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HAGY AHDRAS:

MAGYAR SZÉPTEVÉS
A népiség imádatának és fajképelemzésnek korszakában sokféle
képpen próbálják megállapítani, ki milyen fajhoz tartozik. Nem
beszélve a vizsgálódás oly felületes módjairől, mint a névelemzés,
- mely egyébként legtöbbször éppen azokat hagyja cserben, kik
legjobban esküsznek rá - komolyabban értékelendők az ember
tani bizonyítékok, mint a koponyamérés, termetarány, színkomp
lexum stb. Nem szándékom most avval foglalkozni, hogya szár
mazás ezen vitathatatlanul bizonyító értékű perdöntőit mennyire
óvakodnak figyelembe venni a fajképek politikai eélú elemzői.

Hiszen ha ezeket figyelembe vennék, talán a magyar volna az
egyetlen faj kép Európában, melyben nem okozna végzetes zűr

zavart ez, legfeljebb bizonyos számú áthasonulttal lenne szegé
nyebb a néptest, de fajkép végül megmaradna. Legtöbb európai
népnél a fajkép halálához vezetne a szigorúan vett elemzés, vi
szont a magyarságnak vannak olyan szigetei, ahol éppen semmi
zavart nem okozna, mint például a székelyek. Míndegy, most nem
erről kívánok beszélni, hanem a figyelmet felhívni arra, hogy a
fajképhez tartozás bizonyítékai között a folklorisztikus elemek,
(népművészet, ruházkodás, zene stb.) - melyeknek a kutatók előtt

ma is aranyértéke van - rnélyebb forrásokból: lélektani adottsá
gokból táplálkoznak. Úgy is mondhatnám ezt, hogy mindenki úgy
zenél, úgy öltözködik, ahogy az idegrendszerébe. lelkivilágába
szerkezetiIeg beépített fajiság meghatározza. Legkirívóbb bizonyí
téka ennek a cigányok közismert e1őszeretete a tarka és kirívó
színek iránt, vagy a skandináv népek zenéjének különbözősége a
belcantótóI. Nevet változtatni könnyű, egy-két évtized mulva senki
sem emlékszik rá. Beütések révén a testi fajkép a felísmerhetet
lenségig médosulhat és minthogy ennél mindig a nagy egész egy
szerre jön számításba (az embert úgy tekintem, ahogy látom, nem
is ismerem, de nem is győzöm belőle kielemezni testi mivoltának
minden összetevőjét és azok eredetét) - előbb-utóbb elveszti bizo
nyító értékét, mert kielemezhetetlenné válik. Azon sajátságok
azonban, melyek lélektani adottságokban, lélek-szerkezeti jeIlegze
tességekben gyökereznek, egyenkint és külön-külön, időben is
megnyilatkoznak, tehát bizonyíthatnak akkor is, mikor a testi vo
nások már semmit sem mondanak vagy éppenséggel félrevezetnek.
Vannak fajok, melyeknek a magántulajdon fogalma iránti érzéket
lensége közismert. Ez adott pillanatban a legmegváltozottabb
külső dacára is kiütközhetik az utódban.

Miért mondom el ezeket? Hogy kihangsúlyozzam : hogy a fol
klorísztikus jellegzetességeknek is csak azért van bizonyító értéke,
meri lélektani adottságokra mutatnak vissza. Valaki azért muzsi
kál magyarosan (vigyázat! Nem cigányosan!!), mert magyar a
lelke, vagyis ma is az a seerkezete, mely évezredekkel ezelőtt vala
hol Ázsiában azt a bizonyos pentatónikát zenévé énekelte. Van
tehát magyar lélek és van faji lelkiSég. Fajkép pedig csak akkor
van, ha ez a faji lelkiség ép, beütések és keveredések révén át
nem alakult. Nagyvárosaink és a magyar vidék között az eltagad
hatatlan szakadék éppen avval magyarázható, hogy előbbi oly sok
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beütésnek lett idők folyamán talaja, hogy magyar faji ielkiségét
őrző családtörzse talán nincs is. Egyes magyar vidékek exotikus
sága viszont, kirívó tulajdonágai miatt a nagyvárosok által "simu
lékonyság hiányának" nevezett merevsége pedig éppen a faji
lelkiség épségével magyarázható, ahol az illető népcsoport faj i
sága lelkivilágában oly egyöntetű, keményen kirajzolt, azonos
tartalmú és szerkezetű, hogy alkalmazkodni nem képes, de nem is
kíván, mert ennek a belső tájnak egyensúlya a környezettel oly
befejezett, hogy bármennyire értehetetlen is ez a nyugtalan keve
redettek számára, változást nem ís igényel.

E hosszúra nyúlt bevezetés után rátérek arra, hogy a faji lel
kiségnek vannak oly kirívó, figyelemre eddig kevéssé méltatott
vonásai, melyeknek alapján komoly gyanút foghatunk ahovátarto
zást és származást illetőleg. Önmagunk kifejezése, akár szöban,
akár tettekben vagy művészi megnyilatkozásokban történik, bizo
nyos fokig megmutatja, mi vagyok. Amit magamról mondok, ha
zugság is lehet, vagy jóhiszemű öncsalás. öltözködésemet nevelke
désern, környezetem, foglalkozásom, anyagi helyzetem egészen el
térítheti faji lelkiségemből származó izlésem törvényeitől. Éppen
igy vagyok zenével, építkezéesel és minden egyébbel. Viszont van
nak olyan megnyilatkozási területek, ahol önmagam kifejezésében
az őszinteség - ez alatt lényemnek valósághű kivetítését értem 
nemcsak kötelező, hanem a dolog lényegénél fogva magától érte
tödík,

Ilyen a nemiséggel összefüggő minden vonatkozás. "Én nem
tudok szeretni másként, csak a magam törvénye szerint", írja
egyik magyar költő. A szerelern és az avval összefüglgő dolgok ha
nem is önismeretet, de legalábbis önmagával való leszámolast igé
nyelnek. A szerelern nem sokáig tűri a hazugságot vagy az öncsa
lást, aki ezekre épít, hamar leszerepel Ezért tartom a faji lélek
leghűbb és leqpontosabb, éS - mert a szerelem megnyilatkozásai
végül elég kevés östormára zsugorodnak össze - ugyanakkor a
legállandóbb megnyilatkozásának a szépteoé» módját, eszközeit.
Nem kell külön mondanom, ez is csak egy a faji lélek számtalan
megnyilatkozásai kőzül, de megérdemli külön tanulmányban fog
lalkozni vele, mert ennek nyomán legbiztosabban találok vissza a
különbözö hatásoktól mélyre temetett faji lélek szerkezetéig.

Mondd meg, hogyan udvarolsz és megmondom, hogy ki vagy.
Helyesebben: mi vagy. Magyar vagy német, francia vagy angol.
Balkáni vagy keletázsiai. Kell ezt külön bizonygatni? Hiszen többé
kevésbbé erről példáz még a közismert adoma is az elefánt-prób
lémáról, melyet mindenki a lelkéhez legközelebb álló szemszögból
mérlegel.

Tetszeni ritkán lehet - ingyen. Jóllehet a szerelern. a tetszés
ajándék annak a részéről, akitől kiindul, viszont kiérdemelni kí
vánt nyereség, annak, aki pályázik reá. Ebben gyökerezik a sze
relem minden ösztönnél nagyobb ereje felfelé vagy lefelé vinni az
embert aszerint, hogy milyen az a másik, kinek a tetszését kiérde
melni kívánja. Jellemző most már a fajra az, hogy mivel akar
tetszeni. Nyilván avval, amit magában a legjobbnak tart, azt kí
vánja magából felszínre hozni, tökéletesíteni. Meg akarja magát
mutatni, hogy látva-lássák. Ez is egy magyarázat arra, hogy valaki
tökéletesedhetik a szerelemben mint ember, ha megvan benne a
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H!!~UUllatásllak .az a CSll'aJR, mely képüSé teszi őt megkülönb&
tetni a valódi jót a talmitél. és hogy korunk szerelme miért vitie
annyira lefelé az embereket, elhomályosodván ·az erkölcsi jó fo
galma a civilizációs termékek mögött. És ezért van, hogy az ős

népeknél -- viszonyaink között a falvak népénél - aránylag gya
koribb a szerelemben felemelkedés esete, mint városokban.

Eszmény kérdése ez és a nevelésé is, mellékesen. Ha eflY
nemzedéket a hősi erények csodálatában nevelnek, természetes,
hogy a tetszeni vágyó ifjú hősnek fogja magát mutatni ideálja
előtt, sőt esetleg azzá is lesz. Diákgyerekeinkben még csorbítatla
nul él a kor ízléséhez szabott hősi ideál, csak később lesznek 
ismét a korszak ízlése szerint -- kiábrándult világfiak. Az első vi
lágháború után a leányeszmény a görl-flapper név alá álcázott
titkos prostituált volt, mert igy kívánta a minden frontot megjárt
katona és annak a kornak a hőse: a sikereket arató valutasíber.
De ezen túl és ennél mélyebben van az a lélektani réteg, melyb6l
az 6smegnllilatkozási formák táplálkoznak annál a néprétegnél,
melyhez sem a Nick Carter, sem a Szinházi Élet nem jutott el.
Nálunk leginkább a székelység világtél messze élő, zár! e~ységíí

tömegeinél.

Izlés dolga is, hogy ki mivel akar tetszeni, -- és éppen ez az
izlés tükrözi a fajiBágot. Nézzük meg székely fajiségunk legjelleg
zetesebb kifejezőit. A művészi teljesítmény, a pszichoanalízis nem
egészen oktalan állítása szerint, maga sem más, mint az exhí
bíciö egy formája. Valaki tetszeni akar, nem egy bizonyos sze
mélynek, hanem tetszö akar lenni önmagában, önmagáért, és
ezért kénytelen - belső kényszer nyomása alatt - kihozni magá
ból olyan adottságokat, melyek lénye legmélyéról jönnek, így az
örök embernek képei. "Irni annyi, mint ítélőszéket tartani magunk
felett." Nézzük székely íróinkat, mínt a magyar fajiság Erdélyben
kiteljesedett megtestesítöít. Keressük müveikben a jellegzetes vo
násokat. A humor és humorosságra törekvés uralkodik náluk.
Gondoljunk Tamási Abeljére vagy Nyirő halhatatlan alakjára: Uz
Beneére. A humor több náluk, mint írói fogás. Kifejezője annak,
ahogy a vérségileg is székely író látja a 'világot. Igy látják alakjai,
így beszélnek, így cselekszenek, de különösen - így teszik a szé
pet. Még ha bohóckodássá fajul is itt-ott, nyilván bizonyítja, hogy
székely és magyar [ellemvonás, hogy ha tetszeni akar, mulatságoB
akar lenni. Nekünk, magyaroknak ez annyira természetes, hogy
nem is vesszük észre, mennyire nincs így másoknál. Vagy melyik
irodalomban találunk humoristát, akinek művében világkép, alap
szín a humor? Vagy melyik nép udvarol - humorizálva? Más
népeknél a humor -- gúnyolódás. Daumier fonákságokat ostoroz,
Hogarth az emberi torzet rajzolja, Dickens ha békés is, mégia
gúnyolódik. De ha tetszeni akar, távolról sem arra törekszik, hogy
malassanak rajta, sőt, ellenkezőleg, hogy nagyonis komolyan
vegyék ...

Bohóckodás ez 'l Sajátságos, hogy mégsem az. Méltóságát meg
örízve mulattatni és mulattatva tetszeni: falusi legénynél éi magas
körök nagyuránál egyformán fellelhető készség ez, annyira jelleg
zetes a magyarra, hogy utánozhatatlan.

Két IlHet említettem az előbb, bizonyára a legjobbakat és li

legigazabbakal. De ha valaki fennakadna azon, hOiY miért teszQIIl
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li székelY8eget a ma8J'lf fajlMg kifeie~6jé,.é, 9OndelkorÁ!'I nélkül
felelem, hogy a magyarság igazi taíképeí: Arany János ragyogó
humorral rendelkezett és sohasem bánta, ha az embereknek mo
solyogva tetszett. Móra Ferenc és Mikszáth Kálmán ősi ízű de
rűje közismert. Csokonai ugyancsak mulattatott, amikor a szépet
tette. Még az olyan, egészen tárgyilagosságáról híres magyar,
mínt Deák Ferenc, jó adag humorral bírt és bizalmas körben ő is
adomázó öreg úr volt. Figyeljük meg ezzel szemben, hogy magyal'
irodalmunk és művészetünk áthasonuit nagyjaiból mennyire hiány
zik ez a sajátság!

De ha csak arra gondolunk, hogy kevéssé ismert nevű irók,
félbenmaradt, pályafutásukat nem teljesített, de határozottan ki
vetítő tehetséggel bíró ismeretleneink, azok a bizonyos adomázó
öreg urak, ha nyilvánosság elé lépnek, nem a páthosz, a szenve
dély, nem is a komor és tárgyilagos igazság erejével, hanem ke
délyeségükkel kívánnak hatni és tetszeni - vagy ha arra gondo
lunk, hogy diákgyerekeink (míg ily hajlamukat meg nem hami
Il1tja idegen vérségű nevelöík cicerói nagyképűsége vagy gerrnános
páthosza) első szerelmüknek élcek mcsélésével akarnak tetszení
- vagy ha arra gondolunk, hogy erdőn-mezőn járó székelyeink,
öregek és fiatalok, ha idegennek feltűnni akarnak, mókázó kedvü
ket veszik elő, annyira, hogya székely mökázás közmondásossá
lett: eléggé bizonyítottam, hogy a magyar faji "att'itude" tetszeni
'/!(J9yáskor: rnulatságosnak lenni.

Mit csinálnak ezzel szemben más népek fiai hasonló körül
mények között? Természetesen, míndenki olyant akar mutatni,
ami meggyőződése szerint a meghódítandó személy szemében a
legtöbbet jelent. Vagyis körülbelül a kor, nép, táj eszményét
játssza meg. Hogy ez fajonként különbözik, éppen ez adja meg
határozó ériékét. A német például (poroszra gondolok, hiszen a
németség önszántából ezt kiáltotta ki faji eszményének) hősi arcot
ölt, amiben sok 'van a Nibelungokból Wagner nyomán. Lehetne
mókázní ebben a mezben? Hiszen a legsúlyosabb csőd érné az ily
merész ifjút: nem venné komolyan ideálja! És ez nekik valóban
így jó. Visszás csak akkor lenne, ha magyal' fiú akarna meghódí
tani magyar leányt Siegfried komol' és számunkra kissé nagyképű

páthoszával. Azért a németségen belül is vannak különbségek,
ahogy anthropológusok szarint sem egységes a fajkép. A dínári
bajor vagy az alpesi osztrák sokkal lágyabb, széptevése a köz
ismert bécsies érzelmesség húrjain szél, ami ugyan hatott reánk,
magyarokra is, de szerencsére végleg reánk nem ragadt. Aliroli
kedélyes', de vidámsága nem humoros. Ezzel szemben a szász ífjú
pontos gazdasági tájékozottságával vagy kereskedelmi megbízható
ságának bizonyításával 'számíthat meghallgatásra a "tüchtige
Jungfrau" részéről. Magyaros kedélyesség vagy éppenséggelsiZé
kelyes mókázás ott legfeljebb szélhámossá. Eulenspiegellé tehetné
az embert, ahogy - borzalom! -- egyík teuton vérű kritikusunk
annak idején nem is talált nagyobb elismerést Uz Bence számára,
mínt azt, hogy ő a - magyar Eulenspiegel!

A skandináv népek eszményét Ibsen és Grieg tették ismertté.
Az Ingridek és Solvejgek, újabban a Kristinek iskolát teremtettek
és csak azon néptáj alaposabb ismerői mondhatnák meg, hogy
előbb akadtak-e olyan tökéletes Solvejgek arrafelé, vagy csak az-
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óta. Milyen lenne ott a magyar leány szfnes é~ \ idám tetszeni
akarása? Jó hírbe nem keverné, az biztos.

A francia férfi, ha tetszeni akar (és mikor nem akar?) fíno
man szellemes, nagyvonalú, középtengeri értelemben nagyvilági,
vagy Chevalier-szerűen párisi akart lenni. A nyilt eretikának nagy
szerepe van eszközei között és ahogy a magyar szeptevés 
dacára népünk közismerten szabados kifejezéseinek _. mikor
komolyra fordul a sor, féltékenyen szűzies, az erotíkát még célzás
ban sem érinti, addig a francia ugyan nem fél nevén nevezni a
dolgokat, annyira, hogy ha nem teszi, nem ifi értik meg, mit akar.
Az angolok széptevését a tárgyilagosság jellemzi. Angol nőnek

unalmas szokott lenni a magyar férfi rajongó és kedélyes imádása,
hosszadalmas és talán túlságosan is félénk. "Z unatkozó misszek
érdektelenségét mi megközelíthetetlenségnek nézzük, holott csak
a mí stílusunk számára süket, mialatt gyorsan és kevés szóval
értik meg a maguk körein belül egymást azok, akik tetszeni
akarnak. A Balkánon ismét más a stílus. A miénkben az ottani ég
alatt túlsok a szöveg és túlságosan lassú az iram. Szláv népeknél
--- ámbátor ily fajképet az embertanhoz értök nem ismernek, csak
a politikusok - a komor és ködös, szinte önkínzó szenvedély
csak az igazi, kiegészítve némi alkohulízű duhajsággal. Aki tréfál,
ezeknél egyiknél sem hat. Hogy még megemlítsem. Lin Yu Tang
nyomán úgy látszik, hogy Kínában sem volna sikere nőknél a
vigadva síró magyarnak.

És így tovább. Ha összefoglaló képet akarnék adni arról,
amit itt futólag érintek. tudásomat meghaladó feladatra vállalkoz
nék. De egy meglátásra felhívni a figyelmet ennyi is elég. Arra,
hogy ami "sex-appeal" tulajdonságunk a kedéiuessé« és ez faji
lelkünkre annyira jellemző, hogy értelmiségi műveltségünket irá
nyító áthasonultjaink sem tudták megváltoztatni, hanem inkább
átvettek belőle maguk is sokat. Igaz, hogy az ő vérükben a mókás
kedélyesség sokszor cínizmussá vál t, máskor szarkazmusba vagy
akasztófahumorba csapott át. Kiegészltve cigánnyal, az úgynevezett
"magyaros mulatás" szetb-Bácskából behozott duhajsága alakult
ki belőle. Máskor viszont eltűnt, németes komolykodásnak vagy
bécsi érzelmességnek adott helyet. A skandináv ködnek és a fran
ciás malackodásnak színtén akadtak bőven utánzói. De talán
mindezeknél erősebben hatott a pesti körút nyálkás erotikája,
mely elmosta a kedélyességet, humort, mókát és helyette az
kedélyesség sokszor cinizrnussá vált, máskor szarkazmusba vagy
legjellegzetesebb példái: "Lesz maga juszt is az enyém" és a
"Szomorú vasárnap".

Szerencsére ezek nem jutottak el mindenüvé, bár költséget és
fáradságot nem kímélt a rádió ... Még vannak olyan népi terüle
teink. ahol tisztán láthatjuk önmagunkat. És ott, aki tetszeni akar,
tréfál. Ha szive fáj, akkor is kedélyesnek igyekszik mutatkozni.
És ez ad a magyar egyéniségnek olyan sajátságos, minden mástól
elütő, de mindig rokonszenves zamatot. Lehet, hogy ez sok tekin
tetben teher is, hiszen a mai világban más tulajdonságokkal job
han lehel érvéuyesülni. De nekünk mégis őriznünk kell ezt a
sajátságunkat Ts, merl bármilven lesz is a világ, mi mindig csak
a magunk süvegével Jogunk köszönni.

N6!111 ArnWás.
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