
A kultúra nem ismerethalmaz, amelyet zsákolnak s tengelyen vagy hajón 
átszállítanak a szomszéd országba. A kultúra egy nagy néptest életében 
kialakult szellemi és erkölcsi szokásjog: ízlés, etikett, gondolkozásmód, 
amelyben éppolyan otthonosan kell éreznünk magunkat, mint a bő- 
rünkben.

Kelet-Európa népei nem teremtették a kultúrát, amelyet elfogadtak: 
idegen vérmérsék gőzébe burkolóztak, idegen életben kialakult szokásjo
got öltöttek magukra. Míg a görögök, latinok, a Nyugat népei magukra 
szabott kultúrában éltek: keleten kétféle művelődés van: fenn az 
idegen iskolát járt keveseké s lenn a magárahagyott néptesté. Elég egy 
orosz népdalt elolvasni, hogy az ember megérezze, milyen messze vetette a 
Homéroszon, Vergiliuson, Dantén, Descartes-on, Nagy Péteren át vezető 
út a nyugati oroszt keleten tapadt népétől. Turgenyev és Dosztojevszkij 
ezt az ellentétet fejezik ki. S melyik kelet-európai irodalomnak nincs Tur- 
genyevje és Dosztojevszkije?

Megvan ez az ellentét a magyar irodalomban is. Az európai és a szarma
ta-magyar újra és újra felvonultak itt egymással szemben, de Balassa, 
Zrínyi, Csokonai, Széchenyi, Petőfi a bizonyság, hogy a magyarság leg
nagyobb alakjaiban ez az ellentét mindig fel tudott oldódni, s az európai 
látkörű magyar volt az, akiben hazai sors és hazai jelleg a legnagyobb 
lélegzetvételhez jutott. „Műveltség” és „őserő”, mint az irodalom hatvan- 
hetes-negyvennyolcas pártja néztek itt (különösen a megújhodás kora 
óta) farkasszemet, de a magyar szellem nagy' pillanatai azok voltak, ami
kor ezek a pártok értelmüket vesztették.

A Nyugat század eleji mozgalmában is felmerült ez az ellentét: meg
nyugtató tételek keletkeztek, de igazi áthidaló géniusz nem lépett fel.



Ady sem volt az. Ő, Móricz, Szabó Dezső az egyik oldalon, Babits, Kosz
tolányi, Szekfű a másikon; az ellentét elmélyült, de ki is élezó'dött, s ha
sadt középosztályunk gondoskodott róla, hogy a kétféle törekvés közül 
dühös szekták keletkezzenek. De a Nyugat nagy íróiban legalább megvolt 
a belátás a másik kiegészítő hajlam iránt: Ady kelet nehézkedésével a sor
sában, mint menekvésre Európára mutat, s a latin világosságra föleskü
dött Kosztolányi a magyar nyelv ügyének szenteli férfikorát. A két irány 
küzdött egymással, de úgy küzdött, hogy a másik értelmét s létjogát ma
gába iparkodott olvasztani. Az ellentétnek az az elfajulása, mely ma a 
sznobok és parasztok házában tárul elénk, az utolsó évek szégyene, s a 
nemzeti tudatfosztás legfrissebb és legbántóbb tünetei közé tartozik.

Filmen látjuk, hogy él a fehér nadrágos angol vagy francia a humuszos 
vagy szeméremköténykés benszülöttek közt a gyarmaton. így él az új 
sznob-fajta Magyarországon. Mint az a Times-1, ő is kibontja a Nouvelle 
Revue-t vagy a Criterion-1, s a tömegben úgy forog, hogy ruhájához a 
hazai szerecsenek hozzá ne érhessenek. Büszke rá, hogy semmiről sem 
tud, ami a benszülöttek dolga. Garasaiból félrerak annyit, amennyin Pá
rizsba, Londonba kikukkanthat, de megütődik, ha valaki arra biztatja, 
hogy nézzen szét Debrecen körül vagy Kecskeméten. Aki a „nép” szót 
kiejti, azon kolbászszagot érez, s mint az angolszász a köröm alatt a néger 
vért, úgy nyomozza maga körül az undort keltő „magyarosság”-ot. Ha 
magyar könyvet érint meg, megnézi a kezét, nem piszkosodott-e be, de el
pirul, ha be kell vallania, hogy nem olvasta még Donne költeményeit. 
A közügyek nem érdeklik. Egyetlen reformpontja, ismerje mindenki any- 
nyíra Giraudoux-t, mint ő, s mivel ezt előreláthatólag nem teljesítik, min
den mozgalom őrültek erőlködése, akik a Himaláját akarják odébb tolni. 
Még a nyílt rosszallásra sem tartja érdemesnek, amit lát. Száműzetés föld
je, Tomi neki ez az ország; jelenléte állandó abszencia.

Nem így a „parasztok”. Őket igazán nem lehet megvádolni, hogy a 
francia vagy az angol könyvpiac felé hajtják a valutát. Ők ennek az or
szágnak szentelték az életüket, abban is a földnek, azon is a föld népének. 
Úgy nekiszentelték, hogy gondolataik mint villámsújtott madarak esnek 
le Hegyeshalomnál. Egy darab fekete hantot tartanak az íróasztalukon, 
azt minden hajnalban megszagolják, s a humusz illatától eltelten ontják



estig verseiket és újságcikkeiket. Olyan Faustok ők, akik kitartanakaz első 
jelenetnél: a föld szellemét idézik életük összes felvonásaiban. Csodálatos 
dolgokat várnak a föld szellemétől. Először is két nemzedéken át kop
tatott bűvszavaikra megjelenjék; hogy az elnyomorodott, adósságai alatt 
lihegő parasztságból új, megváltó középosztályt vessen ki; elzavarja a 
kastélyokból a földesurakat, a bankokból a bankárokat, a kávéházakból 
az intellektueleket; elismertesse a magyarság hegemóniáját a finn tavaktól 
Athénig, zseniknek minősítse közepes versek íróit, pótolja a műveltséget, 
melyet ők az eke, rög, barázda és erő szavak áhítatos mormolása közben 
nem szereztek meg, s megcsinálja azt a népre vonatkozó tudományt, mely
re nekik a másfél évtizedes szellemidézés közben dehogy jutott idejük. 
Ha a sznobok minden mozgalomtól viszolyognak, a parasztok állandóan 
mozgalmaznak, s mivel a mozgalmukban az első szervezkedés melege a 
legkellemesebb, állandósítják ezt a meleget; évről évre és napról napra 
olthatatlan lázban most mindjárt megkezdik a megváltó munkát s a döntő 
szövetkezést. A múltkor megmutattak nekem egy levelet, abban a paraszt- 
lángész „istenállatoknak” nevezi magát és társait, ebben a sokatmondó 
szóban békítve összes önérzetét és állapotát. A szót én is elfogadom. 
Az isten Gea, s a madár a strucc, mely az istenbe fúrja a fejét.

A kétféle magatartás közül bizonyára az első az ellenszenvesebb s a má
sodik az ostobább. Hogy melyik a balkánibb, nehéz eldönteni. A sznob 
lebecsüli a helyet, amelyen él. Ez a lebecsülés jogos lehet mint ítélet, de 
nem lehet az mint magatartás. Országunk, mint hely, lehet elmaradt, 
szánalomra méltó, mint működésünk kijelölt helye, minden terek közül a 
legfontosabb. A hely, amelyen világra jöttünk, éppúgy kötelez, mint a 
természet, amelyet világra hoztunk. A helytállás: hűség magunkhoz és 
hűség a helyzethez, melyben ez a „magunk” szóhoz jutott. Az ember 
csak alkotásaiban bontakozhat ki, s alkotásaink környezetünk felé irá
nyulnak, s környezetünk igényeit és szükségérzeteit olvasztják össze 
hajlamukkal.

Egy idegen világ követeként élni a magunk világában: erkölcstelen és 
nevetséges. Erkölcstelen, mert árulás,nevetséges,mert kapaszkodás. Azok, 
akikre a sznob hivatkozik, a maguk világával vívódva teremtették meg a 
műveltséget, melyet ő angol szövetként akar a testére tekerni. Csakhogy



a műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helyt
állás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete. Az a 
műveltség, amely csak műveltség, meddő és fonnyatag.

De épp ilyen meddő az a vállalkozókedv is, amely szópufifancsokkal 
ködösíti el célja és tehetetlensége közt a levegőt. A paraszt, ahogy a mai 
magyar „paraszt” gondolatban megjelenik, titokzatos szorzó, amely tu
nyaságunkba beszorozva nagyszáj óságunk álomképeit adja eredményül. 
A magyar parasztságban szunnyadhat rendkívüli érték és tehetség; ezt az 
értéket munkával kell kibányászni, s a tehetségnek éppúgy meg kell járni 
a tehetségek kapaszkodóit, mint a nem parasztnak, s végül is nem a pa
rasztság, hanem a képesség, készültség és munkabírás számít. Nagy hiba 
a paraszttehetségeket e kapaszkodó feléről isten-állatságuk bűvszavával 
leszédíteni. Minél kisebb egy nép, annál több szemének, fülének kell len
nie; minél vékonyabb szálból sodorták életét a párkák, annál tökéletesebb 
képének kell lennie a világról. A tájékozódás a nagy népeknél fényűzés, 
a kicsinyeknél életösztön. A paraszt-mitológia épp ezt az ösztönt zsib- 
basztja el.

Ahogy a dolgot látom, sznoboknak és parasztoknak kár ma annyira 
agyarkodniuk egymásra. Egy betegség jól megférő tünetei ők; két kibúvó 
ugyanazon kötelesség alól: apathia esthetica és apathia rustico-garulla. 
Az ellentét két végén, melyek közt legnagyobbjaink mint szikrák ütöttek 
át, fáradt lelkek döngenek, pipiskédnek és szavalnak. Az ember csak ak
kor érzi egész jelentőségében a bajt, ha egymás mellett hallgatja őket.


