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MI A M A G Y A R ? 
Irta: Sőtér István 

KEVÉS könyv érkezett oly fájó, nyugtalanító időszerűséggel, 
mint a Szekfű Gyula szerkesztette legújabb Magyar Szemle-
kötet. «Mi a magyar?» Ez a kérdés a legutóbbi években mind 

gyakrabban tolult ajkunkra s a felelet nem váratott magára soká. 
Túlsokan siettek a felelettel, túlsok hamis próféta szerette volna 
maga hasonlatosságára festeni a magyarság arcát. Kétségtelen, 
hogy a magyarság öntudata, önmagáról alkotott képe súlyos 
sérüléseket szenvedett, épp a legutóbbi esztendők folyamán. 
Soha tévedés, hazugság nem lehet vészesebb, mint manapság, 
soha nagyobb szükségét nem éreztük miiétünk tisztázásának, 
mint a hűtlenség, a zűrzavar e szomorú éveiben. Tetszetős, csábító 
kép nem egy int felénk a tanok és hitvallások tömkelegéből. Jó 
és gonosz szándék egyaránt megtalálták legékesszólóbb szavaikat 
s az igazság utáni vágy mind kevesebbeket égetett leküzdhetet-
lenül. Nagy változások és megpróbáltatások idején támad ennyi 
tévhit és ál-dogma az egyházak kebelében, ilyenkor jár bárány-
bőrben a farkas, ilyenkor szólnak leghangosabban az ál-Messiások 
a tereken. Önismeret ürügye alatt vezetnek önmagunk elvesztésére. 
Annyi ellentmondó tan, annyi szakadárság közepette ki találja meg 
az utat, mely kivezet az ingoványból? 

Be kell vallanunk, hogy a magyarság önismerete a legutóbbi 
években élte talán legválságosabb korszakát; soha ilyen idegen, 
ilyen mostoha kort! Az ősi, magyar jellem, mely történelmünket 
irányította, műveltségünket kialakította, csaknem idegenné vált 
az utódok lelkében. Az a hagyományos magyar bölcsesség, mely 
még a Mohács utáni időkben is élt és hatott, mind ritkábban 
hallatta szavát. Elvesztette önmagát a magyar, s kísérleteiben, 
hogy ismét magára találjon, idegen mintát akart követni. Az ön-
magától való lassú elidegenedés egyre közelebb vitte egy belső 
válság felé, mely nemzeti létét alapjaiban fenyegette. 

A magyarság fogalmának elhomályosulása, összekuszálódása 
a vezető szellemi réteg soraiban vált különöskép tragikussá. A zűr-
zavart növelték azok a jószándékúak, kik félrevetvén az értelem 
utait, ihletett, de homályos szavú látnokok irányítását keresték. 
Bizonytalan érzelmek, sejtések szavára figyelt mindenki, mivel 
az igazi megismerés útja nehezebb, kényelmetlenebb volt. Ködös 
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és hazug magyarság-kép alakult ki, melynek vonásait hol irodal-
munkban, hol parasztságunkban keresték, anélkül, hogy e vonások 
csalóka játéka ellen védekezni próbáltak volna. 

Sokszorosan eljött hát az ideje annak, hogy az a réteg, mely 
tisztán és hűségesen őrizte az igazi magyarság arcát, szavát emelje 
a kótyagos és érzelgős ál-önismerettel szemben. Mindeddig az 
irodalom vállalta ezt a szerepet; nehéz időkben a magyar jellem, 
a magyar lélek egy vers, egy drámai költemény, vagy akár egy 
regény szavaival szólt korához. Ma sem mondhatnók, hogy az 
irodalom elfeledkezett volna szent hivatásáról, hogy a magyar 
sors közömbös lenne számára. Sajnos, a mai magyar irodalom, 
még legjobbjaink kezén is, túlságosan átengedte magát egy érzelmi, 
lírai hullámnak, melynek már természetétől fogva sem állhatott 
ellen. Nyilvánvaló lett, hogy a magyar mult tanulságait s a jövő 
lehetőségeit annak az újászülető magyar tudományosságnak kell 
kutatnia, mely ezáltal legméltóbb feladatához jut el s mely egyedül 
képes a szenvedélyek és érzelgősségek homályában az igazság 
ösvényét megtalálni. A magyar önismeret most nem lírai látnokok, 
hanem szigorú és könyörtelen módszerrel dolgozó szaktudósok 
tulajdona. 

Nagyjából ezek a meggondolások vezették a Mi a magyar? 
munkatársait, s a kötet bizonyítja, hogy tervüket következetesen 
megvalósították. Történelem és nyelvészet, irodalom és ember-
tan, stilisztika és zenetörténet tanulságai egymást támogatják, 
egymás tételeit erősítik. A tucatnyi munkatárs vizsgálódásai 
legtávolibb területéről ugyanazokhoz az örök elvekhez tért vissza. 
Pedig csak a rokontudományok vékony szálai fűzték őket egy-
máshoz — de hátukban érezték a fenyegető veszedelmet s az idő 
sürgetését, melyet a szerkesztő előszava oly világosan jelenít meg 
a kötet homlokán : «Nemsokára három éve lesz annak, hogy a 
Magyar Szemle szerkesztőségében négyen-öten, mindnyájan az 
ötvenévesek korosztályából, megbeszéltük ennek a könyvnek a 
tervét. Akkoriban még kevesen vették észre a láthatáron a felhő-
ket, melyek még csak felvonulóban voltak és amelyekről még 
kevesebben képzelték el, hogy egyszer majd sötét árnyékot vet-
hetnek erre a napsugaras országra. Bevallom, mi sem éreztük a 
veszedelmek igazi nagyságát, de szorongó érzésünk volt és arra 
gondoltunk, hogy ezzel a könyvvel útbaigazítsuk azokat a jó-
hiszemű magyarokat, akik a kíméletlenül ránkrohanó szellemi 
áramlatok, propagandák káoszában, amikor magyar a magyarra 
mutat, mint rossz, gyönge, hamis, beteg magyarra, nem tudják 
többé, mi is az igazi magyarság. Valami normafélének szántuk ezt 
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a könyvet, hogy öntudatossá tegye az emberekben magyarságukat 
és megóvja őket a tévelygésektől, az illúzióktól, az ingoványba 
süllyedéstől.» Ugyanakkor a «lírai magyarságvízióktól» int óva a 
szerkesztő. 

«Három éve», «az ötvenesek korosztályából»! E könyvnek 
sokkal előbb kellett volna megjelennie, bár nem feledhetjük, hogy 
három éve, a harmincasok, sőt a huszasok korosztályából nem 
egy hang kelt már, teli aggódással, váddal s e könyv útját tulajdon-
kép néhány fiatalabb nemzedék egyengette. Úgy érezzük, az 
idősebbek, a többet tudók, a tájékozottak — engedtek a fiatalok, 
a keresők, a tájékozódók sürgetésének. Ki tudja, mennyi az ő 
részük abban, hogy a magyar tudomány legnagyobb képviselői 
kiléptek szaktudásuk szigorúbb köreiből a sürgető jelen viharos 
vizeire. 

A magyar jellem legfontosabb vonásai borultak homályba 
már a kiegyezés éveitől kezdődően. Babits Mihály cikke nem egy 
sajátságra mutat rá, mely már alig ismert a mi nemzedékünk 
számára. Ez a tanulmány különben Babits legfontosabb írásai 
között foglal majd helyet, és örök példát mutat arra, hogy az 
irodalom eszközei lehetnek éppoly hasznosak és megbízhatók, 
mint a tudomány eljárásai. Az író, ki saját elemző «módszerével» 
közelíti meg feladatát, tulajdonkép a regényíró lélekelemző, jel-
lemző készségéhez méltó munkát vállal. És így a magyar jellem-
nek, a magyarság arcképének megrajzolásánál írói, művészi kész-
ségeinek kell leginkább hasznát vennie. Miért hihetnénk kevésbbé 
az írónak, kit tapintata, ösztönei segítenek, s ugyanakkor lelki-
ismeretére is hallgat, mint a tudósnak, ki tulaj donkép ugyanabból 
az anyagból, csak más úton szerzi ismereteit? Történelem és iro-
dalom kettős gazdagságából építette meg Babits azt a portrét, 
melynek valóságáért nemcsak mint gondolkodó és tanító, hanem 
talán elsősorban — mint művész vállalja a felelősséget. 

Sokakat meglepnek talán ez arckép vonásai és sokan találják 
ellentmondónak azzal a délibábos vagy tragikus képpel, mely-
nek elterjedése elsősorban az írók bűne. A magyar nehézkesség és 
flegma, a szkepticizmus és a vállalkozástól való húzódozás a 
magyarság legdicsőbb korszakaiban bizonyultak helyénvalók-
nak. «Legnagyobb cselekedete akárhányszor a cselekvéstől való 
tartózkodás ! Nem cselekvő, hanem szemlélődő, aki nyugodtan 
néz körül, és mindig jól tudja, mikor nem szabad és mikor nem 
érdemes cselekedni. Már helyzete is erre utalja. Cselekedettel 
többnyire csak ronthat. Egyetlen önvédelme az óvatosság». Ez 
a felismerés épp azokat a hízelgő elképzeléseket cáfolja hathatósan, 
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melyek a magyar nép útját a törekvő és tülekvő szomszédok 
történelmével rokonnak szeretnék látni. Babits módosítani sze-
retné a «harcos magyar» megállapítást: a magyart ő inkább 
«politikusnak» látja. Mily messzire visznek bennünket az önismeret 
legelső próbálkozásai a freskószerű, milléniumi magyarság-képtől! 
De ugyanez önismeret igazságának tartozunk azzal a belátással, 
hogy a «magyar tudós típusa, Bolyai, hosszú tétlenségeivel hirte-
len zseniális nekibuzdulásaival. A költőé Arany, sok töredé-
kével. A festőé a birtokára vonuló, hosszú évekig ecsethez 
nem nyúló Szinnyei.» Szinte félünk a rosszakaratú magyarázatok-
tól, melyek Babits merészen konzervatív s a magyarság lényével 
annyira rokon megállapításait fogják kísérni. «A magyar ma 
hivatást teljesít azzal is, hogy ragaszkodik ősi, nemes és termékeny 
lomhaságához. Körülöttünk az újítások jelszavai zúgnak s cselekedni 
valóban muszáj, amíg élünk, változtatásokra folyton szükség van. 
De számunkra ez csak muszáj és eszköz, nem pedig öröm és cél. 
S jaj a magyarnak, ha egyszer egészen elveszíti öröklött nemzeti 
inerciáját, ezt a pompás és bölcs lomhaságot, mely ezer éven át 
megtartotta ; ha átalakul s játékává züllik a megingott élet zavaros 
erőinek.» 

Mindvégig sajnáljuk, hogy a Mi a magyar? gyüjteményes 
alkotás, tökéletes részletek sorozata. A magyar nép arcának széles, 
minden vonást felölelő ábrázolása megindulhatna ezeknek a kis 
sommáknak nyomán. Talán a minta is megvan már, melynek 
hatása alatt ezt a nagy magyarság-portrét felvázolhatná valaki: 
Eckhardt Sándor Francia szellemében, melynek magyar párja 
mindinkább sürget. Eckhardt Sándor itt megjelent cikke maga is 
kitűnő adalékokat nyujt ehhez a majdani képhez. A magyarság 
körül kialakult külföldi babonák burleszk sorozata élvezetes és 
szellemes, de ugyanakkor nagyon keserű olvasmány. Karikatúra-
volta azonban sokkal kevésbbé nyilvánvaló, ha szembeállítjuk 
azzal a képpel, mely a határokon belül alakult ki az önismeret 
erényének kivesztével. Ennek az önismeretnek kanyargós útjait 
Keresztury Dezső követi a jelenkor válságáig, melyet ő jellemez 
legtalálóbban. Tragikus önismeret, mely kissé meddő is marad 
mindig: a felismerésre nem új tettek, nem nekilendülések miatt 
van szüksége e népnek. «Fegyelme, belátása keresztény és európai, 
emlékezete és vágya azonban az európai kultúra előtt vagy alatt 
élő erők szövetségét keresi; műveltségével otthon érzi magát 
nyugaton, de ösztönében a magányosság, az utat-tévesztettség 
érzései nyugtalankodnak.» 

Az önismeret tágabb kérdései fogják körül azt a néhány 
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csillogó tanulmányt, melyek a legfontosabb problémákat a szak-
tudósok szempontjából nézik. Kerecsényi Dezső képe a magyar 
irodalomról, Viski Károlyé a néprajzról, csak növelik türelmetlen-
ségünket, mellyel ezeket a túlsokat összezsúfoló remekeket szé-
lesebben, könyv formájában szeretnők látni. De nemcsak ezek 
az írások, hanem a magyar fajról, a zenéről, a nyelvről, a stílus-
ról s a képzőművészetről szólók egy új «magyarságtudomány» 
csiráit rejtik. Zolnai Béla tanulmánya pedig éppen úttörő s a 
magyar stílus kutatásának módszerét talán elsőízben állapítja 
meg. Gondolatai és ötletei sokkal gazdagabbak, hogysem egy 
ismertetés kereteiben hozzájuk szólhatnánk. Az a mód, ahogy a 
francia s a német stílust a magyarral szembeállítja, termékeny 
utakat nyit a magyar stílus jövendő vizsgálata számára. 

Kodály Zoltán tanulmánya keresi az utat, mely az alkotó 
művészt erőinek végső forrásához, a népi kultúrához vezeti. A kötet 
munkatársai közül ő érzi át talán legjobban minden igazán nagy 
magyar alkotó gondját, a nyugati és népi örökség összeegyeztetését. 
«Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, cseremisz fogja, 
másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e távoli világokat?» 
— Talán egyik tanulmány sem ölel át olyan széles területeket, mint 
Gerevich Tiboré, kinek műve egy új magyar művészettörténet 
körvonalait vázolja fel, olyan művészettörténetét, mely még így, 
leegyszerűsített formájában is, egyedüli korszerű összefoglalása a 
magyar képzőművészetek napjainkig érő fejlődésének. — Zsirai 
Miklós tanulmánya nemcsak a magyar nyelvészet legújabb ered-
ményeinek foglalatát nyujtja, hanem talán legelsőnek próbálja 
e nyelv szellemét, felépítését, törvényeit a nem-szakkörök számára 
is hozzáférhetővé tenni. Műve így nemcsak világosságával kap meg 
bennünket, hanem azzal a könnyedséggel is, mely a nyelvtudomány 
legbonyolultabb tételeit az esszé igényeire hangolja át. Farkas 
Gyula, Bartucz Lajos (tanulmányának erényei Zsirai dolgozatának 
szándékával rokonok), valamint Ravasz László munkái nélkül nem 
lehetett volna teljes az a kép, melynek kialakítását a szerkesztő 
céljául megjelölte. 

A magyar önismeret tanulságait azonban leghatásosabban 
Szekfű Gyula tanulmánya foglalja össze. Mintegy kiegészíti s a 
történelem változásai közé ágyazza azt a képet, melyet a kötet 
elején Babits Mihály már felrajzolt. Az ősi tulajdonságok, a szabad-
ságszeretet, a vitézség s a politizáló hajlam alakulását, sorsát 
követi válságos napjainkig. A történész hivatott egyedül meg-
mondani, hányszor lett hűtlen a magyar jelleme sugalló szavához. 
Az ősi magyar állambölcseség három nagy birtokosáról, Fráter 
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Györgyről, Báthory Istvánról és Bocskai Istvánról rajzolt jellem-
zései a tanulmány legszebb lapjai. Az utánuk következő évszáza-
dokban kettészakadt magyar öntudat mindinkább készíti a tragé-
diát, melyet a pillanatnyi eszmélés sem tud már megakadályozni. 
Ez az illúziótlan történetszemlélet egyaránt szembenéz a kuruc 
vétkekkel s a halálos vágással, mely a jobbágyot kimetszi a nemzet 
testéből. A vezetőréteg tehetetlenségét nem egy helyen vádolja az 
összeomlásért. «Azon a 67-es alapon, töretlen magyar jellem ősi 
realizmusával, nagyot és tartósabbat alkothatott volna, semmint 
az az ország, mely 1918-ban süllyedt el. Ehelyett az úgynevezett 
közjogi küzdelembe vetettük magunkat, szabadságot követeltünk 
és meglévő szabadságunkkal nem tudtunk élni, saját nemzeti erőin-
ket nem tudtuk felhasználni, de még csak meg sem akartuk azokat 
ismerni. Önismeretünk soha nem volt oly csekély, mint a dualizmus 
korában.» Befejező szavai nemcsak az egyedüli megoldást mutatják, 
hanem azt a «normát» is, melyet a könyv bevezetésében ígért s 
melyet érvényesnek állít minden «jóakaratú» magyar számára : 
«a magyarságot mindig a szellem tartotta fenn s ősi jelleme is, 
durva erőszaktól és formalizmustól távol, erőteljes és finom voná-
sok egybefűződéséből állt elő : vitézségtől szolgált szabadság-
szeretetből és az egyedülálló, senkire sem számítható magányos 
ember körültekintő, hideg, józan érzékéből. Jövőnk ezeknek a 
tulajdonoknak, mondhatjuk : erényeinknek érvényesítésétől függ, 
tehát éppenséggel nem reménytelen. De amíg ez ősi erők egyetlen 
mai letéteményese, a szegény nép és mindazok, akik nem felelősek 
az utolsó emberöltő hibáiért, ki nem alakítják az új vezető osztályt, 
mely ismét történeti multunk és jellemünk szerint fog cselekedni, 
addig nekünk, a szellem embereinek kell kötelességünket megtenni, 
még akkor is, ha végül bele is hullunk nyitott szemmel Kölcsey, 
Vörösmarty, Arany sötét kétségbeesésébe. A szellem legelső köte-
lessége pedig az önismeret». 


