak, a főjegyzőnek, a tiszti főügyésznek, a 
polgármesternek, a rendőrfőkapitánynak. - Ezt az evángéliumot 
hetenként háromszor betűszeri nt ezzel a szavakkal kaptuk be - Egyszer 
vékonyra szerényített hangon megkérdeztem: - Tanár úr, kérem szépen, 
a segédjegyzőnek és a rendőrfogalmazónak is előre kell köszönnünk? -
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Az öreg rémült szemekkel tátogott ki a paraliziséből. Látszott, hogy 
olyan probléma örvény lett eléje, mely egész világát elnyeléssel fenyeget
te. Végre az űzött vad lihegésével felelte: - Ezen még nem gondolkoz
tam. En nem is tudom, hogyan lehet tőlem ilyeneket kérdezni. - Vájjon 
hány gutta ütötte volna meg az öreget, ha látta volna, hogy mint kamasz
tanár hogyan csicsonkáztam neki a székelyudvarhelyi korzón az új 
főispán hasának?

A le-nem-mintázandóságok Minta-iskolája - hangsúlyozom, hogy itt 
csak az akkori Minta-gimnáziumról van szó - az egészséges undorodás 
erős zuhanyát jelentette nekem. És ennek nyomán ezt a hasznot: 
felmozdította lelkiismeretem: hogy mélyebb átgondolásban nézzem át: 
milyen kötelességek előtt állok és hogyan kell megvalósítanom 
azokat.

Természetes: az, hogy a magam személyét megvalósítottam a tanári 
hivatás keretében: nemcsak a tudatos gondolkodás, hanem énem 
ösztönös parancsainak is eredménye volt. Amint fennebb mondtam: 
igyekeztem, hogy ne egy tanárkivonatot lássanak bennem tanítványa
im, aki mint hivatalos mindentudó és csalhatatlan legfőbb bölcsesség 
intézi a világ iskolába lógó részének dolgait. Hanem: egy végtelen adott
ságában, szabadságaiban, és megkötöttségeiben, erőiben és gyengesé
geiben élő valóságos embert.

Mindenekelőtt: a tanári mindentudás babonás követelményét irtot
tam ki. Ha valamelyik gyermek olyant kérdezett, - és mit nem tud egy 
gyermek kérdezni! - amire nem tudtam határozott tartalmú feleletet 
adni, mosolyogva mondtam: - Bizony, fiókám, erre éppen úgy nem 
tudok felelni, mint te. De utána nézek s holnap kérdezd meg újra. 
Legalább én is tanulok. - Ha - igen ritkán - egy évszámban, vagy más 
adatban tévedtem, a következő órán magam tértem rá: - Fiúk, nem ez az 
igazi őszinte viszony a tanár és a tanulók között. A múlt órán ezt meg ezt 
tévesen mondottam. Közületek többen bizonyára észre is vették és nem 
figyelmeztettek rá. Akkor tiszteltek igazán, ha megérzitek, hogy ez nem 
jelent hántást számomra. Igen sokszor mesterségesen idéztem elő olyan 
eseteket, hogy amikor mezőgazdasági, mesterségbeli vagy olyan 
foglalkozási dolgokról volt szó, amiről valamelyik diák az otthoni 
tapasztalatok révén sokat tudott: a diák tanítsa tanárát. Ezt mindig nagy 
örömmel s bizonyos kedves büszkeséggel tették. És néha meglepő okos 
összefoglalásban adtak képet az életépítés egy-egy teréről, amelyet, az 
én figyelmem igézetén át, a többi gyermekek is mohón magukévá 
tettek.

Mindig, nyilvánvalóan igazságosságra törekedtem. De mindig 
érzékeltettem velük, hogy az ember, tanár vagy nem tanár: igen 
tökéletlen műszere az igazságnak. És mert a teljes bizalom és őszinteség
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levegőjét teremtettem meg köztem és tanítványaim közt, a félévi osztály
zás után megtörtént, hogy egy vagy több tanítványom szólásra 
jelentkezett - Na, mi nyomja a begyeteket? - kérdeztem. - Tanár úr 
kérem, nagyon szeretnénk valamit mondani, de félünk, hogy meg 
tetszik haragudni, - felelték. - Fiacskáim, ha igaznak és fontosnak talál
játok azt, amit mondani akartok, akkor el kell vállalnotok a kockázatot 
is. Különben is, mi lesz, ha megharagszom? Legfennebb egy nyaklevest 
vagy más büntetést kaptok. - Erre nehezen előállottak: - Tanár úr. 
kérem, a szegény Balog még nálunk is jobban tudja a franciát és ő a 
legszorgalmasabb. És mégis: mi kettőst kaptunk, ő pedig hármast. - 
Erre kimondtam a katonás parancsot: - Vigyázz! Fedezz! - Amint fe
szült rendben néztek rám, kezdtem:

- Fiúk, az osztályzásnak ugyebár négy jegye van. Bizonyos, hogy 
azok, akiknek jelest vagy elégtelent adtam, azok megérdemelték azt s 
ezen a téren nem lehet tévedés. De ti ötvennégyen vagytok. E számból ti
zenöt jeles vagy elégtelen. Marad harminckilenc. Gondoljátok, hogy 
előfordulhat az, hogy két gyermek teljesen egyformán tudjon egy 
tantárgyat?

- Nem, - felelték kórusban a gyermekek.
- Na, lássátok. És: ezt a harminckilenc fiút mégis csak két osztályzási 

jegybe kell becsoportosítanom. Mit gondoltok, el lehet ilyen körülmé
nyek között kerülni azt, hogy egy-két esetben ne tévedjen a tanár?

- Nem, felelték a gyermekek és szemük mondta, hogy látják a 
dolgot.

Elkacagtam magamat: - Balog koma, kárpótlásul a legközelebbi 
zsiványosdiban te leszel a zsivány alvezér. Aztán fiúk, ne higyjétek azt, 
hogy olyan szörnyen fontos dolog, hogy valakit kettősre vagy hármasra 
osztályoznak. Az a fő, hogy mit tud, nem az, hogy milyen számot írnak a 
tudására. Majd látni fogjátok, hogy az életben milyen sokszor osztá
lyozzák igazságtalanul az embert. De csak a nyámnyám ember 
keseredik el az effélén. Ha valaki tudja, hogy becsületesen és hasznosan 
betölti azt a helyet, ahol áll, fütyül az osztályozásokra. Lássátok, 
Balognak hármasa volt s most mégis zsiványalvezér lett és én 
vagyok a fővezére.

Egy ilyen jelenettel örökre elintéztem azt a sok érzékenykedő, sokszor 
betegen fájó tüneteket, melyek az osztályozásokat kísérni szokták. Az 
„igazságra" vonatkozó esetekből egy másik, tipikusan jellemző, a követ
kező volt. Mikor a székelyudvarhelyi Főreál hatodik osztályában átvet
tem a magyar és francia nyelv tanítását, az első órán a fiúk eddigi fran
cia tudását próbáltam ki. Egy Metz Gyula nevű tanuló valami komikus 
csacsiságot mondott s én szelíden kigúnyoltam. A fiú elzöldült, 
megrántotta széles vállát s mély, zsúfolt hangon, alig hallhatóra rekedve
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az indulattól lihegte: - Az ember nem tudhat mindent, más is csinál 
hibát - Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. De azután minden 
órán volt valami baj vele. A fiú nyilvánvalóan valami megrögzött képzet 
hatása alatt volt. Ha egy hibát követett el feleletében, megnémult és azon 
az órán egy szót sem tudtam kivenni belőle. És valahogy mindig egy 
legyömöszölt fergeteg hatását tette rám. A dolog annál különösebb volt. 
mert a legtöbb tárgyból s eddig a franciából is jeles tanuló volt. Félévkor 
hármast adtam neki. Ettől kezdve végleg megnémult s halálra szánt 
komor arccal ült az óráimon. Egy márciusi napon aztán, amint a 
táblára kellett felírnia valamit, egy mókás megjegyzésemre letette a 
krétát s vad daccal visszament helyére. Erre kikergettem az osztályból s 
kérésemre az igazgató még aznap délelőttre tanári gyűlést hívott össze. 
A gyűlésen aztán elmondtam az egész ügyet s kértem, hogy a fiút azon
nal tanácsolják el az iskolából s tiltsák meg, hogy a felsőség jóváhagyá
sáig az előadásokra járjon. Indítványom egyhangúlag elfogadták. 
Solymossy Lajos igazgató, aki az átlagnak jóval fölötte álló tanár és 
nagyon emberi ember volt, a gyűlés után azt kérdezte tőlem: - Ne vár
junk a jegyzőkönyv felterjesztésével vagy két napot? - Várjunk négy 
napot, - feleltem. Egymás szemébe néztünk és elmosolyodtunk.

Másnap már a fiú nem volt az osztályban. A fiúknak röviden szóltam 
az esetről. Az iskolában csak katonafegyelem lehet. Aki vét a tanárjának 
tartozó tisztelet ellen, annak nincs helye a tisztességes tanulók közt. A 
fiúk halálos csendben hallgattak - nagyon fájdalmas arccal.

Ebéd után két órakor csengettek a lakásomon. Ajtót nyitok. Tizenkét 
hatodik osztályos jön be. Úgy lépnek, mintha tojásokat kerülnének ki s 
a fejüket valami nagyon új és fájdalmas valaminek érezhették, mert 
nem igen tudták elhelyezni különben eléggé megszokott nyakukon. A 
vezérük előadta, hogy valamit nagyon szeretnének elmondani nekem, 
ha nem haragudnék és volnék szíves meghallgatni őket.

Betessékeltem és leültettem a társaságot. Tréfásan szóltam: - Na. fiúk, 
ki azzal a bozontos összeesküvéssel. Szónokjuk körülbelül ezeket 
mondta:

- Az egész osztály nagyon szereti a Tanár urat és nagyon hálás. Mert 
amióta a Tanár úr tanít, egész más lélekkel tanuljuk a magyart és a fran
ciát s mindnyájunknak ez a legkedvesebb két tantárgyunk. És, ne tessék 
haragudni, Metz Gyula a legjobb, legszorgalmasabb fiú az egész osz
tályban. Ő a legerősebb fiú, de erejét csak a gyengék védelmére használ
ja. Mindenki szereti őt. És tessék elhinni, hogy ő szereti legjobban a 
Tanár urat és ő lelkesedik leginkább a Tanár úr tanításáért. Soha 
egyikünk sem tudja elfogni sem a magyarban, sem a franciában. De 
nagyon érzékeny: a legcsekélyebb érintésre elveszti a fejét és akkor egy 
szó sem tud kijönni belőle és nem tudja, mint csinál. Tessék elhinni.
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igazán nem akart tiszteletlen lenni a Tanár úr iránt, de nagyon fájt neki, 
hogy éppen annak a tanárnak nem tudja megmutatni, hogy mit tud, akit 
legjobban szeret és akinek legtöbbet tanul. Azonkívül szegény beteg 
özvegy csizmadiáné az anyja. Ő dolgozik otthon mindent s néha 
éjszakákon cipőket foldoz a halott apja helyett, hogy egy pár krajcárt 
szerezzen az anyjának. Néha hajnalig dolgozik és tanul. Most irtózatos 
helyzetben van és a halálra gondol. Nagyon kérjük a Tanár urat. 
irgalmazzon néki. Olyan jó fiú szegény.

Rideg, zord arccal hallgattam a beszédet, melynek hangjában úgy 
zengett a fiatal lélek, mint Isten hívása az orgonában. Két percnyi csen
det hagytam fagyni közénk. Tizenkét pár szem dermedt könyörgéssel 
kapaszkodott az arcomba. Aztán szóltam:

- Nagyon köszönöm, fiúk, hogy eljöttek hozzám, és nagyon megtisz
teltek vele. Amit tettek, olyan szép, hogy nem akarom dicsérettel 
kisebbíteni. Mondják meg Metznek, hogy holnap jöjjön az előadá
sokra. A többit elintézem én. De bízom magukban, hogy egyebet nem 
mondanak neki, sem biztatót, sem ellenkezőjét. Legyenek mindig ilyen 
jó fiúk.

Másnap reggel tíz órakor francia órám volt a hatodik osztályban. Az 
igazgaztóval már elintéztem mindent, a jegyzőkönyvet megsemmisít
jük, a dolog elintézését rám bízzák. Az igazgató végtelenül örvendett 
ennek a megoldásnak.

Mikor beléptem az osztályba, a lelkem könyökével éreztem, hogy 
nagy várakozás feszül az egész osztályon. Úgy tettem, mintha semmi 
sem történt volna. Először, szokásom szerint, tekintetembe vettem az 
egész osztályt, minden arcot. Hogy elég egyenesen állnak, hibátlanul 
fedeznek. Egy hátsó padban ülőnek odaszóltam, hogy ne használjon 
olyan ordítóan szagos szappant. Egy másiktól megkérdeztem, hogy 
meggyógyult a kedvenc cinegéje. Leültettem őket. Az osztálykönyvbe 
nagy nyugodtan beírtam a hiányzókat és a tananyagot. Aztán kiosztot
tam mindeniknek a heti francia nevét. Ez azt jelentette, hogy mindenik 
fiú kapott valamelyik szócsoportból egy francia nevet. Például: le 
menuisier - az asztalos, le mason - a földmíves stb., és az volt az ügyes 
fiú, aki leghamarabb tudta francia néven szólítani minden osztálytár
sát. Mikor az utolsó fiú is megkapta nevét, zordra ridegült az arcom s 
kicsattant belőlem a vezénylet:

- Felállani! Egyenesen állj! Fedezz! - A súlyos csendben komoran 
mondtam:

- Metz Gyula, jöjjön ki.
A sápadt gyermek úgy jött ki, mintha a vérpadra volna elszánva. - 

Vigyázz! - vezényeltem.
Aztán szóltam:
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- Metz Gyula, maga vétett a tanárt megillető tisztelet ellen s ezért 
súlyos büntetés jár ki. Lehet, hogy néha akár részemről, akár más tanár 
úr részéről apróbb igazságtalanság éri egyik-másik tanulót. De gondol
ják meg, hogy ilyen dirib-darab igazságtalanságban néha szülőiktől is 
részesülnek, akiknek legfennebb öt, hat gyermeke van s akiknek 
szeretetéről bizonyára nem kételkednek. Mármost: a tanár nem öt-hat, 
hanem száz-százötven gyerekkel bajoskodik. Aztán: a tanár is épp úgy 
ember, mint a szüleik, tele sok gonddal. Néha betegség, vagy valami 
nagy bánat vagy sürgős feladat veszi igénybe lelkét. Lehetetlen tehát, 
hogy a tanár is ne tévedjen néha. De egy bizonyos, hogy ezt sohasem 
rossz szándékból, vagy gyűlöletből teszi. Az igazi jószívű fiú épp oly jó 
lélekkel tűri el tanárja ilyen apró tévedését, mint a szüleitől esetleg 
érdemtelenül kapott nyaklevest.

Viszont én is hibát követtem el. Nem voltam elég figyelemmel a maga 
lelkére, munkájára, otthoni viszonyaira. Ez nagy mulasztás volt. Társai 
voltak szívesek eljönni hozzám és elmondták, hogy maga milyen 
szorgalmas, jó fiú, jószívű pajtás és igyekszik segíteni az édesanyján. 
Mindketten tévedtünk. Ezért minden büntetését elengedem. Maga 
pedig azzal fizessen vissza, hogy bízik a jóakaratomban és örömmel fog 
tanulni nekem. Bocsásson meg, hogy fájdalmat okoztam magának.

Kezet nyújtottam. Ő reszketve nyújtotta felém kezét és sohasem 
láttam úgy sírni némán valakit, mint akkor ezt a fiút. A szemeiből diónyi 
könnyek potyogtak, de ajkait irtózatos erővel összeszorította, hogy egy 
zokogás-csücsök ki ne szakadjon köztük. Akkor odaszóltam az 
osztályhoz:

- Fiúk, délután nagy zsiványosdi a Szarkakőn!
Láttatok-e már szárnyas szemeket? Mert szárnyai voltak a fiúk 

szemeinek, minden fiúénak. Kis boldog pacsirták: megvidámult 
repüléssel repültek felém, hogy megmondják Isten legszebb izenetét: az 
emberségében, jóságában, szeretetében megelégült emberi szívet.

Az alapelv, amelynek értelmében a francia nyelvet tanítottam: a 
középiskolai pedagógia nagy hagyományaihoz volt hű. És ma, a min
den elsiklások idején, mikor a ránk éhezett napok ádáz étvágyai ezt a 
hagyományt is szét akarják marcangolni: én ma is ebben tartom a 
középiskola végső menedékét, léte vagy nemléte megválasztó tényező
jét. E hagyomány szerint a középiskola nem közvetlen gyakorlati iskola. 
Ez azt jelenti: hogy igazi, lényegszerinti célja nem az: hogy bizonyos 
pályára, munkakörre képesítő ismereteket adjon a tanulóknak. Nem is 
az, hogy előkészítője legyen az Egyetem különböző szakjaira induló if
jaknak. Ezeket a célokat bizonyos mértékben végzi, - és ezt a mértéket 
végzetes volna túlzásba vinni, - de létének oka, lényege, teljes 
megmagyarázója egészen más cél. Ez a cél:
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1. Úgy nevelni a tanulót magyarrá és emberré: hogy az szerves nem
zeti egységet jelentsen a magyarság kebelében és ösztönös, ténylegesen 
ható odatartozást a művelt emberiséghez. 2. Előhívni, kifejleszteni, 
egészségesen működő s az ösztönös tényezőkből is táplálkozó gépies
séggé fejleszteni a tanuló minél több szellemi és morális erőit: hogy a 
nemzeti közösség lehetőleg legtöbb termésű tagja, legfegyelmezettebb, 
odaadóbb katonája legyen.

Amint közismert, de fájdalom, nem közbelátássá szervesített dolog: 
ennek az elvnek természetes következménye: hogy a középiskola 
tantárgyait nem abból a szempontból választja meg, hogy a gyarkorlati 
életben erre vagy arra a pályára adjon hasznos előismereteket. Hanem: 
azokat a tárgyakat választja ki, melyek legalkalmasabbak arra. hogy a 
tanuló általános szellemi és morális képességeit: a meglátás gyorsaságát 
és pontosságát,a képzettársulás gyorsaságát és helyességét, a következ
tetés ösztönös és logikai készségét, a helyes morális megérzést és az 
ön fegyelmezés erőit stb., stb. elhívják, fejlesszék és a tanulót szervesen 
beneveljék a nemzet munkás egységébe s a művelt emberiség tag
jává.

Ennek az elvnek a szemszögéből a középiskola legvégső züllése, a 
tehetős gyermekek mellé istenátkozott frajla szintjére lesülyedése volna: ha a 
középiskola azt tűzné ki az idegen nyelv tanítása céljául: hogy a tanuló 
megtanulja az illető idegen nyelvet petyegni, locsogni, povedálni, hangokba 
szegényíteni, száz-százhúsz mondatba rángatni. Vagy amint az ostobák rop
pant szabadkőmívessége kifejezi: perfektül beszélni.

A középiskolai idegen nyelvtanítás célja: az idegen nyelv rendszeré
nek és szókincse minél gazdagabb elsajátítása útján: az illető irodalom 
legnagyobb alkotásait eredetiben tenni hozzáférhetővé a tanulónak. 
Hogy a tanuló teljes életükben, teljes igézésükben kapja leikébe azokat 
az alkotásokat, melyekben a korok folyamán az illető nemzet és az 
egész művelt emberiség történt s amelyek formálón hatottak az illető 
nemzet és az egész művelt emberiség fejlődésére.

Bizony: ez a középiskolai idegen nyelvtanítás célja, nem más. És 
amilyen mértékben lemond a középiskola erről a célról: olyan 
mértékben züllik lényegének ellenkezőjévé? Mély alázattal csodálom 
azokat a nagy szellemeket, akikben a gyakorlatiasság és az Állam 
szükségeinek ellátása oly fehérre izzott, hogy ilyen s ehhez hasonló 
fenséges gyakorlatokkal akarják a tanulót Isten képmásává kiegészíte
ni: - Szereted a káposztás kockát? - Nem, kedves barátom, én a töltött 
karalábét szeretem, de az ángyom fiatalabb öccse a tojáslepényt szereti. 
- Péter, hova tetted az árnyékszékkulcsot? - Én az árnyékszékkulcsot az 
öreg szakácsné asztalára tettem vala. ellenben a néném tolltartóját a 
nevelő úr könyvespolcára fogom tenni. - Kedves Jancsi, viszket még a
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nagyanyád farcsíkja? - A nagyanyám farcsíkja már nem viszket de a 
másodunokatestvérem fülcimpája vörös a hidegtől.

Elismerem: hogy egy magasabb szellemiségű emberiség eljövetelét 
jelentenék az ilyen fenséges lelki hatások, de én csak megmaradok a 
középiskola természetes, lényegszerinti szintjén. Mert: először: egy 
idegen nyelv beszélése az emberek kilencvenkilenc percentjénél roppant 
szegénységet, több idegen nyelv beszélése pedig mindenkinél roppant 
szegénységet jelent. Egész bátran fel lehet állítani az alapelvet: - Minden 
ember annyival kevesebb ember, ahány nyelvet beszél. Az idegen nyelv 
beszélni tanulása igen alacsony lelki képességeket és igen sok káros 
folyamatot hív életre. 1. Feltételezi azt a majomképességet: hogy egész 
életemet abba a figyelembe összpontosítom, hogy másokat ezer apró 
mondatban, hanghordozásban stb. szolgailag utánozzak. 2. Valósággal 
pojácaságot, cirkuszi kötéltáncolást jelent: mikor számmal, nyelvem
mel, hangszalagjaimmal stb. utána táncolok az idegen nyelv hang
jainak. És még egy mélyebb, belsőbb kötéltáncolást: mikor az idegen 
nyelv törvényei szerint idegzem be, rángom ki mondanivalómat. 3. A 
gyermek- és serdülőkor éveiben ezzel a lélekgyarapodás legszebb erőit 
használom el egy alacsonyrendű és felesleges gyötrelemre. A lélek 
szavakban és mondatokban épül: a nyelv fejlődése a lélek fejlődése. És 
a lelkigyarapodás e gazdagon lombozó erőit a fejlődés legkínálkozóbb 
éveiben elvonjuk arra, hogy száz-kétszáz ostobán gyakorlati mondatot 
ki tudjon vitustáncolni magából. A bűn annál ostobább: mert teljesen 
felesleges. Ha az ifjú, az iskola elhagyása után olyan környezetbe kerül, 
ahol szüksége van az idegen nyelvre: az ifjúság mohó befogadásával az 
ilyen céltalan élő-gyötrés nélkül is gyorsan magáévá teszi az illető 
nyelvet. Ha pedig nem kerül ilyen környezetbe: egészsége mint nem 
szerves, az életébe át nem dolgozható elemet, kiköpi az egész szajkósá- 
got és nyolc évi tanulás után hat hónap múlva fogalma sem lesz: hogyan 
viszket a nagymama farcsíkja franciául vagy angolul.

Milyen egészen más értékű a nyelvtanításnak középiskolai célja! 
Megismerni minél mélyebben egy nyelv rendszerét, szókincsét: hogy 
lássuk egy más, tőlünk teljesen különálló nagy kultúrájú nép lélekké 
épülését, világbefogadása és kifejezése jelenségeit és törvényeit. És 
mindezt anélkül: hogy a megfigyelés, emlékezés, beidegzés és fizikai 
mozdulatok gyötrelmes együttese apró kis jelentéktelen gyakorlati sem
mikre pazarolná el a lélek épülő erőit. És mindezt azzal a még 
magasabb, még termékenyebb céllal: hogy a nagy nemzetek szellemi 
gyümölcseinek legkiválóbbjait a talaj minden ízével és éltető nedvével, 
a levegő és környezet minden titkos izenetével vigyük életünkbe. E 
sorok írója sokkal őserdősebben élte fajtája csodálatos nyelvét, sem
hogy maga beszédévé tudta volna átdarwinitani az idegen nyelvek házi
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és közhasználatra szolgáló mondatait. Az egyetlen francia nyelvvel 
tudott annyira menni, hogy elkerülhetetlen alkalmakkor gyakorlati 
nyögéseivel meg tudja zavarni a francia temetők nyugalmát. De még ma 
is: mikor már átlépte a hatvankettedik év hátsóbb küszöbét: életének 
mindennapi, folyton ható ereje az: hogy nagy és alapos utazásokat ren
dezett a latin, francia, spanyol, olasz, angol és német nyelvekben s e 
nyelvek rendszerein és szókincsein át magába lehelte e népek lelkét s 
legkitűnőbb szellemeik, legtermőbb koraik nagy alkotásait. így építette 
magát egyetemes ember-orgonává, hol minden emberi számára van 
billentyű, hol a szépség, igazság és jóság minden hangja számára van 
velerezdülő húr. Ha minden magyar folyamőr nekem szegezne egy 
ismétlőpisztolyt: akkor sem tudnám megmondani, hogyan mondják 
latinul: Légy jó, telefonáld meg a vendéglőbe, hogy világos rántással 
csinálják a zöldbablevest. De a: Iustum et tenacem ... ma is: ökleim 
keménysége, izmaim ösztönös mozdulata, mellem támadó feszülése: 
élő élet az életemben. És ha visszarepül belém, mint szoktatott madárka 
e vers: Nox erat; in caelo fulgebat luna sereno ...: kibomlik rám a hold 
csodálatos szőkesége s belém tágul roppant leikével az egész holdas 
éjszaka.

Mint a francia nyelv tanára: a középiskolai nyelvtanítás e nagy em
beri célját tartottam szem előtt már a kezdő harmadik osztályban. A ki
ejtés sajátszerű finomságaival, az orr- és jésített hangok stb. kiejtésével 
igazán nem gyötörtem a tanulókat. Egyszer-kétszer felhívtam figyelmü
ket a helyes kiejtésre, magam igyekeztem a lehető legtűrhetőbben előál
lítani ezeket a hangokat. De aztán egyáltalán nem lovagoltam a dolgon. 
Eleinte a nyelvtant sem igen érintettem. Leghatalmasabb eszközöm volt 
az egész nyelvtanítás folyamán: a vers. De úgy a vers, mint a prózai 
szemelvényekben merészen és alkú nélkül elvetettem minden csak 
pedagógiai célra gyártott vagy fülönfogott középszerűségét vagy még 
rosszabbat. Csak a nagy költők, nagy írók terméseiből adtam. így, 
különösen a versek, nagy részben nem voltak meg az iskolai könyvben. 
És ez nagyon jól volt így. Én lassan, türelmesen felírtam a verset a 
táblára. A fiúk utánam másolták és másnapra letisztázták egy füzetbe. 
Ezeket a másolatokat magam is átnéztem. De később az is a munkához 
tartozott, hogy az egy padban ülők nézzék át egymás füzetét és vitás ese
tekben forduljanak hozzám. Mikor a vers egészen le volt - és helyesen - 
másolva: elolvastam franciául, beléjük lüktetve a vers sajátos ritmusát 
és lefordítottam az egészet magyarra. Most még minden nyelvi 
magyarázat nélkül. Hogy a vers szépsége teljes életével menjen a 
fiúkba.

Ez a munka voltaképen el is végezte a feladat legfontosabb részét: 
alkalmassá, sőt: mohóvá tette a fiúkat a vers befogadására. Akkor
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megfelelő részekben megkezdtük a vers feldolgozását. Most már mon
datonként ment a dolog. Felolvastam franciául az első mondatot. A 
felolvasást több gyermekkel ismételtettem. Akkor a mondat minden 
szavát felírtam a táblára, jelentésüket élő szóval mondtam meg. A gyer
mekek a szavakat jelentésükkel együtt írták le. Az igealak mellé mindig 
oda tettük az ige infinitivusát és participe passéjét. Mikor egy mondat 
minden szavát leírtuk: most már a fiúkkal fordíttattam le. így vagy úgy: 
de az osztály mindig összehozta a legnehezebb mondat fordítását is. Az 
így átdolgozott részt másnapra felhagytam: helyesen olvasni, a szavakat 
megtanulni, nemcsak a kimondást és jelentést, de az írást is és fordítani. 
Tréfásan hozzátettem: - Ha aztán véletlenül valamelyitekbe ez a rész 
könyvnélkül is belopja magát, megengedem, hogy hencegjen vele.

Természetes, hogy másnap az osztály nagy része, igen sokszor min
den tagja hencegett. Egyáltalán mindig igyekeztem a játékosságukkal, a 
gyermekségükkel lendíteni a dolgon a tanítás és a morális ráhatás terén 
egyaránt. Hiszen még önmagámból is, még ma is: játékossággal és gyer
mekséggel tudok kihozni a legtöbbet. Hogyan lehetne elbírni az életet, 
ha nem játszódna az ember?!

Felelni, természetesen, mindig az egész osztály felelt. Az óra minden 
pillanatában szemeim fogásában volt minden arc és folyton láttam, mi 
történik az arcok mögött. Egy pillanatnyi félreszénázás sem volt 
lehetséges. A legátfutóbb meghökkenés vagy meg nem értés sem maradt 
észrevétlen. Kérdeztem a szót vagy mondatot. Valaki magyarul 
megismételte. Egyik fordította franciára. A másik a táblánál írta. Egy 
harmadik a fordítást javította, egy negyedik az írást. így zongoráztam 
állandóan az egész osztályon és minden órán mindenki felelt. A 
könyvnélkülit egy elkezdte s aztán gyors változásban más, más folytatta. 
De természetesen: többen az egészet elmondták.

Mikor mindenki tudta az egész verset könyvnélkül és minden ízében 
átdolgoztuk: kezdtünk a vers szavaiból prózai mondatokat csinálni 
mindenféle alkalmas tartalommal. Ha csak lehetett, valamilyen tréfás 
vonatkozású mondatot is csináltam valamelyik diákra. Az ilyent aztán 
valósággal csemcsegve fordították franciára. És az órán kívül is tréfásan 
ismételgették a illető diákkal szemben. Minden szó, mondat fordítását, 
ami történt az osztályban, a táblára is leírták a diákok.

Mikor már egy csomó verset s egynéhány kisebb prózát átvettünk: 
megkezdtem a nyelvtani összefoglalásokat. Hihetetlen gyorsasággal 
ment a dolog: hisz az esetek nagy részére példát tudtak idézni a 
könyvnélküliekből.

Hogy ízét adjam: milyen verseket lehetett már a kezdő harmadik osz
tályban a gyermeklelkek dédelgetett ritmusaivá tenni, álljanak itt a 
következők: Lecomte de Lisle: Nox, Verlaine: L'automne (Les sanglots
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longs...) Musset: Ballade u la Lune, Victor Hugo igen sok verse. De az a 
vers, mellyel úgyszólva begurítottam a gyermekeket a francia nyelv 
jókedvébe: Hugo Les Djinns c. költeménye volt. A vers áradó és elapadó 
formája, a ritmus hangos lüktetése, a mondatok könnyű szerkezete, a 
tartalom gyermekül mesés borzalmassága, a végső akkordok végtelenbe 
vesző rezgései: mind hozzájárultak, hogy a gyermekeknek valóságos 
szenvedélyévé tegyék ezt a jó hosszú verset. Egészen csodálatos, hogy az 
alapos átdolgozás után az osztály nagy része három-négy nap és az 
egész osztály egy hét alatt tudta könyvnélkül a verset. De tízperceken, 
kirándulások alatt és egyéb alkalmakkor: elég volt, hogy egy gyerek az 
első sort mondja, a többi kórusban fújta:

Murs, vilié 
Et port,
Asile 
De morts.
Mer grise 
Ou brise 
La brise 
Tout dort.

És így, a játék boldog mosolygásával arcukon, mondták egész végig.
Ennek a folytonosan az egész osztállyal foglalkozó módszernek 

három igen fontos következménye is volt. Az egyik az: hogy a gyermek 
tehetsége és szorgalma értékelésének ez az egyetlenül helyes és pon
tosan lemérő módja. Sohasem volt tanári könyvecském. Az új osztályt 
az első órán névszerint megismertem, bármily népes volt. Az osztályo
zásnak azt a módját, mely abból állott, hogy a tanár a némelykori 
feleletekre számjegyet adott, aztán, bizonyítványosztáskor e szám
jegyeket összeadta és elosztotta a feleletek számával s az így előjött szám 
volt a bizonyítvány osztályzása: halálosan megvetettem. így még 
birkákat sem lehet értékelni, nem pedig élő fiatal emberi lelkeket. Ben
nem, folytonos érintkezésben minden tanulóval, percről percre, óráról 
órára, hétről hétre és így tovább folytonosan alakult ki a gyermek 
szellemi és morális képe és ez adatott velem osztályzatot s így igazán 
nem volt szükségem semmiféle jegyzetre. Soha el nem felejtem egy 
dunántúli főigazgatóm, különben ártatlan pap bácsi rémületét, mikor 
egyszer komoly méltósággal fordult felém:

- Kérem, tanár úr, a tanári naplóját.
Én tudtam, mit akar. De azért a legártatlanabb arccal markába 

nyomtam az óriási osztály-naplót, melybe a hiányzókat és a tananyagot 
írják be.
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Kissé türelmetlen lett:
- A tanári naplóját kértem, kedves tanár úr.
Olyan kaput nyitottam szemeimben, melyen a régi integer Magyaror

szág minden főigazgatója karonfogva egymást átsétálhatott:
- Mi-i-i-i-i-it?
Kérdeztem hosszú elnyujtással. Erre már egész nagyságosán bosszús 

lett. Most méltóságosan volna bosszús:
- Ugyan, kérem, a naplóját kérem, melyben a feleleteket osztá

lyozza.
Feleletem szelíd és édes volt, mint egy pásztordal:
- Ó, én eféle vacakot nem tartok.
Ekkor volt alkalmam megismerni a fenséges műfajt. Jupiter, Jehova 

és az almacsutkás őspárt kikergető Atyaisten legfennebb csak epigram
mák voltak a villámaiban és mennydörgéseiben megvalósuló főigazga
tó úrhoz. Erre aztán én is nekimokányultam. Láttam, hogy már nem 
veszthetek semmit, legfennebb nyerhetek. Egyikébe záporoztam azok
nak a mindent elseprő viharoknak, melyek annyira hasonlítanak egy 
veszett sodrú huszártámadáshoz. Hogy lehetetlen ilyen nem becsüetes, 
hülye módszert fenntartani. Hogy ilyen kupec-módszerrel talán lehet 
birkahúst mérni, de nem élő emberi lelket. Hogy az a tanár, amelyik 
nem tud a mindennapi érintkezésben szerves, a gyermek minden 
jelenségét összefoglaló képet alakítani ki magában tanítványairól, men
jen disznópásztornak. Hogy a tanári napló csak hülye párálitikusoknak 
való és nincs hatalom, mely engem ilyen disznóságra rávegyen.

A főigazgató úr teljesen elnémult. Soha még annyi hallgatást s olyan 
meglepett és mégis méltóságos formában nem láttam. De mert becsüle
tes ember volt, úgy látszik, zrínyi-kirohanásom mégis megmozgatott 
valamit a lelkében. Mert sem a tanári gyűlésen, sem azutáni viseletében 
soha semmi jelét nem adta, hogy ő, a főigazgató, a királyi tanácsos, az 
előkelő pap átszenvedte egy kis helyettes tanárka ciklonját.

A másik következmény: a tanuló mindig, minden percben összes 
képességei mozgósításában volt. Itt nem lehetett valószínűség-számíta- 
ni, hogy felel-é vagy nem, egy percig sem lehetett másfelé szénáznia: 
figyelme, akarata, képességei állandó riadókészültségben voltak. Ez a 
nyelvtanulás határain jóval túl is rendkívüli értékes formáló hatással 
volt egész lelki fejlődésre.

A harmadik következmény nem csekélyebb: az eredmény egyetemes
sége. Én nem sztárokra utaztam. Az év végén az egész évi anyagot 
nálam - kivéve a megbukásra jelölteket - mindenki egyformán tudta, a 
hármas tanuló éppen úgy, mint a jeles. Az osztályzat különbsége nem a 
tudásban jelentett eltérő fokozatot, hanem: hogy milyen módon jutotté 
tudáshoz. Ami a tudás mértékét illeti, megvallom, ebben totális
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követelési! voltam. Senkit sem volt szabad semmiben (szavak tudása, 
fordítás, igeragozás, könyvnélküli stb.) egyetlen hibán sem kapnom. És 
ezt az eredményt év végére mindig elértem.

Igaz: hogy ez a tanítási módszer nem jelent pihenést sem a tanárnak, 
sem a tanulóknak. A fiúk még csak kipihenhették magukat más órákon. 
De én, bár igen erős legény voltam: egy délelőtt három ilyen óránál 
többet nem bírtam. Ha mégis több órám volt. azokon már bizonyos eny
hítéseket kellett engednem magamnak.

Ez volt módszerem - természetesen, az osztály fejlettségéhez 
alkalmazva, a francia tanítás minden fokozatán. A magyar nyelv 
rendszerének tudatossá tételénél: teljesen elvetettem azt a fértélmes, 
lebutító eljárást, mellyel a négy elemiben és a középiskola alsó három 
osztályában annyit gyötrik és sterilizálják a gyermekeket: az elemzést. 
Bizonyos idegen, teljesen más rendszerű nyelveknél ez az elemzés 
érthető és szükséges is. De ez a vak utánzással átvett eljárás a magyar
ban nemcsak felesleges, hanem végtelenül pusztító hatású. Ezzel a 
hülye passzív elemzéssel, mely alatt a tanár nyugodtan szundíthat, de 
legalább is megszűnhet értelmes lény lenni, öltek meg annyi ezer és ezer 
magyar gyermekben minden cselekvő és alkotó érdeklődést saját édes 
nyelve iránt. - János sétál a jeles orvos udvarán. - Ki sétál a jeles orvos ud
varán? - János. - Milyen mondatrész tehát ez? - Alany! - Mit csinál János a 
jeles orvos udvarán? - Sétál. - Hát ez milyen mondatrész? - Állítmány. - 
Miért?-Mert ezt állítom Jánosról. - Hol sétál János?-A jeles orvos udvarán. - 
Milyen mondatrész ez? - Hely határozó. - Miért? - Mert megmondja, hol sétál 
János. - Kinek az udvarán sétál János? - A jeles orvosén. - Milyen mondatrész 
ez? - Birtokos jelző. - Miért? - Mert megmondja, kié az udvar, ahol János 
sétál. - Milyen orvos udvarán sétál János? -A jeles orvos udvarán. - Milyen 
mondatrész az, hogy jeles? - Jelző. - Miért jelző? - Mert megmondja, milyen 
az az orvos, akinek udvarán János sétál.

El lehet képzelni, hogy ilyen elemzés, csak egy oldalnyi olvasmányon 
is, hol bizonyára bonyolultabb mondatok is vannak: milyen gazdag 
alkalmat nyújt a tanulóknak a végleges elhülyülésre. Én tizenötéves 
tanári pályám alatt egyetlen egy percet sem elemeztettem, bármily 
szigorúan elő volt írva.

A magyar nyelv rendszerének megismertetésében tehát az volt az 
alapelvem: hogy nem végmegkukulásig felismételt kérdések alapján 
passzív felismerésre, hanem: cselekvő módszerrel helyes alkalmazásra 
tanítsam a fiúkat. A beszédrészek emlékezetbe rögzítésére egyetlen óra 
bőven elég volt. Ilyenforma kérdésekkel ment a dolog: Ki tud minél több 
erdei állatot jelentő főnevet mondani? Ki tud minél több huncut diákot 
jelentő tulajdonfőnevet mondani? Mondjatok színeket jelentő mellék
neveket, stb. Azután rögtön áttértem a mondatra. Mert a mondat a nyelv
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igazi valósága, a mondatokban történik az emberi lélek és a mondat 
lelke az ige. Megmagyaráztam az igék különböző fajait s a fiúk mon
datokat csináltak minden fajta igére. Mindig hoztam valami mókát, 
valami játékosságot is a dolgokba, pld. - Mondjatok egy olyan mon
datot, ahol az igében Balogh Pista szenved. - Ki tud olyan mondatot 
mondani, ahol az ige cselekvése visszahat Kese Attilára? stb., stb. Nincs 
helye itt részleteznem: de ezzel a mindig az egész osztályt cselekvő 
részvételbe vonó módszerrel csodálatos gyorsan pontos és megmaradó 
képzettársulásokba tudtam beépíteni bennük nyelvünk rendszerét. A 
helyesírást külön nem tanítottam. De mindenekelőtt: nem csináltam 
olyan rémes nagy kázust a helyesírási hibákból: hogy a gyermek min
den szó leírásánál rémülten ténferegjen, nehogy hibát kövessen el. 
Inkább gúnyos, mókás kifejezésekkel pécéztem ki a kirívóbb hibákat. 
Az eredmény az volt, hogy bizonyos idő múlva még leggyengébb 
tanítványaimnál is ritka volt a helyesírási hiba.

Stilisztika-tanításom inkább a stilisztika-nem-tanítás művészete volt. 
A „stílus kellékeivel” s más eleiével nem igen horzsolgattam hun- 
nusaimat. Soha el nem felejtem azt a közös rémületet, melybe 
negyedikosztályos tanítványaimmal estünk, mikor a főigazgató azt a 
kérdést zuhanóbombázta egyik fiúra: beszélj a stílus kelmeiségéről. Es
küszöm, hogy ma: hatvankétéves, negyvenhét napos, három órás és 
tizenkét perces koromban: még mindig halvány fogalmam sincs: mi a 
stílus kelmeisége. Aztán tudatossá tettem a fiúkban, hogy egyáltalán 
nem kötelező, hogy „a mű” bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből 
álljon. Hogy a legjobb út, egyenesen a tárgyra térni és ha nincs már 
mondanivalónk, nem kell hiábavaló mondatokat odaszokványozni. 
Ebben az évben igyekeztem rövid idegennyelvű prózát minél tömöreb
ben és magyarosabban magyarra indíttatni, egy mesét vagy pozitív 
élményt színesen és jó magyarsággal írásban vagy élőszóval elbeszéltet
ni, leveleket íratni stb. Ebben az évben hívtam fel a figyelmet 
részletesebben a népnyelvre is.
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A KIADÓ UTÓSZAVA

Szabó Dezsőt a huszadik század legnagyobb magyarjai között tartjuk 
számon. Gombos Gyula írja róla: „sem írói működésében, sem emberi 
sorsában nem lehet megérteni, ha nem vesszük figyelembe, hogy az 
őt hajtó szenvedélyek közt a legállandóbb és legmeghatározóbb a 
politika volt. Politika, a szó legszélesebb - egy egész nemzet sorsát
igazító - értelmében.” .....Az a magyar társadalom, melyben élt és
működött, egykori szerkezetében már nem létezik, mint ahogy megdőltek 
azok a hatalmak is, amelyek ellen oly mindent kockára tevő bátorsággal 
küzdött. De igényeinek java - az önálló magyar történelmi műhely - 
a nemzet igénye ma is.”

Szerencsém volt, hogy a kiadói pályám első évében, 1939-ben 
elmehettem Szabó Dezsőhöz és megkaptam tőle Az egész látóhatár 
címen összegyűjtött politikai írásait. Ebben a műfajban, súlyában és 
hatásában csak a következő években kiadott Németh Lászó: A minőség 
forradalma és Kisebbségben című gyűjtemények mérhetők hozzá.

Az egész látóhatár 1939-es kiadását a Szabó Dezső Füzetek - Ludas 
Mátyás kiadása című, 1934 augusztusában indított egy személyes 
folyóiratának 1939 nyaráig megjelent első 51 számából Szabó Dezső 
szerkesztette meg és 1944-ig négy kiadásban, összesen 12000 példányban 
adtam ki.

1945 után, politikai tiltás miatt szó sem lehetett további kiadásokról. 
1950-től, a könyvkiadók államosításával a kiadói pályám is megszakadt 
húsz évre és a következő húsz évben is csak New Yorkban folytathattam.

Most, amikor a magyar nemzet elindult a valódi felszabadulás útján 
és haza telepíthettem a kiadómat, kerülhetett sor újabb kiadásra.

Ez a kiadás az első kiadások teljes anyaga, megtartva sajátos 
helyesírását, kiegészítve a háborús cenzúra által kivett szövegrészekkel 
és a Ludas Mátyás füzetsorozat további 52-80 számából választott 
politikai és irodalmi tanulmányokkal.

Püski Sándor
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