
(Szép Szó, 1936/236 o.)

Németh László „Magyarság és Európa” című könyve történelmi és iro
dalmi jelenségekkel kapcsolatos, hol szellemes, hol suta, hol találó, hol 
félresikerült ötletek és elemzések egymásba sodort szálaiból áll, mik egy 
történetbölcseleti igénnyel bejelentett „felismerés” áramkörében izzanak. 
Ettől azonban könyve nem lesz világosabb; mert az áramkört nem a szel
lem ereje, hanem a szerző idegállománya táplálja; mert előadásának fe
szültségében alkata tükrözi magát; mert megállapításait és összefüggéseit 
az önmagát fűtő izgékonyság és ennek stilisztikai vetülete: a kifejezés ka- 
maszos hókuszpókusza delejezi bele az olvasóba.

Akit a szellem így ráz, és aki ilyen hipno-retorikus irállyal közli gondo
latait, még lehet művész -  esetleg nagy művész is - ,  de nem gondolkodó. 
Mert a gondolkodót az teszi gondolkodóvá, hogy bizalmatlan gondolatai 
iránt. Hogy -  mint a költő a könnyű rímeket -  megveti a gondolkodás ál
lapotának melléktermékét, a könnyű részegséget, melyben a gondolat, 
lejtőre jutva, magától gurul tovább, magával rántva alanyát egy hamis 
evidencia hamis világosságába; -  hanem szembeszegül állapotával, meg
akadályozza a gondolatok burjánzását, ellenáll, gyomlál, köti magát. Ez, 
a magától kínálkozóval meg nem elégedő, gondolatokat gyeplőző ma
kacsság, kitartás, irtani és hallgatni tudás: ez a termékeny és végül termé
kenyítő gondolat feltétele. Ez: mert a szó szajhatermészetű, hozzászegő
dik az első jöttment indulathoz; mert a bölcs ismeri az ember hiúságát, 
mellyel egy-egy gondolatán éldcleg, nem azért, mert igaz, hanem mivel 
a saját érverése ritmusát érzi lüktetni benne.

Németh László patetikus író : de pátosza nem a gondolatok magas vi
lágában otthonos lélek méltósága, hanem delirálás. Mondatai hőcmelke- 
désben szenvednek, s többnyire félrebeszélnek. Kivételesen eleven gondo-



latpárosító s -kifejező készsége nem uralkodik anyagán. Képzettársító 
készülékében a legkisebb szellemi ráhatásra megindul az indulatok és gon
dolatok előre láthatatlan kavarodása. S ez az erőkifejtés, melynek köz
pontjában nem a gondolkozás tárgya áll, hanem az én, forgásában, mint 
a légörvény, minden szemetet, minden csak személyest, csak aktuálisat 
magába szippant, magával pörget, „szellemmé” hígít -  azaz csak anyagá
tól idegen pátosszá.

De ez a hasonlat Németh László gondolatpárosításának csak a dina
mikáját világítja meg, nem a természetét. Mert e párosítási készség kény
szer ugyan, de nem gépies, hanem makacs „Ichbehauptung”, publiciszti- 
kailag értékesített, alkati s társadalmi gyökereit illetően természetesen tu
dattalan támadókedv, érvényesülni akarás. Csakhogy, persze: mivel a 
primus movens mégsem a szándék, hanem a szenvedély (a fogamzás kéje), 
a szándék elsikkad a kivitelben.

Fáradhatatlan közlékenység, meghökkentő szószaporaság! Mit tesz az, 
hogy e tarkabarka, fülledt s minden állítmányt mozgássá fokozó mon
datfonatokban fuldokol az értelem; mit számít akár az is, hogy a gondo
lat, mely e buja tenyészetet megindította, a tenyészettől elkülönítve, ma
gában mit é r; kinek jutna eszébe az emberi, nagyon is emberi elfogultság
nak, idegességnek és értelemmutogatásnak ebben a szövevényében firtatni, 
mi az igazság és mi a hóbort? A látvány -  korunk szellemi igénytelen
ségének közepette - , valljuk be, szájtáttató; s bárhogy vélekedjünk értéke 
felől, el kell ismernünk, hogy jelentékeny szellemi anyagot mozgósít. 
Ez az, amit hívei nem győznek bámulni benne. Végre egy ember, lelken
deznek, aki nemcsak az agyával gondolkozik, hanem a vérével, az idegei
vel, a zsigereivel, s talán nem is sejtik, mennyire fején találják a szöget: mert 
itt valóban nem az értelem, hanem az alkati rendeltetésétől elvont s magát 
értelemmé álcázó idegzet éli ki magát, rendszerint másodkézből vett gon
dolatokon, amelyeket annyira kitölt saját állományával, hogy szülőanyjuk 
sem ismerne rájuk. E visszás anyagcsere során Németh László idegerővel 
fizeti vissza, amit az idegen anyagból magába szívott, s nyilván az az érzé
se, mikor a tollat leteszi, hogy nem tartoznak egymásnak semmivel.

S miután helytálló kedvét s gondolatainak jellegét egyoldalúan alkati 
tulajdonságok szabják meg, szabad-e azon csodálkoznunk, hogy minden



életjelenségben -  saját természetét általános törvénnyé hirdetve ki -  az 
alkat végzetét látja visszatükröződni, s a történelemcsináló népeket egyé- 
nítvén, biológiai folyamatnak tekinti történetüket. „A kultúrák sorsát az 
első, jellegteremtő kor szabja meg” -  írja. „Kultúránk nem haladó nem
zedékek egymásra rakott műve, hanem nagy teremtő alkotások marad
ványa . . .  Az egyes kultúrák . . .  haladtak, és közben elhasználták Isten 
bölcsőjükbe dugott pénzét, mint ahogy minden élet hiába próbál újra 
s újra megfoganni, végül is elveszti a foganással rája szállt vagyont.” 
(M. és E. 6. old.)

Németh László tehát szakít a keresztény történetbölcselettel, mely sze
rint az egyes nemzetek ellentéteikben is közös, habár öntudatlan akarattal 
munkálkodnak az egy akol, egy pásztor istenállamának létrejöttén, mint 
ahogy a haladás gondolatát is tagadja. Személyeknek, titokzatos küldeté
sek és értelmek hordozóinak tekinti az egyes nemzeteket, s történeti múlt
jukon végigfutva keresi a sorsukban rejlő lényeget, a szándékot, mely egy
ben természetük. Röviden: magáévá teszi a németség házi használatra ké
szült fajbölcseletét, az élni akarás és terjeszkedő kedv filozófiai szólamok
kal kendőzött naturalizmusát. A népek történetük során elkoptatják, el
herdálják erényeiket. A történelembölcselő azonban felismeri a jellegadó 
erényt a történelmi tények alluviális rétege alatt. Melyik hát az a külön
legesen magyar erény, a német „Bestimmung” magyar megfelelője, az 
a pénz, amit Isten külön vert a magyarnak? Németh László nem fejti ki, 
csak sejteti, mit ért a magyarság eredeti „szeszfoka” alatt. Az ilyen ködös, 
megfogalmazhatatlan felfedezésekkel nem vitatkozhatunk. Igazak is, nem 
is, sem igazak, sem nem igazak: más szóval publicisztikai igazságok, 
helytállásra, feladatra, harcra nevelők. Agresszív igazság, mely többnyire 
mérgező (mert kultúraellenes), s amely adott körülmények között hasznos 
is lehet. Az már azonban mégis sok, hogy saját rendeltetésének felismeré
sén és vállalásán túl (mint akinek az Isten pénze sem elég) még a görög 
missziót is a magyar nyakába varrja.

„A görögséget nem érdemes ma csak tanulmányozni . . .  amikor Isten 
pénzének az elvesztét egyre többen fájlaljuk: a görögség megmutatja 
a jelet magunkban, amely alatt ott van az ősin új pénz. A görög »pajtás- 
hagyomány« sugallatára az európai vallást keressük önmagunkban. Nem



arról van szó, hogy Apollónak vagy Athénének eméljünk oltárt -  egy 
isten nem születhet kétszer a görög vallásos állapot az, a görögség te
remtő állapota, mely bátorságot ad a magunk vallásosságának a kifejlésre 
és a teremtésre.”

Eleink beérték Helikonnal. Németh László Hellaszt akarja feltámaszta
ni a Duna s Tisza közölt. Az új államalakulat Telep-Magyarország lesz. 
Hogy képzeljük el kialakulását? Néhány kezdeményező ifjú összeáll, s 
a vásárolt vagy rendelkezésükre bocsátott földön kertgazdálkodást kezd. 
Kapálnak, kötöznek, nyesnek, izzadnak; főzeléket, gyümölcsöt és csirke
paprikást esznek; naplemente után működésbe lépnek a csoportkultúra 
intézményei: vitáznak, dalolnak. Példájuk követőkre talál: a sok telep 
országos szövetkezetbe forr, a mozgalom áttöri a trianoni határokat, és 
Telep-Európává dagad. Kedvesebb, szerényebb és ártatlanabb politikai 
programot képzelni sem lehet: oly szerény, hogy megvalósíthatatlan. De 
hagyjuk a gyakorlati ellenvetéseket, s tegyük fel, hogy keresztülvihető. 
Hogy lesz hát a szikből sziget, a hárommillió csüggedt koldusból ugyan
annyi derűs görög? Németh László szerint a lelkesedés hozza létre a va
rázslatot. Mert mennyire másként fest a program, ha, anélkül hogy tar
talmilag változnék, dinamikus szavakkal gyújtom be: ha költözés helyett 
azt mondom: megszálljuk az országot, ha a vidékre telepedést kirajzásnak 
nevezem, a telepeseket szerzeteseknek, a kelvirág kultuszát kertszellem
nek, a parajültetvényeket, miket nem a nap, hanem Héliosz érlel, biroda
lomnak ! Rosszindulatú torzítás? Nem az. Németh Lászlónak megmutatta 
álmában Pallas Athéné, mit a jövő méhe rejt:a „Szigetet, mely elönti a 
Tengert.” (Kapások, Tanú, 1935. V-VI.) Szerzőt egy meleg nyári délután 
elnyomja az álom göcsörtös, lyukas levelű szilvafák alatt. Körülötte ka
pások kötözik a szőlőt. Egyszerre verseket hall. Két férfi vetélkedve vag
dos egymáshoz Berzsenyi-idézeteket. A szőlőkötözők száma szaporodik. 
Formaruhában vannak: síkosztümre emlékeztető, könnyű szövetből ké
szült „mackóban”. A munkanap véget ért. A társaság felvonul a szerzővel 
a telep központi épületébe. S megkezdődik a szümpózion. Előbb spárga
levest kanalaznak, majd „két kerek fakorong kerül az asztalra, amilyenen 
a fatányérost szokták felszolgálni, csak nagyobbak. Mindenik korong 
közepén félig szétbontva egy-egy sült csirke, s körülötte körben hét-nyolc



kupac zöldféle, vajbab, borsó, carotte, karfiol, kelvirág, articsóka, kétféle 
saláta, az egyik az az ágas-bogas, amelynek San-Remóban hiába tuda
koltam a nevét. (Chicorée. -  Szerk.) Elég kevés hús húsz embernek, gon
doltam : ahol ennyi köretre telt, telt volna még két csirkére is. De azért 
nagyon tetszettek nekem ezek a tálak, s alig vártam, hogy a virághoz ha
sonló articsókába ínyem belemerüljön.” A lakoma után a könyvtárszobá
ban gyűlnek össze a telepesek. Vendégük, az új dunaeurópai köztársaság 
termelésügyi minisztere, némi lámpalázzal küzdve beszámol Dunaeurópa 
új gazdasági rendjéről. Az előadást megéljenzik, majd nagyobb dolgok 
következnek: Szophoklész Antigonéjának felolvasása két nyelven, görö
gül és magyarul egyszerre. Már az első' oldalak után megjegyzések röpköd
nek fel innen is, onnan is. „Úgy látszott, hogy egy Szophoklész-sor jobban 
tudja izgatni őket, mint az egész Dunaeurópa.” Parázs vita keletkezik. 
„ Engem kissé elkeserített, hogy verstani kérdéseken bíbelődnek -  foly
tatja Németh László -  s csípősen fordultam másik szomszédomhoz, egy 
sovány legényhez: -  Mit gondolsz, okos dolog egy ilyen derék paraszt
legényt, mint Pali, Antigonéval tömni? -  Belenyal legalább, felelte az kur
tán. Megütött a válasz, s jobban oda akartam figyelni a legényre, mikor 
az asztalfőről egy nem erős, de határozott hang olvasni kezdett: o tum- 
bosz, o numfeion, o kataskafész okézisz aeifrourosz.. . ” És így vigadnak 
hajnalig, azaz hogy nem. A látomás teteje a szabadban lejátszódó Berzse
nyi-ünnepély. Két csoport áll egymással szemben, a felsőgödi futballpálya 
nagyságának megfelelő mezőnyön: a Berzsenyiek és a Csokonaiak. Két 
férfikar váltakozva szaval, odébb súlydobás és diszkoszvetés folyik, vívnak, 
birkóznak. A szabadtéri színpadon Theodorik gót király tragédiáját játsz- 
szák. „Theodorik? -  szóltam elámulva -  mi köze Theodoriknak Berzse
nyihez? . . .  vagy nem foghatjuk-e fel úgy, hogy maga Berzsenyi az, aki 
itt mint Theodorik a végzet tőrjében szorong? Nem is Berzsenyi, hanem 
az a világvalóság, melyet itt Berzsenyi neve alatt ünnepelünk. A világ
valóság szót ókortudós barátomtól tanultam .. . ” (Tanú, 217-218.)

Az álom megalázza a nappal dagályát, megvalósítja a szigetprogramot, 
s mit mutat? Egy ókortudománnyal komplikált iskolai évzáró ünnepélyt. 
Értem én a kis írásmű saját „görög” derűjén elkesemyésedő alaphangula
tát, de mit változtat ez a lényegen? Mit számít az, ha Németh László



másutt kijelenti, hogy reformprogramjának három alapvető pontja, a tele
pítés, a közép-európai és a humanista gondolat „úgy, ahogy ma kóvályog 
a sorskérdések iránt érdeklődő ifjúság fejében, nem sokat ér”. (Magyar- 
ország és Európa, 116. old.) Nem az ifjúság tehet róla, hanem a vezér, aki, 
félremitizálva a magyarság sorskérdéseit, eltereli a figyelmet a valóban 
égető feladatoktól.

Németh László lelkendezve előadott „nagyobbakra nézés”-ének ügye- 
fogyottsága elsősorban ízlésbeli s csak másodsorban értelmi eltévelyedés, 
ízlelés alatt itt nem a szerzett ízlésre, hanem azokra a mindennél erősebb 
kötésekre és gyermekkori beidegződésekre gondolunk, melyek később a 
szerzett szellemi fölény ellenére mégis többé-kevésbé önkényesen dönte
nek afelől, merre tájékozódjunk, kikkel érintkezzünk, milyen világot akar
junk magunk körül. Meggyőződésem szerint ez az ízlésbeli beszáradottság 
a magyarázata Németh László gondolatgátlásainak és feltűnő gyakran el
viselhetetlenül fellengős stílusának. A nyaktörő alpinisztikai szituáció
nak, mellyel olvasóit megremegteti: „Vajda a süllyedő korszaknak arról a 
partjáról pillant le, mely az elődöket az utódoktól választotta el. Péterfy 
az oldalsóról, melyen a magas Európa felé igyekezett kikúszni” ; annak, 
hogy törlés nélkül állva hagy ilyen kakofóniát: „Vajda dúlt, különc lelké
ben a Petőfiék emelt közérzete sulykolódik az új irodalom átkozódó bal- 
közérzetévé.” Hogy nem átallja az ilyen hangokat: „Berzsenyi a sas, aki 
berepül a napba. A legmélyebb magyarságból csap fel a legmagasabb 
Európába.”

Mi ez? Lényeglátás -  felelik Németh László tisztelői. Hogy ők mit érte
nek alatta, nem tudom, betű szerinti értelemben azonban igazuk van: 
Németh László mindig a lényeget adja, csakhogy nem a tárgy, hanem 
önnönmaga lényegét.


