
Ignotus Pál: „Népiség” és „Új humanizmus”*

(A Toll, 1936/15.)

I. „N épiség”

Egyike a legfeltűnőbb sajátosságoknak, melyek az Új Szellemi Front és 
a Harmadik oldal fiatal és félig fiatal íróit és propagátorait jellemzik: 
a parasztság s általában a magyar falu és a magyar puszta kultusza. Nem 
mondom, hogy ebben a tekintetben az Új Szellemi Front írói egységesek 
és következetesek; legfőbb jellegzetességük a következetlenség lévén (hi
szen, mondják, nem a logikai érv a döntő, hanem a közös élmények 
misztikus sugallata. . . ) ,  természetes, hogy mesterséges politikai és irodal
mi humusz-tenyészetükön belül kozmopolita hangú és állásfoglalású 
egyének és művek is tenyésznek. De ők sem igen leplezik, hogy ez a koz- 
mopolitizmus az alibi, mely a világpolgári és világproletári lelkiismcret- 
furdalásoktól hánytorgatott lelkek rokonszenvét van hivatva megszerezni 
a vitézkötéses parlag számára. Semmi esetre sem véletlen a „korszerű” 
lírában az ősi nyolcasok s a tüntetőén hanyag rímekben végződő magyar 
alexandrinok inflációja, mely a múlt századbeli Petőfi-utánzatok áradatát 
juttatja eszünkbe; nem véletlen, hogy az állam színházában ugyanúgy, 
mint a Lipót körútiban, az ellenforradalom győzelme óta felvirradt a 
népszínműnek és a bukoliko-archaikus udvarházi költészetnek, melyet az 
időnként modernségi illemből beleadagolt „fÖldéhség”-komorság és sűrű- 
vérűségi romantika alig emel ki a Csepreghy és Tóth Ede alkotásainak 
szellemi szférájából. Nem véletlen, hogy a kurzus elején a paraszti idill 
belepte az operettszínházak és zengerájok műsorát, hogy akkoriban Bús 
Fekete László bohózatain is népnemzeti szívdobogás lüktetett végig, s 
hogy azóta tűntek fel vagy virultak ki a magyar színpadokon Csathó 
Kálmán, Harsányi Zsolt, Bibó Lajos, Zilahy L ajos.. .  A boulevard és az

* Két részlet egy tanulmányból, mely a szerzőnek 1935. október 21-én, a Zeneaka
démián, „öncsonkított irodalom” címen tartott előadása alapján készül.



irodalmi laboratóriumok légáramai nagyon különbözőek lehetnek, de 
vannak köztük párhuzamosságok. Nem volt véletlen a kurzusidők iro
dalmi ifjúságában a parasztosság divata, s nem véletlen, hogy e divat a 
fasisztikus és nácisztikus „reformkorszak” beköszöntése óta megújult. 
Nem véletlen a fiatal tudósok hungarológiai ügybuzgalma, nem véletlen 
elvbarátai összekapcsolódásuk a reformerkedo Új Szellemi Front iro
dalmával. Nem véletlen, hogy az Új Szellemi Front napilapjában, melyet 
pedig tudtommal nem gémeskút mellett nyomnak s nem kizárólag falusi 
búcsún árulnak, hanem időnként a pesti aszfalton is -  még sincs jelző, 
melyet olyan fensőséges és megsemmisítőnek szánt lenézéssel húznának 
rá valakire, mint azt, hogy „aszfaltízű”. Nem véletlen, mert nagyon is 
jelképes, hogy az Új Szellemi Front toborzását, legalább a nyilvánosság 
előtt, az a Zilahy Lajos kezdte meg, aki a kurzusidők elején egy jellegze
tesen népnemzeti dalos színművel érkezett be, egy andalító és mosolyosan 
könnyhullajtató életképsorozatta], melynek hőse a rusztikus romlatlan- 
ságot szerencsésen egyezteti össze a divatos politika által megkövetelt, 
tekintélytisztelő megbízhatóság túlontúl „szalonképes” jeleivel. Ha kétel
kedném abban, hogy mindez nem véletlenség, akkor is meggyőzne az Új 
Szellemi Front egyik beltagjának és leglelkesebb harcosának: Kodolányi 
Jánosnak vallomása, mely szerint ez írói csoport tagjaira rendkívül jel
lemző, hogy „valamennyien vidékről származnak”, s hogy „idegenül áll
nak Budapest »polgári« kultúrája előtt”. A „polgári” szót maga Kodo
lányi teszi idézőjelbe, s nem is tudja, mennyire helyesen; hiszen a valóság 
az, hogy polgári világban, polgári városban minden kultúra „polgári” 
(a munkásé is!), s aki a polgári műveltség ellen berzenkedik, okkal lehet 
gyanús, hogy általában a kultúra az, aminek léte bosszantja. . .  Az Új 
Szellemi Front nem csupán barátja a falu és puszta népének -  ami csak 
becsületére válnék - , hanem kifejezetten városellenes, Budapest-ellenes. 
Jellemző rá, hogy még olyan baloldali múltú tagja is, mint Illyés Gyula, 
pályája fordulóján bölcsnek tartotta „megérezni”, hogy „Budapest nincs 
Magyarországon, fölötte, alatta vagy mellette van, tudja a jó Isten, hogy 
tulajdonképpen hol is van, ha egyszer szellemisége után meg kellene 
helyét keresnünk”.



Városi és falusi etnosz
Milyen alapon, milyen jogon tessékelheti ki valaki így Magyarországról 
a magyar fővárost? Milyen rangsora van a nemzethez tartozás valódisá
gának, amelynek alapján valakinek eszébe juthat egy a magyar állam 
területéhez tartozó s magyar nyelven beszélő társadalomról kimondani, 
hogy nem magyar, vagy akár csak hogy nem olyan igazian és hitelesen 
magyar, mint bármely másik tájék, bármely másik szöglet magyar tár
sadalma? Mit szólna a himnusz dalosa és a puszták lelkes szociográfusa, 
ha a Király utcában vagy az Angyalföldön felnőtt írástudónak jutna 
eszébe ilyen könnyed hangsúllyal bejelentenie, hogy szerinte a Horto- 
bágynak vagy a somogyi magyarságnak semmi köze ahhoz, ami magyar? 
Micsoda egyáltalában a magyarság, ha elképzelhető egy magyarul beszélő 
s magát magyarnak valló és tudó magyar székesfőváros, mely nem magyar?

A származás tenné a magyarságot? a „faj tisztasága”? Akkor a magyar
ság nem is volna a világon, hiszen annyira kevert nemzet. . .  Vagy a nyelv 
tisztasága tenné? Bajosan. Hiszen az sincs tisztázva, hogy melyik nyelv 
a tiszta. Minden élő nyelv valamely keverékből született; a nyelv fejlő
dése, gazdagodása nem egyéb, mint szakadatlan nyelvromlás. Az értel
miségi eliten át új tudományos fogalmak és érzelmi árnyalatok kifejezései 
szüremlenek a nyelvbe, hol idegen szavak és idegenszerű fordulatok, hol 
pedig a magyar szógyökereken elkövetett erőszak formájában. Az utca, 
a műhely, a kávéház, a csapszék, a bridzs-szalon ugyancsak szakadatlanul 
ontja a kifejezéseket, melyek eleinte idézőjelbe téve, mint szórakoztató 
és jellegzetes látványosságok tarkítják az írásműveket, mígnem lekopik 
róluk a tolvajnyelv íze, s teljes jogú, otthonos sejtjeivé válnak a nyelv 
organizmusának. Hol a határ, amelyen innen a nyelvrontások kerülése 
vaskalaposságnak számít, s amelyen túl már a selejtesség és útszéliség 
kezdődik?

Sokat lehetne ezen vitatkozni. Ami engem illet, bevallom, nem tudom 
könnyed kézlegyintéssel elintézni az irodalmi nyelv szabatosságának, 
méltóságának, választékosságának, viszonylagos tisztaságának megőrzé
sére irányuló igyekezeteket. írástudóhoz nem lehet méltatlan a tartózkodó 
magatartás a szellemi és társadalmi magas- és mélyrétegek különféle 
zsargonjaival szemben -  nem méltatlan még akkor sem, ha időnként maga



az író érzi a kényszerűséget, hogy egyes árnyalatok kifejezésére átvegyen 
belőlük egyet-mást, vagy hogy saját nyelvrontó leleményével is tetézze 
az átvett neologizmusokat. A nyelvtisztító és konzerváló törekvés olyan 
korlát, amelyet vállalhatunk akkor is, ha nem hiszünk benne. Törvényeit 
tisztelnünk kell, hogy aztán érdemes legyen kifogni rajtuk. „A neologiz- 
musok ellen -  írja Julién Benda -  abban a tudatban, sőt kissé abban a 
reményben kell hadakoznunk, hogy küzdelmünk úgyis hiábavaló.”

De milyen törvények, milyen esztétikai, logikai és grammatikai normák 
alapján küzdjünk? A magyar írástudó számára kivált nehéz kérdés ez. 
Bizonyos fokig érzésére, ösztönére van utalva akkor is, ha a nyelv „ész
szerű” szabatosságát védi. A francia író elődeitől egy csiszolt, kidolgozott, 
keményen megformált nyelvet kap örökbe. Ez lehet időnként túlságosan 
merev (nem vitás, hogy az -  a jelenkor legkitűnőbb francia stilisztáinak 
szabadságharca bizonyítja), lehet körülményes és elégtelen, de minden
esetre szabatos, elegáns, „irodalmi”. A sokféle francia nyelv közül, me
lyet a gyarmati négerektől Normandáig és a párizsi proletámegyedekig 
beszélnek, ez az irodalmi francia nyelv az, amelyet legigazibban, leghite
lesebben franciának fogadnak el. Le Franqais, langue morte, írja egy 
érdemes francia esztéta annak a könyvének címében, amellyel egyébként 
e „holt nyelv” irodalmi életre hivatottsága mellett tesz hitet. Franciásan 
franciának az a francia nyelv számít, mely talán pedánsan és nagyon is 
formalisztikusan, de mindenesetre pallérozottan és művelten francia.

A magyarosan magyar irodalmi nyelv azonban úgyszólván ki sem ala
kult még. Amit magyarosnak szoktak nevezni, az többnyire vidékies és 
patriarchális ízű nyelv, mely már hanghordozásában is valóságos had
üzenet az intellektuális észjárás ellen. Az intellektuális stílus pedig sokkal 
fiatalabb Magyarországon, semhogy az idegen oltások nyoma eltűnhe
tett volna róla. Vagy az intellektuális nyelvről kell lemondanunk, vagy a 
„m agyarosiról. . .  Nagyon helyes, ha mindemellett azon vagyunk, hogy 
egy legalább viszonylag tiszta, viszonylag zökkenődén nyelvet találjunk, 
olyat, amely nemcsak érzelmek és érzékietek kifejezésére alkalmas (mert 
erre alkalmas a „nem irodalmi” stílus is), hanem szaktudományos vagy 
publicisztikai és kritikai fejtegetésre is. De számot kell vetnünk ennek 
korlátolt lehetőségeivel. Illyés Gyula például kétségtelenül tud magyarul.



Mégis azon töpreng, hogy hol keresse Budapest helyét „szellemisége 
után”? Hol keressük vajon az ő helyét e fogalmazás nyelvisége után? 
Alkalmasint a pesti írók közt; ami nem szégyen, csak tény.

De hiszen nem amaz irodalmi és intellektuális nyelv védelméről van itt 
szó, amely többé kevésbé mindig és mindenütt azonosul a városiassággal, 
s amelyet Magyarországon, éppen emiatt, eo ipso azonosítani szoktak 
az idegenszerűséggel. Népnyelvről, népszokásokról van szó, amelyek 
közül az egyiket elfogadják magyarnak, a másikat nem. A tanyait és a 
falusit teljes mértékben, a kisvárosit félig-meddig, a városit és kivált a 
fővárosit sehogyan. . .  Újból azt kell kérdeznem: mi jogon? Ha az Abbá
zia kávéházban „csakugyan” helyett richtiget mondanak, az bizonyára 
ugyanolyan kevéssé irodalmi, mint hogyha a Dunántúl a függönyt firhang- 
nak nevezik. De hogy magyarnak miért volna magyarabb a firhang a 
richtignél, arra nem tudok rájönni. ízlés dolga, hogy szebb-e? Lehet, 
hogy szebb -  magam is úgy érzem. Hozzátehetem, hogy viszont a richtig 
mögött az ötleteknek és idegrezgéseknek sűrűbb életét érzem. Lehet vitat
kozni rajta, hogy így van-e. Csak azon nem lehet, hogy mind a kettő 
német szó, mely magyar tájék, magyar társadalmi réteg légkörét leheli. 
Aszfaltos tájék vagy sárgagöröngyös tájék, gyomorsavtúltengéses magyar 
vidék és tüdővészes magyar vidék: mindenki eldöntheti, hogy a szívéhez 
melyik áll közelebb. Nekem jogom van ezt, neked jogod van amazt job
ban szeretni, csak ahhoz nincs jogunk, egyikünknek sem, hogy bármelyi
ket kitagadjuk a földről, az állampolgári és nyelvi közösségből, amelyből 
kisarjadt, amelyben él, s amely nélkül a léte is elképzelhetetlen volna. 
Irodalomnak a firhang nyelvjárása is és a richtigé is csak néprajzi érde
kesség lehet -  néha remekműnek ötvözött érdekesség, de mégsem egyéb 
néprajzi érdekességnél - , néprajzi érdekességnek viszont egyformán valódi 
és lényeges. Ami magát a két szót illeti: egyik sem irodalmi és egyik sem 
magyar. Ami a két szóban megnyilatkozó környezetet illeti: mind a kettő 
egyformán kevéssé irodalmi és mind a kettő egyformán hitelesen magyar.

A magyar irodalom nagy vesztesége volna, ha végleg érvényesülne az a 
mai (sokszor nem egészen bevallott) törekvés, hogy azt az írást, amely a 
falu emlékeit, hangnemét és problémakörét nem túlságosan emeli ki, má
sodrendűnek vagy másodrendűén magyarnak kell elfogadni. Én nem tu



dóm, hogy -  a háború alatt és után fellépett írók műveiről szólva -  a kül- 
városiasságnak és a városi intellektualitásnak azok a fordulatai, amelyek 
egy József Attila lírájában, a paraszti, sőt gyakran régiesen paraszti fogal
mazásokkal keverednek, miért volnának kevésbé magyarosak, mint az a 
parasztos költészet, melynek humortalansága és egyhangúsága némi ve
retesen magyarosnak és borúsan pusztainak ható méltóságot látszik köl
csönözni? Miért volna a parasztosan proletári életről nyert értesülésünk
nél kevésbé magyar az a műhelybeli munkás-civilizáción, szakszervezeti 
elmélkedésen és emigrációs dadaizmuson át leülepedett, nyugodt, váro
sias magyar nyelv, amelyen egy Kassák Lajos közli a városi nép életéről 
szóló észleleteit? Miért volna a különféle falusias tájnyelvű irodalom tar
kaságainál kevésbé jelentékenyen magyar az a kristályosság, ahogy Márai 
Sándor mondataiban olvad egybe kisvárosi patrícius szókincs, magyar 
irodalmi emlék és a csúfondáros, kiábrándult pestiség hangsúlya valami 
folyékony, választékos és környezettelen mondattani kozmopolitizmussá? 
Sőt miért volna kevésbé magyar annak a Hevesi Andrásnak stílusa, aki 
egyenest a Szabadság tér környéki kelléktárból keresett magának lírai 
anyagot egy pallérozott, kozmopolita magyar nyelv indulati átfűtésére? 
S hogy végül olyan kortársat említsek, aki az eszesség ösztönös mérték- 
tartásával csakugyan elmerészkedett a „richtigség” felé, egészen addig 
a határig, amelyen túl az már nem irodalom, hanem etnikum: vajon Zsolt 
Béla regénye és színdarabja miért volt kevésbé hiteles magyar élet- és 
korkép azoknál, amelyekben a falusi életet jegyzik fel néha (néha!) ugyan
ilyen éles szemmel, de majdnem mindig kevesebb mértéktartással s több 
ízes-zamatos etnikai adalékhalmozással korunk parasztos hangú írói?!

Ez csak néhány példa. Arról nem is beszélek, hogy a városias és világ
polgári hangú elmélkedő és szépirodalomnak hány művelője bontakozha
tott volna ki s hány remeke születhetett volna meg talán, ha az ellenfor
radalmi és a rácibarát időkben új életre steinacholt „népnemzeti” esz
tétika terrorja ki nem szárítja alóla a talajt!

Népiség a nép ell en
-Igen  -  felelték sokan, kiknek a fenti gondolatmenetet kifejtettem -, a 
szellemi életnek s az esztétikai értékeknek kétségtelenül szomorú elsze



gényedését jelenti a völkisch, bodenstándig alkotások számára biztosított 
kiváltságos megbecsülés. De nehéz ma a szellemi arisztokratizmusnak 
ezeket az aggályait figyelembe venni. A fontos az a szociális törekvés, 
amely a mai népies vagy népi irodalomban kifejezésre j u t . . .

Ez a szociális törekvés csakugyan végtelenül fontos, mindennél fon
tosabb! Kár, hogy nem mindennél világosabb. A parasztság helyzetén 
akarnak segíteni? Nincs, aki ezt a szándékukat kifogásolná. Csak attól 
tartok, hogy ha ez a szándék őszinte, a lehető legszerencsétlenebb úton 
járnak. A parasztság a magyar társadalomnak számra legnagyobb s egyéb
ként is igen értékes rétege. Ennek a rétegnek túlnyomó része embertelen 
nyomorúságban, testi-lelki fertőzöttségben, elhagyatottságban, betegség
ben vergődik. Ezt a réteget felszabadítani, kiművelni, emberi sorba segí
teni -  nincs olyan szellemi és anyagi áldozat, amelyet ezért egy felvilágo
sodott és polgárosodott magyar társadalom ne volna köteles elviselni! 
Ezt vallom, s ennek minden téren vállalom következményeit. A város 
siessen segítségére a parasztnak, pénzzel, sajtóval, politikai tüntetéssel és 
minden lehető eszközzel -  a főúri hitbizomány és a köznemesi megyeháza 
önkénye ellen, a kiuzsorázók ellen, a terrorizálok ellen, a por és a sár 
ellen, mely minden emberi akaratot betemet, az Ázsia ellen, mely Buda
pesttől néhány kilométernyire már halálosan szétterpeszkedik, analfabe
tizmus és baktériumok formájában, a tüdőkön, a csontokon, az emberi 
önérzeten! Követeljünk földet a parasztnak, követeljünk számára szaba
dabb szervezkedést, művelődést, demokratikus szövetkezést saját érde
keinek védelmére, követeljünk számára mindenáron iskolát, kórházat, 
aszfaltot! -  igenis aszfaltot! - ,  s vállaljunk és vállaltassunk, amennyire 
tőlünk telik, minden áldozatot érte: nem noha, hanem mert nincsenek 
illúzióink róla!

Vajon ehhez a célhoz közelebb visznek-e minket azok az írók és publi
cisták, akiknek Budapest olyan végletesen idegen és nem magyar? Vajon 
jó szolgálatot tesznek-e a felszabadító igyekezetnek, ha a paraszt mai élet
formáját, mai mivoltát minősítik egyedül hitelesen magyarnak? Segíte
nek-e az elnyomottakon, szenvedőkön, állati sorban, mocsokban és nya
valyában fetrengőkön, ha a nemzeti műveltség olyan egyedül jogosított 
hordozóivá és jelképeivé szentelik őket, akikhez képest a városi ember



csak gyökértelen jövevény, megtűrt idegen? Nem látják-e a parasztdi- 
csó'ítő parasztfelszabadítók, hogy a parasztdicsó'ítéssel maguk szállítják 
az érveket annak a reakciónak, amely mindig városellenes jelszavakkal 
szokta a parasztfelszabadító kísérleteket ledorongolni? Nem látják-e -  
mert helyenként már ma is tapasztalhatnák - , hogy milyen hálás nekik a 
„parasztfelszabadító” propagandának ezért a módszeréért a maradiság, 
melynek igazán kapóra jön, ha azt mondhatja, hogy: ha ilyen ragyogó 
és egyedülien magyar alakokkal van benépesítve a magyar vidék, ha ilyen 
síksági Olimposz lakói a magyar parasztok, akkor mi szükség arra, hogy 
felszabadítsák ó'ket? Mi szükség arra, hogy ó'k is olyan romlottak, ma
gyartalanok, hitványak legyenek, mint a bűnös pestiek?

Keveset számít ez ellen, ha a parasztdicsőítő parasztfelszabadítók pa
rasztdicsőítés közben -  időnként maguk is állatinak ábrázolják a paraszt 
mai helyzetét, sőt néha mivoltát. Mondom, általában a következetlenség 
az, amit az Új Szellemi Front mindig rendkívül következetesen művel. 
Írói a közelmúltból és a jelenből keserű jegyzeteket készítenek a paraszt 
állati helyzetéről -  de ebből aztán váratlanul azt a „következtetést” von
ják le, hogy csakis az hiteles érték és hitelesen magyar, ami paraszti. 
Ne féljenek, a reakciónak gondja lesz rá, hogy inkább ezt az utóbbi „kö
vetkeztetést” népszerűsítse és használja ki, semmint a komoly megállapí
tásokat. Nem az első eset lesz, hogy így értelmezik és így használják ki a 
parasztdicsőítő parasztfelszabadítást. A múlt század romantikájának iro
dalmi népiessége kétségtelenül parasztfdszabadító irányú volt. Azért kell 
a népet úrrá tenni az irodalomban, hogy úrrá legyen a politikában is -  így 
kívánta Petőfi. S Arany is, a reflexívebb és kevésbé harcos költő, együtt 
kesergett Petőfivel a szegény jobbágy sorsán. Politikai szempontból bizo
nyára az volt a legnagyobb taktikai hibájuk, hogy a felszabadításra váró 
szegényt időnként regehőssé mitologizálták. Néhány évtizeddel később a 
hivatalos körök szószólói már a Petőfi-Arany-epigonizmus népnemzeti 
hangján intették le azokat a fránya meggárgyult budapesti bakafántosko- 
dókat, jakabokányikat és egyéb aszfaltszociológusokat, kik merészeltek 
a paraszt számára titkos választójogot és földreformot követelni. A józan 
magyar paraszt, kinek eszményképét a népnemzeti vezéresztéta Beöthy 
Zsolt a volgai lovasban rajzolta meg -  ez a józan, földszagú, természetes



eszű magyar paraszt bezzeg elkergeti a portájától a zagyva, kávéházi 
földosztókat, és jó hegyeset köp utánuk! Ki ne emlékeznék ezekre a szó
lamokra, a népnemzeti irodalom e közéleti kisugárzásaira? A Rákosi Jenő 
rendi hipernacionalizmusa parasztdicsőítő szólamokkal és könnyáztatta 
népdalidézetekkel volt díszítve. A parasztnak, mint nemzeti eszménynek, 
kimondhatatlanul nagy becsülete volt amaz időkben, amikor ténylegesen 
az az osztály uralkodott, amelynek szemében nincs nagyobb sértés, mint
ha valakit „parasztinak neveznek.

íme, ez lett politikailag az Arany és Petőfi népiességéből, holott az ő 
népiességük félreérthetetlenül, világosan parasztfelszabadító, demokrati
kus jellegű volt, s mentes attól a maradi, misztikus völkisch elemtől, mely 
a német romantikus parasztkultuszt már abban az időben kezdte volt be
lepni. Hát még mennyivel inkább fenyegeti a Petőfiék népiességének sorsa 
az Űj Szellemi Front népiességét, melyet már indulásakor is tömérdek 
reakciós indulat és szólam fertőz! Nem „népiesség”, hanem „népiség” 
-  „Népiség, vigyázat” -  kiáltja Kodolányi János. A „vigyázat”-ot én is 
indokoltnak tartom. Ő ugyan mellőzi a két fogalom közt a különbség 
meghatározását, de én szívesen pótlom ezt a hézagot. A népiesség, ha 
romantikusan naív formában is, annak a városi polgárságnak és polgá
rosodó köznemességnek gondolatvilágát tükrözte, amely a rendi és hűbér- 
úri korlátok alól való felszabadultságban egybeforrottnak szerette magát 
tudni a paraszttal. A népiség (magyarán: völkisch szellem) a jogfosztó 
rctrográdságba menekült nacionalista és fajvédő nyárspolgár és gyüle- 
vész-gentry eszményképe, azoké, kik titokzatos „népi” sugallatok szerint 
basáskodó „vezéri” klikkek önkényének akarják kiszolgáltatni a tény
leges nép sorsát. Vigyázat! -  ez csakugyan nem a Petőfiek és Aranyok 
népfelszabadítása. Vigyázat! -  ez nem a Pilvax kávéház hangja, igazán 
nem azé a pesti aszfalté, amelyen emberi és polgári jogot követeltek a 
paraszt számára, amialatta parlag a vörös hurkás nyakú érelmeszesedett 
táblabírák akkurátus bölcselmeit visszhangozta, a parlagok örökletes 
szolgaiságával. . .  Vigyázat! Ez a hang az a kiáltás, amellyel ezelőtt ti
zenöt-tizenhat esztendővel irtó hadjáratot indítottak a bűnös Budapest 
szelleme ellen, ez a hang azoknak a hangja, akik a vidéki proletariátus 
és törpebirtokosság tényleges felszabadításának s a jólét, a műveltség, az
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egészségesebb élet terjesztésének minden kísérletét népnemzeti, faji és 
tősgyökerességi szólamok záporában áztatják el. Vigyázat: itt két irány 
áll szemben egymással. Az egyik, mely a parlagot és a parlag urait akarja 
úrrá tenni (vagy úrnak megtartani) egész Magyarország fölött. A másik, 
mely szerint a fejlődés egyetlen lehetséges módja: a szomorú, a sivár, 
az állati sorban szenvedő vidéki népet végre-valahára hozzárontani a 
bűnös Budapesthez. Az egyik tábor a parlagra esküszik, a másik az asz
faltra -  igenis az aszfaltra! Van jobboldal, van baloldal. Tertium non 
datur.

II. Új humanizmus

Az utóbbi időben feltűnően gyakran olvassuk és halljuk ezt a régi szót: 
humanizmus. Különösen a fiatal értelmiség körében van nagy keletje az 
„új humanizmus”-nak. Mi az oka ennek? Hiszen az uralkodó s a fiatalos 
hévvel hatalomra törő erők ma éppen az antihumanizmus erői. A boden- 
stándig és völkisch eszmék, melyeknek térhódítását olyannyira „korsze
rűnek” érezzük, egyenest azért vannak a világon, hogy a humanizmust 
megbecstelenítsék és kiirtsák. Hogyan lehetséges mégis, hogy ezeknek lég
körében, sőt gyakran a közelükben, de kivált gyakran velük párhuzamo
san és egy időben „új humanisták” indulnak fölfedező és hódító útra a 
magyar és a külföldi lélek területein?

A válasz e kérdésre meglehetősen kézenfekvő. A humanista szellem a 
maga időszerűségét s a humanizmus szó a maga vonzó és átütő erejét 
éppen annak a csömörnek és undornak köszönheti, amely a völkisch és 
a bodenstándig antihumanizmussal szemben a jobb minőségű agyvelőket 
elfogta. Én és kortársaim tizennyolc éves korunkban nem szívesen hasz
náltuk volna a „humanizmus” szót. Ha már elkerülhetetlen volt, hogy le
írjuk vagy kiejtsük, idézőjelbe tettük. Apáink, bátyáink is mosolyogtak 
rajta. Bizonyos fokig igazuk volt. A humanizmus jogosultsága és igaza 
befejezett ténynek látszott. Általánosságban, „elvben”, ugyanolyan ke
véssé kellett érte kiállni, mint a „szabadság” vagy a „felebaráti szeretet” 
posztulátumáért. Aki az efféle kenetes fogalmakat nem restellte sokat 
emlegetni, okkal lehetett gyanús, hogy vagy azért teszi, mert fennkölt



szóbuborékokkal akarja a figyelmet eltéríteni a konkrét kérdésekről és a 
merészebb gondolatokról, vagy pedig egyszerűen azért, mert szamár. 
Sok mindennek kellett történnie, hogy végül a humanizmus szó elveszítse 
föllengős, fontoskodó és puffatag jellegét, s friss elméjű és idegű emberek 
legkedvesebb szavává fiatalodjék. Rengeteget kellett veszítenie, hogy 
ennyit nyerhessen. Koncentrációs táborba kellett kerülnie, hogy becsüle
tét visszaszerezhesse. A háború előtt a nyárspolgárok diadalmas jelszava 
volt. Ma a nyárspolgárok vörös posztója. A fasizmus, a nácizmus, a 
„nemzeti öncélúság” jegyében meginduló „reformpolitikák” vörös posz
tója. Mert alapja és lényege mindannak, amit a faji, nemzeti és törzsi ön- 
célúságok szószólói, a regionális, a rendi és a kasztbeli tagozódások meg- 
merevítői és beszentelői s a minden néven nevezendő bodenstándig és 
völkisch „új szellemi front”-ok legjobban gyűlölnek; liberalizmusnak és 
marxizmusnak, világpolgári választékosságnak és nemzetközi munkás
szervezkedésnek . . .

A humanizmus szó vonzóerejének megújulását mindenképpen csak 
örömmel köszönthetjük. Még akkor is, ha többnyire nem egyéb, mint 
szólam. Nem véletlen, hogy mely szólamok mögé szeretnek elbújni, akik 
félnek vagy képtelenek kimondani az igazságot. Hogy egy szónak kon
junktúrája kezdődik: jele a szóban rejlő gondolati és érzéstartalom erejé
nek akkor is, ha a tartalmat elsikkasztják belőle. De résen kell lenni, hogy 
ne sikkasszák el. Nem engedhetjük meg, hogy új humanizmus címén, ha 
talán kozmopolitább és filologusabb színezéssel is, de ugyanolyan szó- 
nokias és metafizikai ködgomolyagba burkolják a fogalmakat és a konk
rét jelenségeket, mint tették a bodenstándig és völkisch igehirdetők. De
finiálnunk kell, dacolva a pedantéria veszedelmével ugyanúgy, mint azzal, 
hogy politikailag kevéssé tetszetős következtetésekre találunk jutni. 
Definiálni, görcsös szigorral önmagunk iránt.

A könyörületes, a történelmi és a lényeges 
Mit nevezünk humanizmusnak?
Induljunk ki az általános szóhasználatból, mely bizonyára nem logikus, 
de amelyet figyelmen kívül hagynunk nem szabad. Amennyire egy sok
féleképpen és sokféle célzattal használt kifejezés jelentésének változatait



át kell tekinteni, azt mondhatjuk, hogy humanizmuson általában három
féle hajlandóságot értenek:

Az egyik a „humanitárius” meg a „humánus”, az emberien résztvevő 
meg az emberséges érzület; az idegenkedés vérontástól, erőszaktól, az 
önzés mohóságától; a vonzódás betegekhez, szegényekhez, gyámolta
lanokhoz, elesettekhez; a segítőkészség minden szenvedő lélek s a meg
értő-, megbocsátókészség minden ember, minden állat, minden érzékeny 
porcika iránt. Nevezzük ezt, az egyszerűség kedvéért, könyörületes huma
nizmusnak.

A másik: az érdeklődés és a ragaszkodás a görög-római antikvitás 
műveltségi tényei s a tőlük megihletett, rajtuk pallérozott, általuk átitatott 
renaissance kori és későbbi elmélkedők és művészek alkotásai és eszméi 
iránt. Nevezzük ezt történelmi humanizmusnak.

A harmadik: a bölcseleti humanizmus, amelyet kissé nehézkes, de elég
gé pontos szóval emberközponti szemléletnek szoktak fordítani. Ennek 
gerince a protagorászi elv, hogy minden dolognak mértéke az ember; 
amiből logikusan következik, hogy nincs olyan földi vagy földöntúli ha
talom, nincs olyan tekintély, intézmény, rang, hit, vagyon, misztikus su
gallat vagy erőszak alkotta törvény, amelynek tisztelete érdem- vagy 
kötelességszámba mehet, ha emberi értelem és közös emberi érdek nem 
hitelesíti. Ez a szemlélet jelenti a racionális kritika viszonylag legnagyobb 
illetékességét minden elképzelhető értékmérő eszköz között; jelenti a kri
tika jogát mindenhez: jelenti elvben minden ember jogát mindenhez -  
s jelenti a gyakorlatban az olyan rendet, melyben az egyik ember joga 
aránylag legkevésbé korlátozza a másikét.

A közkeletű fogalomzavarok alján többnyire megbúvik egy fél- vagy 
negyedigazság: e háromféle humanizmus közt is vannak a gyakorlatban 
mély rokoni kapcsolatok. De vannak köztük ellentétek is. A múlt század 
nagy romantikus szellemi forradalma antiklasszikus volt, és lényegében 
antiracionalista, antihumanista; de mivel az emberi egyén felszabadulásá
hoz hozzájárult, az mégis humanista nyereség. A történelmi humanizmust 
egyesek arra akarják felhasználni, hogy igazolják a jobbágy- és rabszolga
tartás századainak antihumanista berendezkedéseit; mások a könyörüle
tes humanizmus erkölcsi elveire hivatkozva kívánnak szelídséget, jóindu-

,



latot, „megértést” az antihumanizmus rohamosztagosai iránt. Tisztában 
kell tehát lennünk azzal, hogy ahol ezek a szempontok összeütköznek, ott 
a bölcseleti humanizmusé a döntő szó. Ez az a humanizmus, amelyet érde
mes feléleszteni és vállalni; ez az, ami többet jelent archaizáló széplelkek 
és gyermek felruházó jólelkek összességénél. Ez a bölcseleti, vagyis lénye
ges humanizmus -  ez a humanizmus.

Vállalni és utálni a bicskát
A humanizmus nem mindig engedheti meg magának a könyörületesség 
fényűzését; néha bicskát és revolvert követel védelmére, s főként olyan 
embereket, kik nem ijednek meg bicskától és revolvertől. Ahogy a „Va
rázshegy” megható humanista tudósa mondja pisztolypárbajának igazo
lására : a szellem távol áll a természeti állapottól, de résen kell lennie, hogy 
akár a természeti harc eszközeivel is helytálljon magáért. Es kommt 
darauf an, ein Mann zu bleiben. Vállalnunk kell, könyörületességi és ob- 
jektívkedési fenntartások nélkül, a bicskás humanizmus igazát. Tudomá
sul kell vennünk az élet tényeit, alkalmazkodnunk kell hozzájuk. De le
borulnunk valami előtt, értéknek vagy szépségnek elismernünk valamit, 
csak mert „élet” -  ez a legméltatlanabb magatartás. Bicskázni szabad, sőt 
időnként kell: jó lelkiismerettel, meggyőződéssel és szenvedéllyel. De 
soha nem szűnő megvetéssel a bicskázás ténye iránt!

Az a humanizmus, amelyért érdemes kiállnunk, mindenhez közelebb 
áll, mint ahhoz az émelyítő és vizenyős közjótékonysági buzgalomhoz, 
amivé némelyek silányitják, vagy ahhoz a görög idézeteket és ezoterikus 
fontoskodásokat pufogtató, ködös „humánum”-tisztelethez, amivé né
melyek légiesíteni vélik. A humanizmus nem cseppfolyós és nem légnemű 
valami, a humanizmus szilárd elv, amely félreérthetetlenül megszabja az 
emberi szellem magatartásának, társadalmi állásfoglalásának és érték
ítéleteinek irányát vagy legalább kereteit. Humanista nem lehet az, ki 
a „vér és rög” titokzatos üzeneteinek jobban hisz, mint az elemző értelem
nek. Humanista nem lehet ellensége, sőt lefitymálója sem polgárosodás
nak, városiasságnak; humanista nem tisztelheti jobban a parlagot az asz
faltnál . . .  Humanista nem helyeselhet azoknak, kik, ha világos véleményt 
és programot kérnek tőlük, homályos „imponderábiliákra” hivatkozva



térnek ki a válasz elöl, s „vitális gócokat” és közös összeforrasztó élmé
nyeket emlegetnek a konkrét teendők megjelölése helyett. Humanista az 
irodalom területén nem csatlakozhatik semmiféle népies, nemzeties, faj
tisztogató vagy regionalista esztétikai terrorhoz, és nem érthet egyet 
azokkal, kik az esztétikai értékek sorából száműzni akarják az egyéniség 
csillogását, az eredetiséget s a polgárosodottság szellemi megnyilvánu
lásait, a szellemességet, a pallérozottságot, a gondolat és a kifejezés ár
nyaltságát.

Individualizmus és kollektivizmus
A gazdasági és politikai kérdésekben -  s nevezetesen az individualista és 
kollektivista felfogás mai harcában -  a humanista álláspontját természe
tesen csak a társadalom érdeke szabhatja meg, de nem egy „öncélú” fan
tomtársadalomé, hanem azé a valóságosé, amely nem egyéb, mint magán- 
személyek összessége. A száz évvel ezelőtti liberalizmusnak kétségtelenül 
hibája volt, hogy azt hitte: ha az embert jogi szabadságokhoz segíti, ezzel 
automatikusan megszünteti a társadalmi és gazdasági igazságtalanságo
kat is. Nincs, aki ma ne tudná, hogy a jogi szabadságokon belül és túl 
igenis szükség van szociális igazságtevő munkára. Sajnos, mire a libe
ralizmus erre ráeszmélt, régi tévedését kihasználták ellene azok, akik anti- 
liberális intézkedésekkel éppen a szociális kiegyenlítődést akarják feltar
tóztatni. A tőke, mely valamikor a liberalizmus jelszavával dorongolta le 
a szociális törekvéseket, ma szociális jelszavakkal igyekszik kivégezni a 
liberalizmust. A tőkés diktatúra hívei ezelőtt megtiltották a munkásnak a 
szervezkedést, és ezt úgy hívták, hogy liberalizmus; ma egyenest kénysze
rítik a munkást, hogy lépjen be olyan szervezetekbe, amelyek a tőke hatal
mát védik -  és ezt úgy hívják, hogy szociális gondoskodás.

Humanista nem fogadhatja el azt az álindividualizmust, amely a ma
gántulajdon szabadságát többre becsüli a személy szabadságánál, de még 
kevésbé fogadhatja el azt az álkollektivizmust, mely a tőke megrendsza- 
bályozásának ürügyén a személyeket nyomja el. Hogy mi előbbre való: 
a szociális igazságtevés-e vagy a személyi szabadság? -  ezt az alternatívát 
mondvacsináltnak tartom. Nem tudok rá példát, hogy szociális reformok, 
amennyiben valóban szociálisak és valóban reformok voltak, szükség-



szerűen korlátozták volna a személyi szabadságot. Nem tudok példát arra 
sem, hogy a személyi szabadságok bárhol a társadalmi kiegyenlítődés út
jában álltak volna. Annál inkább tudok példát az ellenkezőjére: hogy 
tudniillik a személyi szabadságokat azért törték le, mert féltek, hogy e 
szabadságjogok jóvoltából a társadalmi kiegyenlítődés irama nagyon is 
meg talál gyorsulni. Nem bízom az olyan emberboldogítókban, akik mi
előtt kenyeret adnának a szájakba, előbb szájkosarakat raknak rájuk. 
Nem bízom az olyan népjólétbcn, amelynek előfeltétele a népmegalázás 
és a népelnyomás. De ha bíznám benne, akkor sem kérnék belőle. Az a 
régimódi, dogmatikus és tőkevédő individualizmus, amely az embernek 
csak jogi szabadságot adott, de ételt és ruhát nem, kétségtelenül rideg 
volt, megátalkodottan és szívtelenül rideg. De milliószor embertelenebb 
ennél az a mai és nemzetinek nevezett kollektivizmus, amely megszabja, 
hogy a kenyeret mikor és milyen taktusra egyed, mikor érd be Einschüs- 
selgerichttel és mikor bankettozz, milyen színű inget viselj, milyen kar
mozdulattal és milyen hanglejtéssel köszöntsd ismerősödet, kivel barát
kozzál, kivel szeretkezzél, hol végy cipőfűzőt, és hogy végy lélekzetet. 
Ha nincs személyi szabadság, megszűnnek azok a lehetőségek is, amelyek 
a közjóiét terjesztésének célt és értelmet adnak. Személyi szabadság szo
ciális igazságtevés nélkül, ez túlságosan kevés. Szociális igazságtevés sze
mélyi szabadság nélkül: ez semmi.

Jobb és bal
Humanista nem hihet bírálati tilalmakban. Nem hihet parancsolási ki
váltságokban. Nem ismerhet el jogtöbbletnek származást és vagyont. 
Nem ismerheti el semmiféle tekintély megrendíthetetlenségét, semmiféle 
közösség „öncélúságát”, tehát az úgynevezett nemzeti öncélúságot sem. 
Nem tisztelhet nagy hitbizományokat és nem alapíthat kis hitbizományo- 
kat. És nem támogathat rendszert, amely ezekhez ragaszkodik.

Nem lehet támogatója, hívője, rokonszenvezője, de még „megértője” 
sem fasizmusoknak és nácizmusoknak; nem lelkesedhetik a Marcia su 
Romáért, nem sürgetheti a Marcia su Budapestet és nem dicsőítheti a 
Marcia su Addisz-Abebát. Nem fogadhat el semmiféle kaszt- és gettó- 
rendszert, még aránylag tapintatos és könyörületes tálalásban sem, de



még akkor sem, ha az ilyen megoldástól a jogfosztottak számára köny- 
nyebbséget vár. Nem fogadhatja el az emberi jogoknak és kötelességek
nek semmiféle olyan megszabását, mely más magatartást követel az egyik 
származási közösség tagjától, mint a másikétól. Hogy emberi fajták és 
emberi fajták közt testalkat, vérmérséklet és jellem szerint van különbség, 
ezt kétségbe vonni felesleges. Van fehér ember és fehér ember közt is, 
ámbár a fehér társadalmon belül még megközelítően tiszta race-okra 
sem igen akad a tudomány. Az ez irányú tudományos kutatás mindemel
lett érdekes lehet. De más a faji jegyeket összegezni -  és más ezeknek alap
ján kötelezettségeket és jogokat osztogatni, illetve megvonni. Minden 
olyan felfogás, amely az egyén számára a faji jelleget nem szigorúan ma
gánügynek tekinti, hanem a nemzethez tartozás mértékének -  de minden 
olyan felfogás is, amely a különféle nemzetiségek tagjainak életigényeit 
egyenlőtlenül méri -  durván humanistaellenes.

Az öncélú rendek, törzsek s intézményeik és tekintélyeik ellen az eman
cipálódó emberi személyért küzdeni: ez, amióta jobb- és baloldalt isme
rünk, a baloldal szerepe. A jobboldalé, hogy ezt a küzdelmet feltartóz
tassa. Bajos tehát azt mondani, amihez hasonlót gyakran hallunk manap
ság, hogy nem fontos, jobb- vagy baloldali-e valaki, csak humanista le
gyen. Szakasztott mintha azt mondanék, hogy mindegy, sötétség van-e 
vagy világosság, csak süssön a nap. Ha süt a nap, már nincs sötétség 
-  s aki humanista, annak nincs oka jobboldalinak lennie. Más kérdés, 
hogy mi a humanizmus örök baloldalának viszonya az aktuális balolda
lakhoz. Senki sem hiszi, hogy a baloldalra csakis humanista meggyőző
dés hajt embereket. A baloldalnak ugyanúgy megvannak a vigécei és 
sintérei, embercsordái és hajcsárjai, mint a jobboldalnak. Van üzletessé 
laposodott és van katonássá merevedett baloldal is. Nem minden fény 
napfény és nem minden baloldal humanista. De minden humanista bal
oldali -  vagy nem humanista.

Magától értetődik, hogy a jobb- és baloldalon egyaránt lehetnek óva
tosabb és vérmesebb elmék. Néha fantasztáknak bizonyulnak a merészek 
s néha vakoknak az óvatosak. Gyakran nem is az egyes emberek éles
látásán áll, hogy melyikük igazolódik; hanem az időn, melyben élnek, 
s amely egyszer a higgadtaknak, másszor a tüzesebbeknek kedvez. Ha



valaki szíve és elvi meggyőződése szerint elfogadná a baloldali reformo
kat, csak gyakorlati okokból húzódozik tőlük, akkor a jobb- vagy bal
oldalhoz tartozás kérdését aránylag elméleti természetűnek tekintheti. 
Más a helyzet ma, amikor kivált a fiatalabb korosztályok értelmiségi 
rétegei éppen gyakorlati (gazdaságtechnikai és társadalomhigiéniai) meg
gondolásokból tartják elkerülhetetlennek és égetően sürgősnek a radiká
lis reformmunkát. Tisztában kell lenniük azzal, hogy reform, már amely 
méltó e névre, csak bal felől jöhet. Jobb felől semmi nem jön, vagy az 
elnyomás.


