
N A P K E L E T 

A M A G Y A R I R O D A L O M V É G S Ő 
KÉRDÉSEI Irta: Gulyás Pál 

A Nemzeti Ujságban nemrég behatóan foglalkozott 
Németh Lászlónak Kisebbség című tanufüzetével a 
Napkelet felelős szerkesztője. Németh László ezt a 
füzetet Szekfü Gyulának közvetlen felszólítására írta, 
hogy mondjon véleményt» ő is az «asszimilációnak» 
szőnyegen forgó kérdéséről. Németh a Kisebbségben 
című röpirattal felelt, amelyben új, véleményünk szerint 
politikai szempontokból értékeli át az újabb kor egész 
magyar irodalmát s igyekszik megváltoztatni az eddig 
kialakult irodalomtörténeti megállapításokat. Kállay 
Miklós Nemzeti Ujságbeli cikkében kifogásolta, hogy 
Németh László nem felelt világosan a feltett kérdésre. 
Szembeszállt Németh néhány új irodalmi értékelésével 
s főleg veszedelmesnek tar tot ta , hogy éppen ma emelje-
nek választófalakat abban a kisszámú magyarságban, 
amely igaz érzéssel vallja magát annak. 

Németh László tanulmányához igen sokan szóltak 
eddig hozzá napilapokban és folyóiratokban. A Nap-
keletnek éppen ebben a számában közöljük Marék Antal 
tanulmányát, amelyben Németh László írói arcképét 
rajzolja meg Kortársak című sorozatában. Ez a tanul-
mány foglalkozik a Kisebbségben című füzettel is. Hogy 
a kérdést más oldalról is megvilágítsuk, közöljük itt a 
kiváló debreceni írónak és költőnek, Gulyás Pálnak 
tanulmányát, amelyet eredetileg válasznak készült 
Kállay Miklós Nemzeti Ujságbeli cikkére, de ott azért 
nem jelenhetett meg, mert később került az ujsághoz 
s így kikerült a napi aktualitásnak abból a köréből, 
amelyet a napi ujságoknak túllépni nem szokásuk. Mi 
azonban közöljük nemcsak azért, mert fontosnak és 
igazságosnak tar t juk a másik fél meghallgatását is, 
hanem mert Gulyás Pál tanulmányában számos olyan 
értékes és termékeny gondolatot találtunk, amely fontos 
lehet a magyar szellemiség mai életvonalának meghúzá-
sában. Nem volna ellenünkre az sem, ha ebben a kérdés-
ben hasznos vita indulna meg, amely nagyon sok vitális 
magyar kérdés tisztázásához vezethetne. 

AN E M Z E T I U J S Á G július 9-i számában Kállay Miklós, a 
Napkelet illusztris szerkesztője, Németh László legújabb 
Tanuját bírálta. «Kisebbségbem az új Tanu címe. A cím 

nemcsak úgy véletlen került a könyv fölé. Azok a hozzászólások, 
amelyek Németh nagyszabású tanulmányához fűződnek, való-
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ban arról tesznek bizonyságot, mennyire kisebbségben van nálunk 
a mély-magyarság-gondolat. A zsurnalizmus mindig veszedelmes, 
a napilapok területén belül is. Elsieti a véleményt s tetszetős 
címek tipográfiájába burkolja az aléltan vergődő igazságot. 
Kállay terjedelmes cikkét hatalmas nagybetűs alcím szeli keresz-
tül, derékbavágva a kétségkívül irodalmi stílusban megfogal-
mazott mondanivalót : 

«Akinek Vörösmarty és Arany sem elég mély magyar.» 
Nos, ennél az alcímnél megállok s kifejtem Kállaytól el-

térő véleményemet. A teológia eschatológiának nevezi a végső 
dolgokról szóló tudományt . «Csak akkor ér t jük meg azt, ha lát juk, 
minek kell majd lenni; nincs a világon az a tény, berendezkedés 
és folyamat, mely ne függne a céltól és az egésznek értelmétől.» 
Hadd idézzem én is a kiváló Schütz Antallal Lotze mondását. 

Németh Lászlót csak az érti meg igazán, aki belehelyezkedik 
könyvének alapgondolatába, sőt méginkább az, aki pályafutását 
elejétől mostanáig figyelemmel kíséri. Nincs idő rá? Beszéljen 
a legújabb Tanu önmagáért? Nincs joga egy írónak, hogy köve-
telje a folytatásnál az előzményt? Az átlagírónak tényleg nincs. 
A géniusznak igen. S a Tanura a géniusz pecsétjét ü töt te az Idő. 

Merre halad a magyar szellem? Mi a célja a magyar irodalom-
nak? — ez Németh László pályafutásának alapkérdése, ezt a 
kérdést korrigálja állandóan, egy fölfelé ívelő felelet-vonal irányá-
ban. Mi váltot ta ki ezt a pályafutást? Mily gondolat volt az 
indulás start-pisztolya? 

«Minden szervezet külön masina, mely csak bizonyosféle-
kép tud mozogni, érzékelni és alkotni is. Olvass el száz sort 
Shakespeareből vagy Goethéből s ember jelenik meg előtted, 
szinte az utolsó porcikájáig meghatározott ember, aki tán nem 
Shakespeare és nem Goethe, de hasonló alkatú. Az alkat az a 
határ, melyen a lélek semmi vágyódása, semmi műveltség nem 
lendítheti á t írásában a költőt s az alkat az a határ, melyen belül 
minden érzés, minden temperamentum-árnyalatot kifejthet, mert 
rejtett , belső erők támogatják.» Igy írt Németh László ezelőtt 
tizenkét évvel, 1927-ben, kritikusi pályája kezdetén, Tamási Áron 
tanulmányában. 

A magyar irodalom alkata és az alkat mélyén tolongó rejtett 
erők: erről az alapkérdésről Németh azóta sem felejtkezett el. 
Valódi eschatológia, irodalmi síkon. Ez az alapkérdés a magyar 
szellem nagy kollektív érdeke, melynek minden más érdek alá 
van rendelve. A személyi érdek pályáját metszi a fejlődési érdek 
pályája. Van egy schilleri érdek és van egy Schilleren á t fu tó 
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Idea-érdek, amelyet a mesteren túl megvalósított Hölderlin. 
Ugyanígy van egy aranyjánosi érdek és van egy Arany Jánoson 
átvonuló magyar epikai érdek. A Csodaszarvas, amely a krónikák-
ban még nem valami nagy csoda, Arany epikai vágányán már 
megkapja tarnscendens zengését, de Aranyon túl, az ő műve 
mögött és a la t t — ott sötétlik a Kalevala erdeje, amelyet Arany 
még nem bolyongott be, pedig a Csodaszarvas, Hisz szarvasa 
ott válik valódi «tüneménnyé» : ahogy keletkezik a Természet 
műhelyében, előttünk keletkezik, láthatólag és mégis érthetet-
lenül . . . I t t kapja meg az aranyjánosi mű eschatológiai nyo-
matékát . . . «A végső dolgok erőteljesen megrezdítik a lélek 
ama húrjai t , melyek a titokzatosságra vannak hangolva . . . 
Ezt is a Schütz-féle dogmatikából idézem az irodalom okulására. 
Kállay Miklós már megadta erre a «titokzatosságra» a feleletet : 
«Köd . . . köd . . . köd . . .» S hogy enyhítse a köd demoralizáló 
hatását , jelzővel lát ta el a «ködöt» : Bő képzeletű . . . kápráz-
ta tó . . . bűvészkezű . . . színes . . . csillogó . . .» 

Az irodalom kétségkívül nem matematika, pláne szorzó-
tábla, még Poe Edgar Hollójában sem. Akinek a Németh László-
féle «ködök» iránt nincs fogékonysága s nem képes a «köd» mögött 
fénylő világosságot észrevenni, az olyan számára örökre csukva 
marad a Kisebbségben. Pedig mennyire tiszta minden sora, 
mennyire szabatosak a definíciói! Éppen az a vonzó ebben a 
könyvben, hogy vállalja a legnagyobb fényt és egyúttal vállalja 
a kifejezések salto mortale-jait, halálugrásait, melyek nélkül 
nincs nagy alkotás sem versben, sem prózában. 

Milyen a magyar természet Németh szerint? Az az alkati 
vonás, amelyet elsikkasztott belőle a történelem, amely foly-
tonosan kisebbségben sínylik, mint egy szenvedő remete? — 
Talán a «turáni lovas»-t vezeti be Verecke híres kapuján, mint 
egy második Beöthy Zsolt? (Fiatal «szellemtörténészeink» már 
kezdenek a Baumgarten virágoskertjéből, a Hesperidák al-
konyából, erre a paripára átnyergelni . . .) Ó nem ! A VII. Gergely 
tragikus sorsának újrafogalmazója i t t sem tagadja meg «katolikus» 
természetét. (Katolikusnak nevezem, mert ő megérdemli ezt a 
szót. Honunkban kevesen érdemlik meg úgy, mint Németh 
László, — noha nem «katolikus». De mi a «katolikum»? Patent? 
Címke? A «katolikumot» meg kell érdemelni, mint Dante, Róma 
száműzöttje . . . Róma ellen és Rómától elhagyatva is vállalni 
kell R ó m á t ! Ez a katolikum.) 

A magyar alaptermészet, kisebbségi magyarság: «Komor 
történelmi realizmus, a végső okok fölötti állandó véres töprengés, 
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egy folytonos filozófiai feszültség, de víziókban, képekben . . .» — 
Erre taní tanak bennünket a nagy magyar természetek, éppen 
azok, akik fölött szinte nyomtalanul átlép az idő, ot thagyva 
őket műveik börtönében, pedig éppen azért éltek és szenvedtek 
és lehelitek, hogy ne legyenek szigetek a honban . . . Terjedjen 
szét a műből szellemük . . . 

— Hát a mű nem szellem? — veti közbe valaki, csodálkozva 
ezen a kettősségen. 

— Bizony nem! — felel szomorúan Németh László. — «A szel-
lem : nem mű és név, inkább fluidum. A mű nyugszik önmagá-
ban : a szellem az, ami kiolvad belőle s a jobbakban tovább-
folyik. Hölderlin művei az egész tizenkilencedik századon át 
megvoltak, de mily későn ömlöttek a németség szellemébe . . .» 

Ime, a magyar fejlődési zavar diagnózisa. Másfélszázad 
óta — Mária Terézia korától kezdve — a legmélyebb magyarok 
becsukódnak önnönműveikbe és a közszeliemmel a kevésbbé mélyek 
haladnak tovább. Igy fokozódik ez a belső meghasonlás mindad-
dig, amíg csak a szellem hibája a történelmen ki nem ütközik. 

«Németh László nem épít logikus következtetések szorosan 
kapcsolódó láncára. Ditirambikus hevülettel ír. Végső megállapí-
tásokat kapcsol össze, amelyek a magyar irodalomnak és az 
utolsó százötven év magyar közéletének és szellemiségének olyan 
beható, apró részletfinomságaiban is olyan alapos ismeretét 
kívánják, aminőt éppen abban az ifjúságban nem tételezhet fel, 
amelyhez fordulni akar. De különben sem mondja meg nyíltan 
és határozottan a véleményét.- Nem ad egy végső összefoglalást, 
nem szűri le mindannak eredményét, amit a részletekben félig 
sejtetőn elhullatott.» 

Ezt is Kállay Miklós írja. Kérem az olvasót, mentsen fel a 
«fogalmazás kínja» alól akképen, hogy értse fordítva, amit Kállay 
mond. Én tudniillik éppen fordítva gondolom. Csak éppen a 
«ditirambikus hevületet» módosítom úgy, hogy ugyanakkor csupa 
logikai fagy : a tüzet és a fagyot egyszerre keveri stílusába a 
Tanu írója, ez az ő utolérhetetlen varázsa. Erre nem képes mes-
tere, Szabó Dezső, akit ditirambjai tényleg sokszor elrántanak — 
minden rokonszenvünk mellett. 

Nemrég került kezembe egy kiváló katolikus orvos tanul-
mánya. Weninger Antal a neve az orvosnak. Olyan férfi, aki az 
orvosi szakkal nem zárja le a világot, hanem a szakon túl van 
érzéke a bevezetőnkben érintett végső kérdések, az eschatológia 
iránt is. «A sejtek élete.» A sejt nem «építőtéglája» a szervezetnek, 
a szervezet nem «épül», mert «az épülés fogalmához számtalan 
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rész összetétele szükséges. A szervezet tagozódik, egyetlen elemből 
nyílik ki óriás levelekké, szárrá, virággá gyümölccsé . . . A fejlődő 
sejt duzzad, barázdálódik, oszlik, hevül, kibomlik és belülről 
nő kifelé . . . Az egyre szaporodó sejtek, mint kis kótafejecskék 
igazodnak glédába, elhelyezkednek a fajra jellemző vonalrend-
szerben, ütemekre tagolódnak, keresik a harmóniákat és az élet 
gondolata, mint hosszúra elnyúlt melódia szövődik tovább a 
rohamos oszlási menetben, amíg el nem készül az egész parti túra, 
amíg a fejlődés végakkordja fel nem csendül. És csak azután, 
amikor a sors kidobta az egyént, ezt a sejtekké osztott ősvalakit 
a nagyvilágba, amikor az életküzdelemben kitűnik, hogy milyen 
t i l tot t menetek, hamis hangzatok, szerkezeti hibák és silány 
gondolatok öltöttek testet e fejlődés nyomán, csak akkor derül 
ki, hogy a természet hatalmas fáradozása kívánatos egyéni-
séget termelt-e ki, hogy a nagy mű alkalmas-e előadásra, avagy 
tűzbevaló . . . (Magyar Nemzet, 1939 július 15). Ime, mintha a 
Kisebbségben eléírták volna. Az orvos amilyen vak tud lenni, 
ha csak orvos, épolyan messzitekintő, ha megtoldja orvos-
tudományát azzal az inkriminált «köddel», mint amilyent Németh 
László orvostársa hintet t most az olvasó szeme közé. 

«Tiltott menetek, szerkezeti hibák, sejtekké osztott ősvalaki ...» — 
a fiziológia kisegít. Hát még ha ezt is felhasználjuk belőle: üte-
mekre tagolódás! 

Ezt keresi Németh László, a magyar irodalom orvosa : a 
t i l tott meneteket, a szerkezeti hibákat, a sejtekké osztott ős-
valakit, az ütemtagolódásokat . . . 

Kazinczy Ferenc, Kölcsey, Vörösmarty, Deák : nem ön-
célja a magyar Ősvalakinek, hanem egy-egy evolúciós «sejtekké 
oszlás» stádiuma. Némethnél nem tiszteli jobban senki Arany 
Jánost, akiről a Tanuban 1934-ben valóságos himnuszt zengett. 
De Németh László Aranynál is többre becsüli az Arany János 
Toldiján át ügető s ra j ta túlhaladó «hajdani eltévedt lovast», 
aki Ady verseiben megérkezik. 

í r juk át most már Kállay nagybetűs alcímét, felfogásunk 
értelmében, a következő módon : 

«Akinek a magyar irodalom útja Vörösmartynál és Aranynál 
is mélyebb.» 

Németh László Tanuján ez a Kállaytól eltérő irodalom-
szemléleti elv rezeg át. Németh nem csinál bálványt Adyból 
sem, Móriczból még kevésbbé. Adyban is, Móriczban is egy érdekli 
ő t : a «magyarság nagy vulkánikus teste, a melegforrás . . .» 

Kállay pedig nem tud szabadulni az irodalomtörténeti adatok 
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részleteinek megtévesztő optikai hatásától, magyarosan szólva : 
a fától kevéssé lát ja az erdőt. A Kazinczy—Berzsenyi-viszonynál 
nem a két ellentétes lélek elvi s t ruktúrájába ás bele (l. Németh 
Berzsenyi-tanulmányát), hanem inkább «személyi természetű» 
esetlegességgé csökkenti a tátongó elvi szakadékot, ameyből a 
személyi, pszichológiai részletek, részletszakadékok következnek. 
Vitamódszere Némethtel szemben az, hogy a Németh evolúciós 
szempontjára mindig egy irodalomtörténeti dogmával felel. 
Vörösmartyra vonatkozólag is félreérti a Tanut. Németh László 
a Ku ta t keresi a Zalán futása költőjében, a magyar talaj artézi 
kú t j á t s leméri a felbuzgás körülményeit. A kor, a környezet 
sekélyes árokvizei beleszivárognak ebbe a mély magyar kútba, 
zavarva szuverén örvénylését. S ezt a Helmeczys Vörösmartyt 
teszik meg «tetővé» az asszimilánsok, a felhigított lángészt, az 
evolúciójában m e g z a v a r t a t . . . I t t Németh ismét a személy-
telen Egészre tekint, a személyi, kegyeleti részen túl. 

Ne nomenklatúra-vita legyen tehát a Németh műve nyomá-
ban — a részletekre mindenesetre ki kell terjeszkedni —, hanem 
próbáljuk megragadni, az ő segítségével, a magyar szellem 
fogantatásának pillanatát s e pillanat ismétlődéseit a nagy rein-
karnációkban. Hiába gyömködünk fejünkbe egy könyvtárnyi 
irodalomismeretet, ha az «első pillanat» romlott, a fogantatás 
fáradt, lanyha ; ha a «csókok átka» nehezedik az induló csirákra, 
a «legifjabb ifjúságra», a «jövendő fehéreire», akikhez Németh 
László Adyval oda fordul. Az irodalomtörténet és irodalom-
tudomány tele van szellemi vetélésekkel s nincs gonoszabb a 
világon, mint a rákosan bomló csira, a «sejtgaz», amely rábur-
jánzik a nemes sejtre . . . a «kisebbségre» . . . Vegyük komolyan 
figyelembe a Tanu írójának intelmeit, éppen azt az összefogla-
lását, amelyet Kállay Miklós úgylátszik a Tanu 92., 93., 94. és 
95. oldalán már nem olvasott el. «A magyar írónak ma egy min-
denre kész magatartást kell magáravasalnia, mely győzi a sze-
rencsét is, de készülni a katasztrófára készül.» — «A magyar 
író legyen aszkéta. Az ember annyit bír el, amennyire fiatal 
korában elkészül. A mi kisebbségi sorsunkban csak az az író 
állhat meg becsületesen, aki misszionáriusi kínokra készült f e l . . . 
A magyar író legyen a mély-magyarság szava. Ha irodalmunk 
hibás fejlődésű, ne i jedjünk meg a tabula rásától. (A Budapesti 
Szemlének, Kéky Lajoséknak figyelmébe ajánlom !) A sok szo-
ciális és kultúrfortyogásban elakadtak az alapproblémák, melye-
ket Ady és Móricz fölvetett s az utóirodalom félrehengerített. 
Aki mindent előlről kezd, nem veszít időt és nem dob el értékeket, 



199 

mert ami igazán érték, úgyis beiktatódik s amit a bátor meg-
gondolásban elveszítünk, a megindult fejlődés rohama megtéríti. 
Ott van a magyar líra : amíg a magyar verset a magyar nyelv 
vershajlamával Csokonain, Berzsenyin, Adyn okulva össze nem 
egyeztetik: addig a felületes, hamis forma mindig rétorokat 
fog nevelni azokból, akik a lírához elszegődtek. Ugyanígy a 
dráma . . . A magyar multban, tá jban, nyelvben még mindig 
rengeteg irodalom-alkotóenergia lappang. Féltucat lángészt el-
tar t és felnevel — csak időben találja meg hozzájuk híg-magyar-
ság, sznobizmus, álkurucság labirintjain át az u t a t . . .» 

Híg-magyarság: Arany János nem ez ellen küzdött a Vojtina 
Ars Poeticájában? A hazafias frázisok ellen, az álkurucság ellen? 
Sznobizmus: nincs belőle irodalmunkban tucatszámra? Ez csak 
puszta «köd»? 

S «köd»-e a többi tanács is? — «A magyar író legyen művelt. 
Nincs rosszabb magyar, mint aki csak magyar s hazai kátyúk-
ban akarja prófétává cuppogni magát. De a műveltség legyen 
igazán az s ne félreértett nyugati modoroskodás. Keleteurópa 
hihetetlen messze van Nyugattól s ami ott egy túlérzékeny 
alexandrinus szellemi finomsága, az nálunk éretlen és hazátlan 
finomkodás. Mi kell itt elsősorban ? A nagy lélek . . .» 

Ezzel az utolsó mondattal már be is zárhat juk a Tanu-
fejtegetést. A «nagy lélek»-ből minden más nemesség következik : 
«A magyar író tartson s ha lehet, éljen a szegényekkel. Nincs még 
egy foltja Európának, melyen fa j szeretet és szocializmus ennyire egy 
mint nálunk, ahol a szegénységnek négyötöde a magyar s az el-
nyomóknak négyötöde nem az . . . A magyar fajiság sosem volt és 
ne legyen taszító ököl, hanem becsületesen kinyuj tot t kéz. Állás-
pontunk a jött-magyarokkal szemben nem lehet más, minthogy rá-
juk is szükség van, amennyire használni tudnak és a k a r n a k . . . » 

S ha talán túláltalánosan «prófétainak» találná valaki ezt 
a Tanu-befejezést, ideírom végül egyik legszebb irodalmi de-
finícióját, az Ady-definíciót: «Van egy pont, ahol legnagyobb 
felelősség és legnagyobb felelőtlenség egybeesnek : s Ady az ő 
fejedelmi, robbantó lényével — ép ezt merte vállalni, minden 
katasztrófákon át, mégis a f a j t á j a hasznára.» 

Az irodalmi szemléletnek milyen magas tiszta foka ez már ! 
Ki tud ma így fogalmazni, tehát gondolkozni? 

* 

Ez az írás voltaképen a Nemzeti Ujság számára készült. S hogy 
mégis éppen a Napkeletben jelenik meg, abban a magyar irodalmi 
közszellem tisztulásának örvendetes folyamatát látom. 


