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KARÁCSONY SÁNDOR PROGRAMJA 
A MAGYAR KULTURÁLIS ÜJJÁSZÜLETESRE 

Karácsony Sándorról irodalmi közvéleményünk elsősorban 
azt tudja, hogy föltételezte: létezik egy úgymond sajátosan 
„magyar észjárás". Ez a gondolat önmagában véve nem volt 
új, éppen elegen vallották Kemény Zsigmondtól Babits 
Mihályig; - Karácsony Sándor azonban megkísérelte az ennek 
a „magyar észjárásnak" megfelelő, sajátos „magyar világnézet" 
filozófiai szintű kidolgozását is, melyet azután összefüggésbe 
hozott a magyar reformáció korának kultúrájával. (A dolog 
filozófiai vonatkozásaira e helyütt persze nem térhetünk ki.) 
Magyarságon ugyanis Karácsony Sándor mindig egy bizonyos-
fajta magyarságot értett, a reformáció korának magyarságát; 
ezt a hagyományos, igazi magyarságot pedig szerinte a mellé-
rendelő elv érvényesülése jellemzi. Ez az elv mindenkinek ki-
jelöli a maga természetes, hagyomány őrizte társadalmi helyét, 
anélkül azonban, hogy - véleménye szerint - ezzel uralmi és 
szolgasági viszonyokat teremtene. 

Mindamellett Karácsony Sándornak a magyar valósághoz és 
— ennek folytán — a magyar történelemhez való viszonya meg-
lehetősen realisztikus. Alapgondolatát, mely egész történelem-
szemléletét áthatja, ezzel kapcsolatban már a fölszabadulás 
után és éppen annak fényében fogalmazta meg tételesen: 

„Hazánknak ezt a peres föld, hadszíntér, senki- vagy mindenki földje 
voltát ezzel a fogalommal fejezték ki s egyben kendőzték gyarmato-
sítóink, Közép-Európa. Közép-Európa nincs, helyette a Német-Római 
Szent Birodalom van a valóságban. Ha tehát elfogadtuk azt a tételt, 
hogy Magyarország Közép-Európa része, voltaképpen azt állítottuk, 
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hogy a történelem folyamán Magyarország mindenkor a Német-Római 
Szent Birodalom integráns szerves tagja volt. . . .A kendó'zetlen igazság 
ez, Magyarország Kelet-Európa legnyugatibb pontja'" . 

Karácsony Sándor történelemszemléletének ezt az alapgon-
dolatát, noha nem tudományos alapon, hanem puszta intuíció 
révén jött létre, elhatározó jelentőségűnek kell mondanunk; ha 
azon lehet is vitatkozni, hogy csakugyan Magyarország vagy — 
mint mi gondoljuk — inkább Csehország-e Kelet-Európa leg-
nyugatibb területe. Nem kétséges ugyanis, hogy a sok nyugati 
behatás következtében (római keresztyénség, reneszánsz, refor-
máció), Kelet-Európa törzs-területével (Oroszország) szemben 
a „közép-kelet-európai" periféria valóban elszenvedte a 
nyugati behatásokat. Erre a tényre épült egyébként Karácsony 
Sándornál eredetileg egy, lényegében a magyar geopolitikai 
iskoláéval (Teleki, Cholnoky) megegyező „hid"-koncepció is, 
mely szerint a magyarság hidat képez három népóceán (latin, 
germán, szláv) és azok peremnépei (románok, osztrákok, 
szlávok) stb. között; mely azonban eme későbbi fölismerésé-
nek fényében már legföljebb relatív érvényességre tarthat csak 
igényt. 

A magyar történelem, mutat rá Karácsony Sándor, állandó 
ingadozás Kelet és Nyugat között (pogányság-keresztyénség, 
törökbarátság—németbarátság stb.), melynek fő vonala azon-
ban egy állandó védekezés a nyugati (német) befolyás ellen, 
illetve fölszabadulási törekvés az alól. Karácsony Sándor 
szerint a német uralom alóli fölszabadulás, a Bécstől való el-
válás fokozatai a következők: 1772 Bessenyei föllépése, 1825 
Széchenyi föllépése, 1848 Kossuth föllépése; 1867-ben az 
ország, 1896-ban annak szellemi központja, 1918-ban annak 
politikai központja lesz magyarrá.2 Budapest magyarrá válása 
ebben a folyamatban értékelhető igazán: míg ugyanis (a 

'A magyar demokrácia. Bp. 1945. 27. 
2A magyarok kincse. Bp. 1944. 5-6. 
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hasonló társadalmi-földrajzi helyzetű) Koppenhága a dán 
tanyákért volt; a magyar tanyák, Magyarország ellenben — 
eredetileg - Budapestért voltak, éppúgy, mint India Bombay-
ért vagy még inkább Londonért. Magyarország osztrák gyarmat 
volt: 

,,A magyar tanya van Budapestért. Budapest sem önmagáért van, hanem 
Bécsért, Ausztriáért, a hármas szövetségért". Az Ausztriától való elsza-
kadás után „Budapest magyarrá vált, mert Magyarország sok száz 
esztendő múlva újra független lett. Ha csonka is, de a maga ura"3. 

Karácsony Sándor persze itt nyers színekkel fest: hogy 
Magyarország osztrák gyarmat volt-e, az nem ilyen egyszerűen 
megválaszolható kérdés (attól függ, mit is értünk gyarmaton); s 
ha Magyarország az Ausztriával való reálunióban kétségtelenül 
függő és hátrányos helyzetbe került is, aligha volt ugyanolyan 
értelemben vett gyarmata Ausztriának, mint Nagy-Britanniá-
nak India. Az 1918/19 utáni függetlenség látszat voltára, formá-
lis jellegére viszont Karácsony Sándor később nagyon is erőtel-
jesen hívta föl a figyelmet. 

A magyar történelemből azonban Karácsony Sándor min-
denekelőtt a magyarság nemzeti egységét kivánja levezetni. 
Harcol a Szekfű Gyula-féle elképzelés ellen, mely a magyaro-
kat dunai, katolikus, illetve tiszai, kálvinista magyarságra 
osztaná. A magyarság állandó fölosztását nyugatiak és keletiek, 
dunaiak és tiszaiak, katolikusok és protestánsok, 67-esek és 
48-asok, Habsburg-pártiak és forradalmárok, legitimisták és 
szabadkirályválasztók, egyszóval labancok és kurucok párt-
jaira, ezért mesterkéltnek tartja; ámde mivel, szerinte is, labanc 
és kuruc egymás kiegészítői, mintegy fordított tükörképei: 
szerinte a „magyar" éppen labanc és kuruc egysége.4 Ezzel 
kétségtelenül a nemzeti egységet kívánja védelmezni a széthúzó 
tendenciákkal szemben, holott bizonyos különbségek (melyek 

3 Vö. : Ocsúdó magyarság. Bp. 1942. 323-325. 
4 A magyar észjárás. Bp. 1939. 216. 
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valóságos anyagi bázisát részleteiben is fölkutatni a történet-
tudomány további föladata) itt ténylegesen adódnak; és tulaj-
donképpen Karácsony Sándor is a reformáció kultúrájának 
örököseinél, a tiszai, protestáns, kuruc magyaroknál véli föl-
találni a magyarság mércéjét. Horváth Jánossal kapcsolatban 
pl. ezt írja: 

„Biharból való, a csendes forradalmárok hazájából. Érdekes országrész 
ez, csupa olyan konzervatív lakja, akiknek a hagyománytisztelete tiszto-
gatóbb erejű vihar más országrészek haladó, modern, konstruktív for-
májú országháborításánál". 

Egy szuszra megemlíti Pázmány, Bessenyei, Kazinczy, Köl-
csey, Arany, Tisza Kálmán, Tisza István és Ady Endre nevét, 
miközben Bihar fogalmát úgy értelmezi, hogy Dobrest vagy 
Belényes vidékét kizárja belőle, de az Ér-melléket, Szatmárt, 
Szabolcsot és Hajdú megyét odasorolja. A fölsoroltakat „drága 
csapat"-nak nevezi és ezt írja: 

„annak, amit hoztak, a tartalmi eleme időtlen képzet: a magyarság 
maga. Ez teszi őket konzervatívakká. . . .Horváth János forradalmár, 
mert forradalmat mindig azok okoznak, akik az emberi élet agyon-
mechanizált bonyodalmas életviszonyai között visszaeszmélnek az ős-
formákra".' 

Karácsony Sándor itt kétségtelenül azt a „mélymagyar" 
koncepciót is anticipálja, mely a magyarság lényegét a konzer-
vatív hagyományokban látta; később viszont, különösen a föl-
szabadulás után, épp a Tiszántúl kuruc és 48-as forradalmi 
hagyományait hangsúlyozza.6 

Ugyancsak a történelemből kívánja levezetni Karácsony 
Sándor az idealizált „szentistváni", soknemzetiségű Magyar 
Birodalom egységét is. A „szentistváni állameszméről" írván 
1940-ben kiemeli a vérszerződés (a keveredés) gondolatát; a 

5 A magyar világnézet. Bp. 1941. 122-124. 
6 Vö. pl. A magyar demokrácia. 27. 
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végtelen „i t t" parancsát (három népcsoport, peremnépek és 
nemzetiségek); az örök „most" parancsát (három nagy világ-
vallás); és a magyar föladatot, a már ismert módon, a „híd" 
gondolatában jelöli meg, a Szent István-i gondolatot pedig mint 
„mellérendelést az élettérben". A magyar geopolitikai iskolával 
szemben azonban Karácsony Sándor elismeri, hogy a kárpáti 
medencerendszer önmagában nem képez megbonthatatlan egy-
séget, hanem egy ország valódi egységét csak a benne lakó nép 
ill. népek akarata biztosíthatja: „A Duna és a Kárpátok hegy-
lánca igenis egyedüli természetes határa, - de csak egy résen 
álló, nagy életkedvű és életerejű nép országának".7 Minthogy 
azonban a Magyar Birodalmat több nép lakta, fölmerül a kér-
dés: mit jelent magyarnak lenne a nem-magyarok számára? 
Karácsony Sándor válasza: 

„Magyarnak lenni. . . nem okvetlenül jelenti azt, hogy magyarul 
beszélni. Valamikor azt is megpróbáltuk, de nem sikerült. . . .Ma már, a 
világháború utáni keserves tanulságok után, egy igaz jó magyar ember 
sem követel ilyesmit másajkú testvéreitől. . . .De: . . . a szellemi élet 
magyar itt". 

Karácsony Sándor egységes magyar nemzete valójában tehát 
az „egységes magyar politikai nemzet" elképzelt és elkésett 
demokratikus változata: 

„Ezen a földön vegyesen élnek különböző nyelvű és eredetű testvérek. 
Magyarnak lehet úgy is lenni, hogy az ember azért megmarad németnek, 
oláhnak, tótnak, szerbnek, ruténnak satöbbi".' 

(Az „oláh", „ tó t" stb. megnevezéseket Karácsony Sándor 
nem soviniszta gőgből, hanem a patriarchális szemlélet miatt 
használja.) A volt Magyar Birodalom viszonyait Karácsony 
Sándor természetesen idealizálja: 

1A magyar világnézet. 338 skk. 
'A magyarok kincse. 146-147. 

4 Irodalomtörténet 1983/1 
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„a háború előtti magyar életnek sok bűne mellett robusztus életereje is 
volt. . . .a tótok szerették magyar testvéreiket és viszont. . . . Ezért 
viszont egyetlen, de tökéletesen elégséges reményünk nekünk az idő".' 

Hogy a jövőre vonatkozóan milyen katasztrofálisan téve-
dett, azt — illúziókon és csalódásokon át — Karácsony Sándor-
nak éppen az idő mutatta meg. Egyet azonban írjunk javára: 
sohasem gondolta és állította, hogy a magyar társadalom prob-
lémái pusztán Trianon revíziójával megoldhatók lennének. 
1941-ben pl. így ír március 15-e hazug megünnepléséről: 

Tizenkét pont? - kérdeztük. Ma is probléma mind a tizenkettő, tehát 
utópia mind a tizenkettő. Vagy megvalósultak s akkor sokkal vigaszta-
lanabb az elfelé telő élet, semhogy az így megvalósult tizenkét ponton 
sok ünnepeinivalót találhatnánk."10 

Például saját egyházában, ahol 

„mintha sohasem lett volna reformáció. Lenni kell magyar ébredésnek, 
mert kétségkívül ütött a végszükség órája. Jönnie kell a magyar ébredés-
nek azért is, mert az egész magyarság úgy éli napjait, mintha egy nagy 
váróteremben ülne. Senki sem csinál nagy programmot, napról-napra, 
szinte óráról-órára tengeti földi sorsát".11 

Dosztojevszkij írt így annak idején kora orosz társadalmá-
ról. De ha a helyzet ilyen katasztrofális, honnan jöhet a meg-
újulás, hol van az a reális erő, mely képes azt véghezvinni? 
Karácsony Sándor nem tud feleletet, csupán hinni tud a hirde-
tett megújulásban. Az 1943-as balatonszárszói táborozáson azt 
mondotta: 

„Emberileg nem látok megoldást. Transzcendens megoldási lehetőség-
ben azonban erős hittel hiszek. . . . Egyetemes magyar lelki ébredésre 
érett a^ielyzet is, de nemzetünk maga is". 

9 A magyar világnézet. 96. 
1 "A magyar észjárás. 74. 
11A magyarok Istene. Bp. 1943. 107. 
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Karácsony Sándor előtt egy nagyszabású magyar kulturális 
ébredés, ill. ehhez kapcsolva egy nagyszabású reformmozgalom 
képe lebegett, a finn 19. század mintájára: 

„Ott már minden megvalósult, ami nálunk még csak vágyálom: nincs 
analfabétizmus, vannak népfó'iskolák, van szövetkezeti mozgalom, 
demokrácia, jólét, nemzeti gyökerű irodalom és művészet, nemzetközi 
súly és tisztesség".'2 

Ez az álom azonban soha nem valósult volna meg, ha 
Karácsony Sándor megmarad eredeti, a társadalmi rendet alap-
jaiban még érinteni nem kívánó álláspontján; ha ott, ahol ezek 
a szavak elhangzottak, nem lettek volna jelen azok az erők is, 
melyek igenis az immanenciában kívántak - és voltak is képe-
sek - alapvető változásokat létrehozni. 

A magyar megújulásnak Karácsony Sándor mindenekelőtt a 
kulturális programját vázolta föl. Látszatra, mondja, a magyar 
kultúrával nincs semmiféle probléma: a magyar kultúra közép-
európai, tehát nyugati típusú kultúra, melynek fejlődése lénye-
gében együtt halad a Nyugatéval. A valóság azonban egészen 
más, mert az igazi kultúrának a nép lelkéből kell megszületnie: 
„A kultúra az alsó néposztály és a szofokrácia (értelmiség) 
nászából születik és a központban inkarnálódik. Ilyen kultú-
ránk nekünk a jelenben nincsen".13 A fejlett nyugati orszá-
gokban ez másképpen van: ennyiben azok igenis példaképek 
számunkra; nem helyes odavágni provinciális gőggel, hogy 
„külföldön se tudnak többet", mert „bizony többet tudnak". 
Nyugaton ugyanis az ún. magaskultúra a népi kultúrából, a 
folklorisztikus gyökerekből nő ki: 

„Van népi kultúra Németországban is, hogy messzebbre ne menjünk, de 
ott gyökere a magas kultúrának. Nem is egyéb a magas kultúra, mint a 
népi kultúrának mint gyökérnek teljes pompájú kivirágzása. Beethoven, 
Bach, Haydn, Mozart és a német népdal egyazon néplélek szülöttei, s a 

12 A magyarok kincse. 212. 
13A magyar észjárás. 107, 133. 

4* 
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népdal úgy viszonylik a szonátákhoz, kantátákhoz és szimfóniákhoz, 
szórói-szóra mint a gyökér a virágbaborult vagy gyümölcsei súlya alatt 
roskadozó koronához. Kant Immanuel és a német paraszt bölcsessége 
csak fokban és intenzitásban különböznek".14 

Magyarországon ez azért van másképpen, mert miközben a 
magyar uralkodó osztály és értelmiség a felszínen, a „magas-
kultűrában" valóban a Nyugatot követte, a magyar nép kultú-
rája megrekedt valahol a 17. században. A magyar „felső nép-
osztály" elszakadt a néptől, sőt már nem is tud igazán magya-
rul. Nyelve egyszerűen fordítás-nyelv, és a magyar tudományos 
nyelv is az: hogy ez így van, azt Karácsony Sándor pl. a „kör" 
és a „legkisebb közös többszörös" németből átvett, helyeseb-
ben lefordított definícióival szemlélteti. Hasonlóképpen: 
„Azért nincs mai napig magyar filozófia, mert nem az anya-
nyelvünkön gondolkozunk". Böhm Károly természetesen nem 
volt „magyar" filozófus, az utolsó magyar tudósok Pázmány 
és Apáczai vol tak." Még a hivatalos, akadémiai szellemű 
nyelvészet is elszakadt a magyar nyelvtől: 

„Vörösmarty, Arany, Mikszáth csipkelődései följogosítanak engem 
annak a föltevésemnek a hangoztatására, hogy a magyar helyesírási 
szabályzat teljesen önkényes, legföljebb néhány absztrakt elv rideg meg-
valósításának a hű tükröződése. De soha senki nem tanulmányozta sem 
azt: hogyan ír voltaképpen a magyar nép, sem azt: hogyan viszonylik a 
milliók tényleges írása és ez a néhány merev elv egymáshoz".16 

Az emberek nem tudnak fogalmazni, a mondatok (pl. az 
újságokban) egyszerűen értelmetlenek: 

„Köznyelvünkben akkora anarchia alakult ki, hogy mindenki úgy fogal-
maz, ahogy éppen kedve tartja. Már nem is folyékony, hanem légnemű 
a szavak jelképes halmazállapota. Az író leír valamit, rejtély, mit ért 
alatta, ennek fejében az olvasó azt olvashatja ki belőle, ami jólesik'. 
.Csakugyan is elképesztő, milyen sok közhely, frázis, konvenció puffan 

1 4 A magyarok kincse. 195-197. 
1 5 Uo.: 8 .119 . 209-210. 
16 A magyar béke. Bp. 1947. 24. 
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el erre mifelénk naponta sajtóban, közéletben, könyvekben, mindenütt. 
. . . Züllésnek indul a művészet után a tudomány. Egész szellemi 
életünk eresztékei meglazulnak.'" 7 

Hogyan lehetséges fölemelkedni erről a mélypontról, 
hogyan lehetséges a magyar kultúra újjászületése? 

Nyilvánvalóan csakis a népi gyökerekhez való visszatéréssel; 
ezeket azonban Karácsony Sándor egyáltalán nem korlátolt 
módon értelmezi. A magyar 19. század nagy költői, írja, Petőfi 
és Arany: népiesek, „hiszen költészetük formája magyarul 
magyar";18 és hozzájuk csatlakozik Mikszáth is, akinek alakját 
és művészetét Karácsony Sándor nagy tanulmányban (A 
„cinikus" Mikszáth, a tanulmány egyben az A magyarok 
kincse kötet bevezetője) értelmezi. „Kérlelhetetlenül józan és 
kiábrándult tisztánlátás, hideg tudatosság jellemzi Mikszáth 
művészetét. . . . Azt hiszem, megtaláltuk a rejtély kulcsát. 
Mikszáth nem cinikus, hanem magyar író". Mikszáth ugyanis 
fölismerte a magyar ezerév problémáit, a magyarság egziszten-
ciális fenyegetettségét: 

„Az egész szellemi egyéniség átmunkálása magyarázza meg végérvénye-
sen és elégséges mértékben a politikus Mikszáthot és azt a legkevésbé 
ismert Mikszáthot, akit én, oeuvre-je ismeretében, a köztudat ellenére is 
kénytelen vagyok külön nyilvántartani, s akit legszívesebben így nevez-
nék, a pap-Mikszáth, de megelégszem azzal "is, ha így nevezhetem: a filo-
zófus Mikszáth. . . . De miért nevel? Miért prédikál? Miért bölcsel-
kedik? Azért, mert ez a megnyugtató vigasztalás sem telhetik a poli-
tikustól magától." 

Mikszáth egészében a magyar patriarchális világlátás írója: a 
szokásokat, az egymás iránti bizalmat hangsúlyozza; 48-as 
érzelmei mellett kinyilvánítja a szlovákok és románok iránti 
rokonszenvét, a zsidókat pedig reálisan írja le, épp ezzel egyen-
jogúsítva őket; amikor a tudomány, a könyvek ellen beszél, 

1 M könyvek lelke. Bp. 1941. 70, 25. 
1 'A magyarok kincse. 103. 



54 Lendvai L. Ferenc 

akkor nevelőként az élet, a természet jogait kívánja hang-
súlyozni.1 9 

Mikszáthot folytatta a századforduló prózájában Móricz 
Zsigmond (akinek magyarsága Karácsony Sándor szerint 
ugyancsak a transzcendencia felé mutat) és a — méltatlanul el-
feledett - Komáromi János, akinek értékelésére Karácsony 
Sándor több ízben visszatér és akinek Cs. és kir. szép napok c. 
művéről (melynek legjobb figurái és epizódjai HaSek Svejk)éve\ 
mérhetők össze, noha iróniáját némi nosztalgia is körüllengi) 
ezt írja: 

„Aki. . . végigolvassa ezt a történetet, úgy érzi magát, mintha egy 
prózában írt komikus eposzt olvasott volna végig. A végzetszerűség 
erejével csapott feléje beló'le a felelet arra a kérdésre, miért kellett 
ennek az életnek mindörökké könyörtelenül úgy elmúlnia, hogy alkotó 
elemei is örökre megsemmisültek, s ma már legföljebb csak kísérteni jár-
nak föl néha-néha. Időnként az az érzésünk támad, mintha mosolyogna 
valami a könyvben, de azután hamarosan rádöbbenünk, hogy a fölbom-
lófélben lévő hullaarc tesz úgy, mintha-vigyorogna-formán". 

Egészében véve azonban 

„a tizenkilencedik század magyar fin-de-siècle ^e, mely kb. a világ-
háború végéig nyúlik bele a mostaniba, erkölcstelen kor, vérbajos kor, 
részeges kor és istentelen kor. . . . Ady az örök ember egyéniességének 
döbbenetes őszinteségével olyan maradék nélkül jelenti korának hangu-
latát, hogy azon át e kor világnézete és viselt dolgai, animális élete és 
transzcendentális víziói is kivetítődnek a jövő számára".20 

Tehát: Ady. Nem kétséges, hogy Karácsony Sándorra is a 
„messiás magyar" gyakorolta a legnagyobb- szellemi hatást. 
Ady, íija Karácsony Sándor, 

„nagyon régtől, "nagyon mélyről magyar, gyökeres és örök a magyar-
sága, mi másfajta magyarsághoz vagyunk szokva, felületesebbhez és 

" Uo.: XXXII, XXXIX, XLII, XCVII sk. 
2°A könyvek lelke. 218-219., 186-187. 
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komolytalanabbhoz. De ha életben akarunk maiadni, vissza kell emlé-
keznünk, hogy így kell magyarnak lenni s kín árán is élnünk kell ezt a 
magyarságot".11 

Ady azért villantotta föl az álkultúrából való kitörés, a meg-
újulás lehetőségét, mert szemben állt ezzel az egész álkultúrá-
val. Ady ugyan „Dévénynél" (tehát Nyugatról) kívánt betömi 
az „új időknek új dalaival", ámde Karácsony Sándor bizonyos 
jogossággal mutat rá arra, hogy a nyugati „izmusok" Kelet-
Európában sokszor egészen mást jelentenek, mint amott. 
(Utaljunk itt csupán az olasz és az orosz futurizmus, Marinetti 
és Majakovszkij lényegi különbségére.) 

„Belső formája szerint pedig Adynál a költői fogalmazásnak a szókép és 
az alakzat nem végső állomása, nála jelkép minden. Ezt a végletesen 
magyar lelkiruháját tévesztik össze kritikusai minduntalan a nyugat-
európai líra egyik nemrég divatos 'iskolájával' vagy 'irányával', amely-
nek csakugyan is szimbolizmus a neve".2 2 

Persze Karácsony Sándor itt abszolutizálja a relatív különb-
ségeket: valójában nem arról van szó, hogy Ady nem szimbo-
lista, nem „fin de siècle" költő, hanem arról, hogy másképp az, 
mint Baudelaire vagy Verlaine. 

Sajátos kelet-európaiságból fakad Ady társadalmi-profétikus 
küldetése is: „Ady ihlete azért ostorozza Tisza Istvánt, mert 
sajátmagát is ostorozza. . . . Herczeg nem a maga bűnét osto-
rozza, hanem a másokét"}3 Herczeg tehát kívülről nézi és 
bírálja a magyarságot (nem azért, mert német származású, 
hanem mert német szellemű), Ady belülről. És hogy itt, 
Karácsony Sándornál ez konkrétan Tisza Istvánt jelenti, az jel-
legzetes: Karácsony Sándor is, mint általában a - jó értelem-
ben vett és becsületes - nacionalista irány a nemzet prófétáját 

21A magyar világnézet. 49. 
2 2 A magyarok kincse. 104. 
23 A könyvek lelke. 46-47. 
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látta Adyban, az Ady—Tisza ellentét az ő számukra így tragikus 
kellett, hogy legyen. (Szekfű Gyula erre a legjobb példa.) Tisza 
ugyanis korának magyar uralkodó osztályából valóban kimagas-
lott tehetség, bátorság, személyes tisztesség stb. dolgában; e 
tekintetben őt csak nagy ellenlábasa, Károlyi Mihály múlta 
fölül, akit viszont a volt Magyar Birodalmat sirató — egyébként 
bármilyen jó szándékú - nacionalizmus, legalábbis a második 
világháború tanulságai előtt, képtelen volt megérteni. (Megint 
Szekfű Gyulára utalunk.) Tisza maga — épp ezért volt olyan 
veszélyes — egy fanatikus puritán módjára, őszintén hitt az el-
hivatottságában; Ady elkeseredett gyűlölete iránta ezért meg-
különböztetett, mondhatni megtisztelő gyűlölet volt. Mint 
ismeretes, az emigrációból hazatérő Károlyi egy nyilatkozatá-
ban maga is megadta a személyes tiszteletet volt ellenfelének. 

Az ellenforradalmi korszak urbánus-népies hasadásáról 
Karácsony Sándor azután így ír: 

„Mai magyar irodalmunk kétfelé hasadt. Úgy viszonylik Ady hatalmas 
és dicsőséges költészetéhez, mint Roboám és Jeroboám országa Salamo-
néhoz. Az egyik ország az urbánusoké, a másik a népieké. Az urbánusok 
a nyugat-európai műveltséget féltik a népiektől, a népiek azzal vádolják 
az urbánusokat, hogy idegen szellem járma alatt nyögetik, senyvesztik, 
sőt emésztik elfele a magyar Géniuszt. . . . De mintahogy mindebben 
nagyon sokszor nagyon sok az akartság, az urbánusok formái közül sem 
hiányoznak a magyar formák a nyugat-európaiak mellett, sőt gyakran 
azok rovására sem, azon egyszerű oknál fogva, mert az urbánusok is — 
magyarok, a forma pedig igazi tehetségeknél belülről kifelé alakul. Az 
sem tagadható, hogy közben a népiek is bizonyítani szeretnék nyugat-
európai mérték alatt is arravalóságukat, ilyenkor meg ők tesznek enged-
ményeket a másik oldal felé, hol akarva, hol akaratlanul, ismét csak egy 
igen egyszerű oknál fogva — hiszen ők is Európában élnek és költenek. 
Mind a két tábor éhezi és szomjúhozza a megoldást, mert mind a két 
tábor elégületlen a meglevő helyzettel".24 

Bár Karácsony Sándor itt a nagy egységesítő szerepét 
játssza, valamivel mégis közelebb állnak hozzá a népiek: 

"A magyarok kincse. 105. 
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„Az aktív költő a maga magyarul magyar formáit minden salamoni 
dicsősége mellett csak Juda országában tudta általános érvényre emelni 
s még Roboámék (a mai magyar 'népi' írók) is minduntalan a parázna-
ság bűnébe esnek. Izráel országa, a nagyobbik ország, a tíz törzsé, Jero-
boámé (az urbánusoké és a se ilyen, se olyan 'nagy közönségé') éli nem-
tudott, meg se bánhatott régi bűneiben változatlanul a tegnapi sőt teg-
napelőtti életét".2 5 

Karácsony Sándor tanítványai ennél is keményebben fogal-
maztak: így pl. Koczogh Ákos egy színvonalas esszében 
szemére vetette a „Nyugat"-nak, és személy szerint Babitsnak, 
hogy nem értette Erdélyit, Tamásit, Némethet, hanem a nem-
zetközibb Karinthyt, az européer Tóth Árpádot értékelte.26 

Mégis, azt mondhatjuk, hogy a Karácsony-iskolánál inkább 
csak a kiindulás és a program közelségéről van szó, mely abból 
fakad, hogy Magyarországon csak az állt a valóság talaján, aki 
valóban a magyar talajon állt, aki tehát mindenképpen meg 
akarta oldani a magyar földkérdést. Ugyanis a népiek szellemi 
atyjáról, Szabó Dezsőről már az Karácsony Sándor véleménye, 
hogy „a világégés előtti esztendők mocsarából" támadt, mely a 
háború utánra is átöröklődött; a próféta hangján szólal meg 
benne „az in statu nascendi élet", s ezért „zavaros és dadogó, 
zsúfolt és trágár".2 7 

A legfőbb ideológus, Németh László első pillantásra nagyon 
közel áll Karácsony Sándorhoz, és pl. a Cseresnyést ő csak-
ugyan mint „nem indogermán", igazi magyar drámát üdvözli; 
- mégis kifogásai vannak ellene : „erkölcsi megújhodáshoz fel-
sőbb erők kellenek, transzcendens erők".2 8 A Bűnről is így ír: 

„Kár, hogy az írónak vagy a szeme nem elég éles, hogy hőseinek sorsá-
ban meglássa a Bűnt, az egyetlent, az eredendőt; vagy a szája nem elég 
bátor, hogy nevén nevezze, amit lát. . . . A könyv nagy művészettel van 

2 5 Uo.: 118. 
2 6A magyar kritika, in: A másik ember felé. Az Exodus Munka-

közösség dolgozatai; szerk. KS, Debrecen 1942: 59 skk. 
11 Vör. A könyvek lelke. 251 skk. 
2 'A magyarok kincse. 60 skk. 
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megírva és meglehet, örök magyar írás marad. Elolvasása után azzal a 
hangulattal kel föl mellőle az ember, hogy igazán nincs értelme a Bűn 
miatt semminek. . . . A magános lélek idáig jutva összeroskad. De 
mitévő legyen az í ró?" ." 

Vajon Karácsony Sándor csakugyan csak a vallást kérte 
számon Németh Lászlón és pl. ezért nem őt, hanem Vajthó 
Lászlót támogatta első helyen a debreceni egyetem katedrájára 
való pályázásukkor? 3 0 Vagy sokkal inkább arról van szó, 
hogy Karácsony Sándor úgy látta: Németh jószándékú és tisz-
tességes reformer csupán, nem pedig reformátor; csak kijaví-
tani akarja a magyar életet és nem alapjaiban megváltoztatni? 
Az ellentét mélyebb alapja az, hogy a Széchenyit, Görgeyt, 
Deákot megértő, de bíráló, Kossuth-párti Karácsony Sándor-
nak (a Protestáns Szemle révén kialakult, kezdeti érintkezés 
ellenére) szükségképpen ellentétbe kellett kerülnie az ezeket 
idealizáló, Kossuthot „híg-magyar"-nak minősítő Németh 
Lászlóval. 

Az urbánus—népies ellentétet elemző írásában (Magyar ébre-
dés és irodalom címmel külön is megjelent) Karácsony Sándor 
fölvázolja egy valóban népi és valóban magyar kultúra lehető-
ségét. Mint ahogyan a finnek visszatértek népi kultúrájuk 
gyökereihez (Kalevala stb.) és ebből merítettek erőt a meg-
újhodáshoz, a magyarságnak is ezt kell tennie. Nos, mi magya-
rok, mondja, „szívünkből-lelkünkből csak azt élvezzük, amit 
már a XVII. század első felében elfogadtunk és megszeret-
tünk", illetve, ami ennek a kulturális hagyománynak a foly-
tatása. Az álkultúra hazug világából, mint láttuk, Ady Endre 
költészete visz el ismét bennünket ezekhez a gyökerekhez: 

„Egészséges lelkű ember csak Ady irodalmi forradalma árán válthat 
belépő jegyet a XX. század irodalmába akkor is, ha nem alkotó művész, 

2 9 A könyvek lelke. 256-257. 
3 0 V ö . A magyarok kincse: 130 skk. A Karácsony-Németh viszony 

nyilván alaposabb vizsgálatot érdemelne a másik oldalról is. Erre itt nem 
térhetünk ki. 
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hanem az olvasóközönség egyik tagja. Mi ennek a magyarázata? Az, 
hogy Ady művészete a maga egészében már bizonyosfokú lelki ébredés 
gyümölcse".31 

Az egész magyar kultúrának vissza kell tehát nyúlnia a népi 
kultúra és a magyar 17. század (a magyar reformáció) hagyo-
mányaihoz: 

„А XVII. század eleji magyar nyelv nem . . . a 'régmúlt' magyar nyelve, 
hanem a 'közeljövó'é' — írja Karácsony Sándor Szenei Molnárról szól-
ván és hozzáteszi, hogy enélkül - . . . sem nyelvi, sem népi, sem refor-
mátus újjászületés nem lehetséges".3 2 

A Magyar ébredés és irodalom szerzője így adja meg azt a 
pantheont, melyből az új magyar kultúra kisugározhat: Balassi, 
Zrínyi, Bornemisza, Pázmány, Szenei Molnár, Csokonai, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Mikszáth, Móra, Komáromi, 
Ady, Madách, Katona, Bartók, Kodály, Lechner, Szinyei, Izsó. 
Mindenképpen színvonalas, ám kissé talán önkényes névsor ez. 
Az irodalmi irányvonal nagyjából világos, a zenei szintúgy, a 
képzőművészeti kevésbé. Szinyei vagy éppen Izsó neve meg-
lehetősen esetlegesen jön elő, és abban Karácsony Sándor is 
kételkedik más helyt, hogy Lechner alkotta meg a magyar 
építészetet; igaz, más valakit, de még csak határozott építészeti 
irányt vagy ötletet sem tud helyette fölhozni.3 3 Annál határo-
zottabb Bartók és Kodály melletti elkötelezettsége. Arany és 
Ady után Bartók és Kodály újítják meg a nyelvet, zenéjük 
egészében a magyar kultúrát: „Van tehát magyar kultúra, 
mihelyt egyszerre kultúra és magyar", melynek formája: primi-
tív, tartalma:objektív. A modern magyar irodalomból egy helyt 
ilyen listát ad meg: Sinka István, Illyés Gyula, Szabó Pál, Veres 
Péter, nagyatádi Szabó István.34 Nyilván kedves nevek 

3 1 Uo.: 100, 105, 112-113, 118. 
32A magyar világnézet. 278. XLIX. 
3 3 Vö. : A magyarok kincse. 119. 
3tA magyar észjárás. 185-186,189, 273. 
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Karácsony Sándor szívének, de nem annyira, hogy ne látná 
meg: nem mind az első vonalba tartoznak. 

Karácsony Sándor szerint ugyanis a legnagyobb élő magyar 
költő: 1919-ig Ady, a húszas években Kosztolányi, a harmincas 
években pedig József Attila. A Szeretnének c. vers (egy vas-
kalapos teológus könnyen istenkáromlásnak minősíthetné) 
szép és értő elemzése is jól mutatja már Karácsony Sándor 
fogékonyságát József Attila művészete iránt; a költő halálakor 
pedig ezt írta: 

„Kosztolányi után és óta vitán fölül a legnagyobb élő magyar lírikus 
volt. Életének szomorúan és tragikusan széles skálája belegyűjtötte köl-
tészetébe mindazt a fájdalmat, amely mondatlan is ott vonaglik a nagy-
város proletár-családjainak, az Alföld széles mezein kallódó tanyasi 
pásztornépnek, a megint csak kövek közé vetó'dött self-made-man-
eknek és haláluk napjáig soha be nem érkező' földi vándor intellektuel-
proletáriátusnak élete mélyén. Nyelvében ott pompázott a teljessé vált, 
városi és falusi, pallérozott és ösztönösen magyar nyelv egész kifejező 
ereje és lávázó ritmusa. Minden együtt, minden egyben és minden öko-
nomikusán egyen keresztül jelent itt meg, hogy nagy öröme lehessen 
mindenkinek, aki magyarul beszél, olvas és érez".3 5 

Karácsony Sándor tehát rádöbben itt, hogy az urbánusok-
ból csak a polgárok nem népiek: a városi proletár a néphez tar-
tozik. Rádöbben, hogy József Attila költészete népi, nemzeti 
és tragikus költészet : 

„József Attilának meg kellett halnia, megelőzőleg pedig meg kellett 
őrülnie. Halálának kiváltó oka szkizofrénia, öntudathasadás, önkicsi-
nyítő érzések elhatalmasodása a lélek pozitív felén, amely mindvégig 
egészségesnek és potensnek hasadt el a negatív, a magában nem bízó, 
önmagát elvesztett másik lélekféltől. Ez a fele lelkünknek: a másik 
embert jelentő fél nem beteg volt József Attilában, csak könyörtelenül 
híven valóságlátó és kíméletlenül őszinte. A költő 'művét' nem egyedül 
hozza világra. A költő csak apja a műnek, fogantatik tőle, anyja a 
közönség, akitől születik. A költő lelke kétfelé hasadt, mert versei 
számára hiányzott ez a világra szülő másik, anyai fél. Hiába volt néhány 

3 5A könyvek lelke. 65, 200. 
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tucat megértő barátja és néhány száz tagadhatatlan olvasója is. Az ő 
mondanivalói a nemzet egyetemének szólottak s ez a sokezerfőnyi 
olvasótábor olcsó szerelmek áltüzében fogyasztotta erejét, a végén is 
sivár meddőségre. A kóltő nem harcol, a költő nem próféta. A költő 
csak érez, megszakad a szíve és a lelke is kettéhasad.36 

A fölszabadulás után már így fogalmazta meg Karácsony 
Sándor az új magyar kultúra alapforrásait: „Ady Endre, József 
Attila költészete, Bartók és Kodály zenéje, Móricz Zsigmond 
regényei";37 ami persze nem jelenti a párhuzamos mellék-
vonalak értékeinek elejtését. így Karácsony Sándor már igen 
korán értékelte pl. Weöres Sándor líráját: Weöres első versei 
éppen a Karácsony Sándor által szerkesztett Az Erőben jelen-
tek meg. 

Karácsony Sándor egész prófétikus elmélete, így nagy-
szabású programja is a magyar kulturális újjászületésről, a pol-
gári társadalom romantikus bírálata a prekapitalista, patriar-
chális hagyományok talajáról. Roppant érdekes mármost, 
ahogyan gondolatai érintkeznek a népi írók mozgalmának bal-
szárnyáéval. E mozgalomból a leginkább filozófiai érdeklődésű 
(és Karácsony Sándortól eltérően nem-vallásos) Veres Péter 
gondolatai nevezetesen számos ponton megegyeznek vagy pár-
huzamosak a Karácsony Sándoréival. Veres Péter pl. 1945-ben 
előadást tartott a budapesti tanítók továbbképzési tanfolya-
mán. Az előadás egészen Karácsony Sándor-i terminológiában 
és szellemben jelöli ki a nevelők föladatait : 

„A követelmény kettős. Demokráciára nevelni és magyarságra 
nevelni . . . Mi a magyar? Évek óta húzzuk, vonjuk, értelmezzük ezt a 
kérdést. Évek óta mindenki másképp értelmezi. Másképp értelmezi, aki-
nek az édesanyja már nem magyar, másképp, akinek nagyszülei nem 
magyarok. Hogy mi a magyar, én sem tudom pontosan, de érzem. 

3 6 Uo.: 200-201. 
3 M magyar demokrácia. 50. 
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. . . egy bizonyos megmagyarázhatatlan sorsközösséget. . . Vezessen 
lélektől lélekhez az út, a művészet, a magyar művészet, a népi művészet 
révén".3 ' 

Egy másik, még a fölszabadulás előtt írott cikkében pedig 
teljesen Karácsony Sándorhoz hasonlóan értékelte a protestan-
tizmus magyarországi szerepét és a magyar nép helyzetét 
Kelet-Európában : 

„ezek a magános erősek teremtették meg a sajátos Kárpát-medencei 
kálvínizmust, az első igazi kísérletet, amelyben nép és értelmiség azono-
sulni próbált"; „a németek iránt egészen kivételes respektus van ben-
nünk, de csak respektus. Mögötte nem barátság, 'nem rokonszenv, 
hanem határozott idegenkedés, sőt ellenszenv. . . . Az oroszok . . . 
olyanok voltak, mint mi szerettünk volna lenni, s mint legjobbjaink-
ban s legbelső énünkben mi is vagyunk. Ezért nem hívott ki belőlünk az 
ő mérhetetlen nagy birodalmuk irigységet".3' 

Az A magyar demokrácia c. kötetét Karácsony éppen 
Veres Péternek ajánlotta. Erről az előszóban a következőket 
írja: 

„A könyvet hálából ajánlom Veres Péternek. Egy kijelentését szeretném 
utólag megköszönni vele. Azt mondta ugyanis egy társaságban, mely a 
tisztesség határain belül, de mégis ócsárolni tartotta jónak szerény 
személyemet: várjátok meg, akkor hogy beszél Sándor bátyánk, ha már 
nem kell hangfogót használnia. . . . Mégegyszer nagyon szépen köszö-
nöm Veres Péternek az előlegezett bizalmat. Szeretném, ha könyvem 
elolvasása után most már végképpen és teljesen fölmentene, nem egy 
vád alól (mert ilyet soha senki nem emelt ellenem), de egy átfutó 
gyanúnak még az árnyéka alól is, mintha valaha is közöm lett volna, 
még átmenetüeg is valamihez, ami reakciós, bigott és sovén."4 0 

3 * Az előadást az Országos Köznevelési Tanács adta ki a Nevelők 
Könyvtára 1. köteteként; rövidített formában újranyomásra került a 
Pedagógiai Szemle 1975/4. számában: 308 skk. 

39 A magyar parasztság és Európa, közli: Kritika 1976/3. 9. skk. 
4 0 I . m.: 11-12. 


