
A N A P V I S S Z H A N G J A 

KI A — M A G Y A R ? 
Alig hagyta el a nyomdát a Mi a magyar? című könyv, máris 

furcsa hangú támadás érte egy Magyar Élet című folyóiratban. 
Cikk és folyóirat egyaránt méltatlanok lennének arra, hogy velük 
bővebben foglalkozzunk, ha írásmódjuk és hangnemük nem lenne 
mind gyakoribb és mind szomorúbb jelenség. Vidéki napilapok 
személyeskedő cikkeiből, önképzőköri dolgozatok serdülőkori ere-
detieskedéséből és egy nemrég született politikai „ékesszólásból” 
szűrődött az új „írásművészet”, melyet irigylendő önbizalommal 
müveinek mesterei. Végső fokon Szabó Dezső felelős ezért a stí-
lusért, jóllehet nem ő tehet arról, hogy gyakran oly kifejező nyel-
vének leghamarább elhervadt képei, unalomig ismételt izommutat-
ványai, útszéli frázisai, legnagyobbat pukkanó szórakétái vívták 
ki a lelkes és igyekvő tanítványok csodálatát. A folyóirat hasáb-
jain úgy sorakoznak a kicsiny, kisebb és még kisebb Szabó Dezső-
epigonok, mint „nagyság szerint” felálló gimnazisták az iskolai 
tornaórán. Vajjon büszkén legelteti-é szemeit rajtuk a kitűnő író? 
A fiatalok nemcsak modorosságait tanulták el, hanem modorát is! 
De ez utóbbi, melynek merészsége illik az Elsodort falu és a Segít-
ség szerzőjéhez, kihívó elbizakodottságként jelentkezik a magya-
rul is alig tudó tanítványok írásaiban. Dilettáns kritikusok, félbe-
maradt tanárjelöltek, bukott bajtársvezérek emelik fel szavukat 
eszmék és müvek, történelem és társadalom kérdéseiben. ítélkez-
nek, támadnak, féktelenül és gátlástalanul. Irígylendöen harcos 
szellem! Nem feszélyezi őket idegen tulajdonnevek helyesírása s 
a hon keserveit törzskávéházuk asztalánál élik át. Kik ők és hon-
nét jöttek? Ezek az alkalmi parasztok elsüllyednének szégyenük-
ben, ha a vályogfalas falusi viskók, az „őserős” levegő helyett 
felfedné valaki igazi eredetüket, a kispolgárság, a középosztály 
világát. A folyóirat címlapján vendégszereplő, valóban tiszteletet 
érdemlő költök és írók körül — nem rájuk vonatkoznak megjegy-
zéseink! — mindenünnét kiszorult tehetségtelenek zsibonganak, 
kik lármájukkal szégyentelen tülekedésükkel, eredendő jelenték-
telenségüket igyekeznek leplezni. 

Náluk fölényesebben aligha támadták még a „polgári” művelt-
séget, melynek láthatóan, küszöbéig sem jutottak el. Stílusuk for-
radalmisága egyelőre abban nyilvánul, hogy nagybetűvel írják 
mindama szavakat, melyeket a huszas évek „forradalmárai” elfe-
lejtettek nagy betűvel leírni. Leginkább azonban az ilyesfajta mon-
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datokra büszkék: „Ösztönös tájékozódás a külső és belső végtelen 
roppant délibábjában. A határtalan relativitásban a legbiztosabb 
és legemberibb emberi érték és mérték”. Vagy: „A líra az Élő 
Egyetemesség szívverése, a transzcendentális határtalan ritmikája. 
az ésszel át nem mérhető Globalitás vetülete az emberen át, az em-
ber számára”. Vagy: „S elfelejtették legfőképen azt, hogy az em-
ber úgyis, mint egyedi Én, úgyis, mint kollektív Én: reális és 
misztikus egységében befelé éppoly végtelen, lezárhatatlan, kime-
ríthetetlen és utolérhetetlen, mint a tudomány lencséin át lesett 
parány és óriáskozmosz. Hogy az emberben belül éppolyan meg-
foghatatlanul benne van a transzcendentális, mint a világür soha 
el nem érhető ( ! ) végtelenében”. 

Ezek a „végtelen”, „utolérhetetlen” és (sajnos!) „lezárha-
tatlan, kimeríthetetlen” írók az „Élő Egyetemesség”, az „át nem 
érhető Globalitás”, a „soha el nem érhető végtelen”, a „porlepett 
megrokkanás” stb. stb. jegyében az új „népi” nyelv vadvirágait 
nyujtják! Valóban: egy ilyen „transzcendentális határtalan ritmi-
kája” mellett az „élettanilag elkorhadt” polgári stílus megérett a 
pusztulásra! 

Ezek a homályos, pubertás-zavarokkal küzdő önképzőköri 
reménységek azonban a magyar műveltség hivatott őreinek, egye-
düli letéteményeseinek vélik magukat s elsápadnak féltékenységük-
ben, mikor a magyar önismeret kérdéseihez olyanok mernek hozzá-
szólni, mint Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor, Babits Mihály — 
hogy ne idézzük a könyv minden munkatársát! Nem alkalmas e 
hely arra, hogy a Mi a magyar? jelentőségével foglalkozzunk, de 
úgy érezzük, ideje volt már, hogy az értelem, a fegyelmezett, tudo-
mányos szellem hallassa szavát a magyarság legfontosabb kérdé-
seiben. Kérdésekben, melyeket a Magyar Élet és mindinkább sza-
porodó társai kótyagos, idegen szellemű mondataik, műkedvelő 
bölcselkedésük és melodrámai parasztságuk füstjébe szeretnek 
burkolni. Kérdésekben, melyeket a Magyar Élet gárdája valószí-
nüleg e könyv lapjain lát először világos fényben s melyeket — 
talán — hála e könyvnek fog megérteni. 

Nem tudjuk, a féltékenység és irígység milyen sötét mélysé-
geiből tört elő a támadás, de szeretnők, ha végül okmányokkal is 
bizonyítaná valaki Szekfű Gyula sokat hánytorgatott germán 
származását! 

S ha rosszul céloz valaki, legalább metaforáit választaná meg 
szerencsésen! A francia lélek a germán glédába szedett virágai-
nak rejtélyén soká töprenghetnénk, ha nem ingatna ugyanakkor 
a költő hóna alatt viselt „fokos könyvek” talánya. 
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De minek is próbálnók új „glédába” állítani a Magyar Élet 
virágait ? A szerző, ki nem alaptalan szerénységből írja 
nevét kis betűvel a cikk végén, bizonnyal tucatnyi szakértőt tudná 
felsorolni, kik a magyarság történelmét, nyelvének, stílusának, 
művészetének, irodalmának, néprajzának történetét jobban isme-
rik, mint a „boszorkányüst” köré gyülekező munkatársak. Mö-
götte, valamint bajtársai mögött is bizonnyal hosszú évtizedek tu-
dományos munkássága, művektől roskadó polcok sora áll. 

Szomorúak volnánk, ha a Magyar Élet jó példája ragályos 
lenne és ha a magyar sors problémái csak a cikkíróval rokon lel-
keknek fájnának. Szomorúak volnánk, ha a Magyar Élet rovatai 
éket tudnának verni a magyarság jobbjai közé. Nem érezzük szük-
ségét, hogy védjük a megtámadottakat. Ők valószínüleg ismerik a 
féktelen becsvágyú és féktelen hangú „purifikátorok” értékét, sú-
lyát. Bizonnyal tudják, hogy legszívesebben szabadalmat kérnének 
mindenre, ami a magyarsággal összefügg. Dühös, féltékeny cső-
szökként őrzik szegény magyar nép gondját, baját s jaj annak, 
aki kívülük magyar mer lenni! Elismerjük, számukra az lenne a 
legkényelmesebb, ha egyedül maradnának az elárvult birtokon, ha 
mindenkire, aki nem tartozik kicsiny, de mozgékony körükhöz, 
rábiggyeszthetnék a „Habsburg”-, vagy „zsidó-bérenc” jelzőt! 

De reméljük, az általuk annyira vezetni vágyott magyarság-
ból nem veszett ki még a józanság, a bírálat ösztöne. Reméljük, 
vannak még, akik látják, hogy tekintélyrombolásban ők az any-
nyira szidott liberális-destruktív sajtó legszorgalmasabb tanítvá-
nyai. Reméljük, vannak még sokan, akik tudják, hogy az ócsárlás 
a meddők és közepesek menedéke. Vannak még, akik szemükre 
lobbantják, hogy a magyar sorsközösség nem az ő — magántulaj-
donuk! Athos 

N y e l v m ű v e l é s , m ű v é s z i 
magyar st í lus 
Sok szó esik mostanában nyel-

vünk magyar jellegének megvédé-
séről, de annál kevesebb a magyar 
stílusérzék fejlesztéséről, vagy leg-
alább is megtartásáról. A helyes ma-
gyarságra intézményesen vigyáz-
nak, a szép stílussal senki sem törő-
dik. Sőt, a nyelvvédő mozgalmak, 
melyeknek egyébként túlzásaik 
mellett kétségtelen érdemeik van-

nak, szinte elősegítik a magyar mű-
vészi stílus színvonalhanyatlását s 
magyar stílusérzék megromlását. 
Ha mindig csak a magyarosságon 
lovagolnak, hovatovább úgy tűnik 
fel, mintha a helyes magyarság 
lenne a szépírói és tudományos stí-
lus helyességének, szépségének 
egyetlen feltétele. A nyelvművelő 
folyóiratok, a nyelvvédő egyesüle-
tek nem egyszer túlzott bogarászá-
sukkal elbátortalanítják az írók 
nyelvi kifejező-ötletességét, a kö-
zönséget pedig rászoktatják, hogy 
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az ujságok s az írók olvasásánál 
egyetlen dologra, csupán a helyes 
magyarságra legyen figyelemmel. 
Nyelvvédő cikkekben, Halász 
Gyula írásait kivéve, a szép és mű-
vészi stílus fogalma véletlenül sem 
kerül elő. Ha a nyelvművelők nagy-
ritkán mégis adnak a szép és mű-
vészi stílusra, szerkesztésre taná-
csokat, bölcselkedésük alantjáró, 
elszürkítő s eleve kizárja minden 
emelkedés, összetettség, kifino-
multság csábítását. Ha akadna 
«művelt magyar közönség», mely 
átvenné elveiket, ki kéne veszni 
mindenkinek, aki Vörösmarty ro-
mantikus páthoszát, Pázmány ba-
rokk tirádáit, vagy Krudy össze-
tett, feloldódó, sejtelmes visszaüté-
sekkel díszes hangulatosságát érté-
kelni meri. Ez a nyelvvédők ajánlta 
stílus ízetlenül szabatos és kicsi-
nyesen körmönfont. Különösen al-
kalmas rá, hogy elkenje, kilúgozza, 
ártalmatlanná tegye az igazi költői 
értékeket, a magyar vers és próza 
erőteljes, bűvös, magávalragadó 
ízeit. 

Nem követelhetjük a nyelv-
művelőktől, hogy a művészi ma-
gyar stílusnak is mesterei legyenek. 
De csodálkozhatunk rajta, hogy a 
művészi szép stílust mért nem védi 
senki? A nyelvvédők pedig meg-
követelhetnének maguktól annyit, 
hogy magyarosság szempontjából 
valószínűleg kifogástalan írásaik 
egyébként ne legyenek értelmetle-
nek, bombasztosak, képzavarokkal 
és csárdás-magyarkodással telítet-
tek. Törődjenek a stílus magyaros-
ságán kívül a stílus szépségével, 
árnyalataival, ízlésességével is. 

A magyar művészi stílus vé-
delme érdekében pedig «legyen sza-
bad átnyujtanunk» néhány heve-
nyészve összeszedett példát a nyelv-
művelők műveiből. 

«Az iskola szervezete hősiesen 
küzd á hivatását gátló, idegen 
tennivalók halmazával, de a fá-
radtság verítékcsöppjei egyre job-

ban hullanak sok borús homlokról.» 
(Az iskola szervezete így lesz hét-
fejű sárkánv, verítékcsöppeket hul-
lató borús homlokokkal. Pedig az 
iskola szervezete, tudtunkkal, nem 
is azonos az óraadó helyettes taná-
rokkal.) «Hogy képekben beszéljek, 
— folytatja a beszéd, — oktatás-
ü g y ü n k e t nehéz áramlatok tengerei 
mossák.» (Nem felesleges képzava-
rig halmozni a vizeket?) 

«A figyelmeztető tábláknak is 
van hibájuk — értesít egy nyelv-
művelő beszámoló. — A folyosókon 
elhelyezésük ellen is felhozhatunk 
észrevételt, mert egy-egy osztály az 
iskolának nem minden folyosórészén 
fordul meg. Ezen az úton nem sok 
helytelenséget tudunk kiküszö-
bölni . . Egyenkint egy szava sem 
németes, de az egész stílus szelleme 
(oldalakon át) letagadhatatlanul 
idegen. Említsük-e az úton való ki-
küszöbölés képzavarát? «A sze-
g é n y s o r s ú tanulóknak e füzettel el-
látása végett meg az i sko la fenn-
tartó hatóságot kérném meg, hogy 
megfelelő fedezetet jelöljön ki.» 
Milyen nehézkes lehet egy mondat, 
ha nem is magyartalan ! 

«Külön a szabatosság ellen van 
a pongyolaság : a szófölösleg . . . » 
írja egy másik nyelvművelő könyv. 
Meggyőzhet-e valakit a pongyo-
laság helytelen voltáról, aki ma-
ga is ilyen fegyelmezetlenül fo-
galmaz? 

Nehéz elhinni, de még a magya-
rosságot is túlzásba lehet vinni: 

«Megriadva kérdezzük, szabad 
volt-e megtörténnie annak, hogy az 
o l v a s ó t lépten-nyomon tarkón találja 
egy-egy szemenszedett németesség, 
elcsüggessze a lomhaság, elkedvet-
lenítse a sivár ízetlenség? Most, 
amikor irodalom, tudomány és 
sajtó összefog, hogy édes magyar 
nyelvünkre árnyék ne boruljon, 
Hübele Balázs módján o l y a n m u n k a 
toppan elénk, m e l y fittyet hány erre 
a törekvésre.» 

Hát ez szép, szép, de mindenki 
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érzi, hogy néhány fékomadtával és 
kutyateremtettével zengzetesebben 
magyarabbá lehetett volna tenni. 

Egy a nyelvvédelemhez közel-
álló, a nevetségességig emelkedett 
szellemű verses dicséretben fordul 
elő a következő kitétel: 
« S z e l l e m - m u n k á s a végzetes fajodnak 
így töltöd be a rád mért hivatást...» 

Helyes magyarságból nincs 
hiba. De a dicséretnek végzetévé 
válhat, ha valaki nem törődik a 
szavak értelmével. Végzetes faj az 
1939-beli nyelvhasználat szerint, 
olyan fajt jelent, mely másokra 
végzetet, szerencsétlenséget hoz. 
Reméljük, hogy a tudós szerző nem 
ezt akarta mondani. 

És azt is reméljük, hogy bebizo-
n y í t o t t u k : Nemcsak magyartalan-
sággal lehet véteni nyelvünk szelleme 
ellen. Ne csináljunk olyan szitát, 
melyben csak az idegenszerűség 
akad fel, de átfolyik s elárassza a 
magyar prózát a fegyelmezetlenség, 
következetlenség, ízléstelenség, ne-
hézkesség és értelmetlenség. Ne 
csak a szavakkal törődjünk. Ne 
ítéljük el az írót, ha nem lelkesül 
a reklám helyett a kikürtölésért. 
A szó, mint Zolnai Béla írja, csak 
«üres hangkombináció, semmi köze 
a nemzeti értékekhez ; csak a nem-
zeti lélek melegénél, a mondatalko-
tás kohójában válik magyarrá», 
Harcoljunk a szavakért, de a mű-
vészi magyar stílus érzékét se hagy-
juk veszendőbe menni. Pantagruel 

AZ E L S O D O R T ŐS-
T E H E T S É G 
Fanyarul nyilatkozik a nyil-

vánosságnak az egyik költő, akit 
néhány évvel ezelőtt mint «őstehet-
séget» prezentáltak a közönségnek. 
Elmondja : hány verse, mennyi 
cikke jelent meg azóta, majd pana-
szosan arra tér ki, hogy itteni éle-
tének nem látja célját, fordulha-
tott nagy vargabetűvel egyik irány-

ból a másikba, mégis csak elsik-
kadt élet az övé. Felőrölte őt a 
nagyváros, mindenekfölött : a 
nyomorúság, kis meleg zugra vá-
gyik, legalább egy aktatáskája le-
gyen, hogy kéziratai szét ne kal-
lódjanak. Itt nem találja helyét, 
viszont otthonában sincs már ke-
resnivalója. 

Nem tudom, hogy a hangos 
dobverők közül olvasták-e néme-
lyek e kétségtelenül őszinte val-
lomást, s ha igen : felébredt-e a 
lelkiismeretük ? ! Ime, ez az ered-
ménye az évekkel ezelőtt megindí-
tott őstehetség-hullámnak. A «né-
pi», mi több, paraszti származás 
szinte kötelező belépővé vált az 
irodalomban, s nemrégiben egyik 
kiváló írónknak mentegetőznie 
kellett, mert nem tartozik az úgy-
nevezett «őstehetségek» közé. Az 
irodalomban tudvalevően mellékes 
származás, kor, rang, hivatali ál-
lás s más hasonló dekoráció, de 
őstehetség rajongóinknak pesti ká-
véházi enerváltságukban kellett 
egy kis rusztikus istállószagú új-
donság. Nem, nem akarok bán-
tani senkit, van közöttük szép 
számmal tehetséges, akik rátalál-
tak útjukra, de ugyanígy történt 
volna velük lármás hírverés nélkül 
is. De még többen vannak olya-
nok, akik az első úgynevezett zse-
niális produkció után nem tud-
tak újat felmutatni és elkallód-
tak vagy kallódnak. 

Lehet, hogy közvéleményünk 
únja a régi értékelő szavakat és e 
fogalmak burkolására új kifeje-
zéseket keres. Neki nem jó a 
tehetség, hanem mindjárt ős-
tehetséget akar, bemutató helyett 
a rettentő germanizmussal hangzó 
ősbemutatót kreálta, s hor-
ribile dictu : azzal hivalkodik, 
hogy őskeresztény. Arról 
természetesen fogalma sincs, hogy 
ez az elnevezés csupán az első 
századok üldöztetést és mártiriu-
mot szenvedő keresztényeit illeti 
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meg teljes joggal Mikor értik meg, 
mikor, hogy az ősbemutatónál 
több a bemutató, az őskeresz-
ténynél az igazi keresztény, s az 
őstehetségnél a — tehetség ! 

Mme Sans-Gêne 

K U L T Ú R C S E R E 
A nemrégiben lezajlott olasz-

magyar kulturális tárgyalások 
során — amelyeket olasz részről 
a most kinevezett harminchat 
éves Alexandro Pavolini nép-
művelési miniszter vezetett — 
olyan dolgokat határoztak el, 
amelyeket az igazi magyar kul-
túra és magyar szellem csak 
örömmel köszönthet. Felelős he-
lyen megállapították ugyanis, 
hogy az olasz színpadokon elég 
szép számmal bemutatott úgy-
nevezett «magyar» daraboknak 
nagyrészt csak a márkájuk ma-
gyar, azonban világnézetükben, 
gondolatvilágukban és szerzőjü-
ket tekintve — idegenek. Fordí-
tásokban megjelent művekre és 
színművészek vendégszereplésé-
sére is többé-kevésbbé vonatko-
zik ez az igazság. Nem vitat-
hatjuk : ki volt ebben a hibás, 
mert a tényre magunk is már 
rámutattunk, de most ezen a 
tarthatatlan helyzeten valóban 
változtatni kell. Olasz baráta-
taink D'Annunzio- és Pirandello-
drámákat adtak nekünk, mi — 
tisztelet a kivételnek — alacsony 
irodalmi értékű, tartalmatlan, 
üzleties, pesti kasszadarabokat. 

A csere valóban nem volt 
egyenlő értékű, de ebben termé-
szetesen legkevésbbé a magyar 
irodalom a bűnös, amelynek 
igazán tehetséges, és komoly 
mondanivalójú reprezentásai 
nem juthattak szóhoz olasz szín-
padon, mert útjukat elállták 
bizonyos nemzetközi üzleti érde-
keltségek. A bajok orvoslásának 
kezdete a helyzet helyes fel-
ismerése s hisszük, hogy az 
olasz-magyar kultúrcserét a jövő-
ben minden tekintetben méltó 
művek szolgálják a magyar rész-
ről is. Pasquitio 

Szerelmi nyögdelések 
Voinovich Géza Arany János 

életrajzában olvasom, hogy a nagy 
költő már 1860-ban «a mi örökös 
szerelmi nyögdeléseink» miatt pa-
naszkodott. Valahogyan nem va-
gyunk rendben ezen a téren. Mos-
tanában megbíztak, hogy keressek 
régi magyar szerelmes leveleket. 
Most, amikor már «post festa» va-
gyok, szinte szégyenlem, magam is 
csodálkoztam, mert nem találtam 
a mai izlés számára «érdekes» 
szerelmes levelet. A feleség a hadba-
szállt férjnek nem azt írta meg, 
hogy mennyit sóhajtozik és vágya-
kozik, hanem szépen elmondta, 
hogy milyen állapotban van a gaz-
daság. Csak a levélzáró búcsúsza-
vakból derül ki, hogy szerelmetes 
feleség ír férjének, nem pedig a gon-
dos kasznár gazdájának. Arany 
Jánosnak még feltűntek az örökös 
szerelmi nyögdelések, nekünk már 
a régebbi normális állapot meg-
lepetés. Fábián 


