
KODOLAMYI JAMOS:

ITT A PIROS - HOL A PIROS ...

.A. Magyar OSillag 1942. dec. 15-i számában részletesen kifej
tettem a kultúra és a civilizáció fogalmát. A polgár és a kultúr
ernber fogalmát is. Pontos meghatározásokkal éltem. De hát hogy
csodálkozzék az ember a politikusokon, akik zűrzavart támasztva
.a világban, csak azt adják,ami lényegük, ha Jócsik Lajos, a kitűnő

író és kultúrember sem érti, miről beszélünk? "OrtegAval a ke
zemben" c. cikkében megjegyzéseket fűz az én fejtegetéseimhez s
azt mondja, az éppen a baj, hogy a kispolgár mindenféle kultúrát,
azaz szimbólumrendszert bevesz egyidejűleg: a moreiemust, a hit
leriemust, a liberálizmust s így tovább. Ime, a zűrzavarok oka.
Amde Jöcsík nem figyel arra, hogy amiről ő beszél, nem kultúra
és nem szimbólumrendszer - pontosabban: nem transzcendens
szimbólumrendszer, tehát nem kultúra, - hanem egyszerüen
ideológia. Marxista ideológia, hitlerista ideológia, liberális ideoló
gia. És éppen azért kavarog egyidőben a kispolgári agyban, mert
hiányzik abból az agyvelőből a kultúra. Éppen azért polgári rogy
velő. Ha kultúra volna benne gőzölgő-kavargó ideol6giák zűrzavara

helyett, már nem volna polgári agy. Egy, a transzcendens világgal
.szcros kapcsolatban álló, azzal mintegy köldökzsin6rral összekötött,
harmöníkus, szerves, egységes emberi lény volna az ilyen agyvelő

tulajdonosa s egyaránt 'idegen volna tőle a 8zimbólumokat tagadó
ideológiák minden fajtája. (Legfeljebb, mínt munkamódszert
használná.)

Micsoda zűrzavar kultúra és civilizáció, kultúra és ideológia,
kultúrember és polgár fogalma körül! Milyen ártalmas, butító
zűrzavar. Az az érzésem, szándékos. Teremts zűrzavart és ural
kodj .. , Az egész lelken, a harm6nikus, a transzcendens életet élő

lelken, a kúltúremberen nem lehet urlakodni. Az vagy önként te
remt magának szabad társadalmat, vagy megölik. Mostanában in
kább az ut6bbi szekott történni vele.

.Annyi izgalom és zűrzavar közepette megnyugvással nyúltam
Keresztury Dezső cikkéhez a Magyar Osillag márc. 15-i számában.
A "mellékmondat védelmében' iródott a cikk, olyan kérdésekkel
foglalkozik hát, ami minden ír6t - s olvasót - bizonyára érde
kel. Engem nagyon. S politika nem férkőzhet közel hozzá, hacsak
abban a tekintetben nem, hogy magyar mellékmondatokról esik
szó s bocsánat, de ez már sürelia a faji kérdéseket, tehát politi
kum. És csakugyan, bár a kítűnö kritikus elöljáróban bizonyko
dik, hogy csupán néhány általánosabb érdekű szempontot kíván
fölvetni "harag és prófétai hév nélkül, úgy, ahogy az embernek
munkája eszközeiről beszélnie illik", a mindenüvé betolakodó
zűrzavaros politikai elfogultságoktól ő sem tud menekedni. Pedig
akar. De annyira fut a tűztől, hogy nyakig merül a vízbe. Mi ez,
kérdem ríadtan, Keresztury, az elfogulatlan esztéta, a szígorú és
tárgyilagos műitész, nemcsak köztudomásü tényeket másU meg;
hanem még csúfolódik is?

Ki vallja például, íróember, hogy a magyar csak tömondatők-
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ban beszél? Ki állítja, stílusrnűvész, vagy a nyelv akármelyik is
merője, hogya magyar nyelv szelleme tagadja a mellékmondat
létjogosultságát? Hiszen valamennyi finn-ugor nyelv ismeri nem
csak a bővített mondatszerkezet különféle fajtáit, de még az alá
rendelő mondatszerkezeteket is. (Ezért nem értem Szabó Zoltán
kifogását, hogy én nem archaizálok mondatszerkezeteket, csak
szavakat. Hogyan kellene tennem r) Nem tudom, kik azok a csú
fondárosan emlegetett "roppant nemzeti lelkesedéstől áthatott tisz
telők és hírverők", akik általánosan kötelezővé kívánják tenni a
Gárdonyi-stílusú tőmondatos szerkezetet, s kik azok a "karakán
nemzeti érzéssel író tollforgatók, akik ma még inkább, mint ré
gebben, arra esküsznek, hogy magyarosság és tőmondatosság egyet
jelent". Én nem vitáznék tollforgatókkal. Mióta kötelező oktatás
van Magyarországon s mióta a kultúra iskolai bizonyítványt jelent,
természetesen esöstűl vannak tollforgatók, akárcsak a világ min
den részében. Éppen az a baj, hogy a paraszt nem költ már verset,
de költ mindenki, aki beleszagolt a középiskolába. Az írást azon
ban, mint mindig, ezúttal is az írók és nem a tollforgatók jelentik.
Ezek pedig lehetnek tehetségtelenek, de ha "karakán" magyárok
s roppant nemzeti érzéstől áthatott tisztelői a magyar nyelvnek, ft

karakánságért és nemzeti érzésért megbecsülést érdemelnek,
mert ha írni nem tudnak is, meghalni, ha kell, bizonyára tudnak
a magyarságért.

Nemcsak a tőmondat magyaros tehát. Nyugodjunk bele s ne
védelmezzük a szegény, karakánul félretolt mellékmond'atot. És ft

tőmondat védelmének ürügyén ne csúfolódjunk a nemzeti érzésen,
Véleményünket ilyesmi nélkül is elmondhatjuk. Arra sincs semmi
szükség, hogy Karácsony Sándor nyakába olyan nézeteket varr
junk, amelyeket nem hirdet. Sohasem mondotta például, hogy a
mellérendelő elv feltétlenül uralkodik minden mondatszerkeze
tünkön. "A magyar nyelv legf6bb és teaérdekesebb tulajdonsága
szerinte az, hogy nem szereti a sokféle viszonyítást, a bonyolult
szerkezeteket, az értelmező árnyalatok halmozását" - mondja
Keresztury s csúfolódva hozzáteszi, hogy mindez nem egyet jelent
a "magyari indulatok felszításával, a külön úttal, egyszóval az ősi

magyar erények foglalatával" s ezért "széleskörű népszerűségre

számíthat". Karácsony Sándor sohasem hirdette, bogy a magyar
nyelv nem szereti a sokféle viszonyulást, a bonyolult szerkezetek,
az értelmező árnyalatok halmozását. Ha ezt és így mondta volna,
meg kellett volna vizsgálnia az egyszerűség és bonyolultság fogal
mát s hogy mit jelent az "értelmező árnyalás." Karácsony ugyan ft

a magyar lekialkat primitívségéről beszél, de megmondja, hogy
"primitíven" ő "nagyvonalút" ért, aminthogy nem is érthet mást.
Az sem igaz, hogy az egyszer1/, tagadása volna a bonyolultnak, hi
szen régi igazság, hogy az egyszerű a legbonyolultabb dolog a vi
lágon. Hány bonyolult mozgást végez a gyermek, amíg megtanulja,
hogyan kell szájához vinni a kanalat! Mily bonyolult Michel
Angelo M6zes-ének, Bach zenéjének, Ady egy-egy költeményének.
vagy egy székelyballadának az egyszerűsége'

"Mert, ki vállalkeznék akkor, ha az elyet elfogadja a közvéle
mény, különösen manapság, a nemzetgyalázás vádjának veszélye
nélkül, arra, hogy kimondja: a csak mellérendeléssel élő stílus
laza, fegyelmezetlen, az impresszionista, az iskolázott gondolkodás
ban járatlan emberek sajátja." Nos, én kimondom, hallják minde
nek: a csak mellérendeléssel élö stílus laza, fegyelmezetlen stb.
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- de hozzáteszem: az alárendeléses is az, ha laza, fegyelmezetlen,
impresszionista stb. lélek nyilatkozik meg benne. És kimondom,
ime, fejemre vonván a "nemzetgyalázás" vétkét, hogya magyar
nyelv nemcsak mellérendeléses, hanem alárendeléses szerkezetek
kel is él. De hogyan él? Úgy, hogyavonatkozószó mellett meg
kell lennie a rámutatkczószavának is. "Aki másnak vermet ás,
(az) maga esik bele." Mutatószó: az" aki ... Más: Hol vagyon, a
ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén .. ." Mutatószó: a. Vonat
kozószó: ki. Hol vagyon az, ki ..• Minden olyan szerkezet, amely
e két döntő fontosságú elem híjával van: rossz. Ebben a mondat
ban tehát: minden olyan szerkezet, az "olyan" a mutatószó, az
"amely" a vonatkozószó. Olyan-amely. Rossz szerkezet, - de saj
nos, nemcsak a hírlapi, hanem az irodalmi nyelvben is elterjedt,
még pedig sznobságból, hogy az író nyugati, "iskolázott" művelt

ségét fitogtassa - az ilyen: "A miniszterelnök, aki megjelent a~

ünnepségen, amelyet ezek és ezek rendeztek" stb. Hol itt a muta
tőszó, amely több míniszterelnök közül kiemélné azt az egyet, aki
megjelent? Hol a mutatószó, amely kiemélné az ünnepségek kö
zül azt az egyet, ahol a sok miniszterelnök közül az az egy meg
jelent? Az ilyen mondat lehet iskolázott, lehet előkelő és Iínom,
de hogy zavaros és nem magyar, az bizonyos. Zavaros lévén min
den, ami nem magyar, - zavaros, mert nem magyar, hiszen lélek
tani törvény, hogy csak azt tehetjük hiánytalanul a magunkévá,
ami alkatunk természetével egyezik. Világos, tiszta, logikus, tago
lás, ez a magyar összetett mondatszerkezet követelménye. Magyar
lelkek lévén, ezt így kell értenünk: magyar világosság, magyar
tisztaság, magyar logika. Miért ne lehetne az ilyen összetett mon
dat árnyalatos?

Alárendelő összetett mondataink azért kerültek olyan rossz
hírbe, mert az írók - s jó írók - maguk sem tudják, hogyan
kell helyes alárendelő mondatokat szerkeszteniök, Nem jár rá az
eszük. Hatalmas lapjaink írószobái tömve vannak olyan neves,
nagytekintélyű urakkal és hölgyekkel, akik nem tudnak írni. Elő

kelő folyóirataink kritikusai olyan alárendelésas szerkezeteket
gyártanak, hogy égnek áll tőle a magyar ember haja. Tanulmá
nyaik annál előkelőbbek, finomabbak, kultúráltabbak, mennél in
kább hemzseg bennük a sok aki, amely, ahol, amerre, ahonnét,
amidőn. Ezek azok a rossz, kusza, rendezetlen, pongyola, kiful
ladó, zenétlen, ápolatlan mondatok, amelyekről Keresztury olyan
undorral szöl, Szolgáljak nevekkel? Talán mégsem. A kritika ma
akkor is személyes sértés, ha a javítás szándéka hatja át. Egy bí
zonyos. Nem a mellérendelő szerkezetek "egymás nyakára hágó
Iompossága" becsteleníti meg stilusunkat, hanem éppen a zagyva,
logikátlan és műveletlen alárendelő szerkezetek dühöngése. Elesik
tehát Keresztury újabb csúfolódásának jogcíme: "Keleti ösztöneink
támadnak fel, hogy jobban kívánjuk a vásár nyüzsgését a város
nyugati rendjénél ?" Nem is élek a könnyű alkalommal, nem sze
dem ízeire ezt az ízetlen megállapítást, nem hivatkozom a keleti
településeket oly jellemző széles, áttekinthető nyiltság és világos
ság minden nyugati embernek feltűnő képére, nem vizsgálom,
hogya nagy nyugati empóriumok hömpölygő, taszigálódó, nyüzsgő

utcai tömegében, - a "londoni vásárban" - a cikázó, nyugtalan
reklámfények villogásában, a fülsiketítő dübörgésben mi kelti a
rend érzését. Vajjon nem olvasta-e Keresztury a római polgárok
panaszát, akik belebetegedtek az álmatlanságba, mert képtelenek
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voltak aludni a teherkocsik recsegésében, ahajesárok ríkoltozá
sában, az igavonó barmok ütlegelésében és bőgésében? Nem tudja,
hogy ezért menekültek ki a tehetősebbek a városból? Nem azért
menekülök-e én is akarattyai kertembe, mert megőrjít a telefon,
az autótülök, a rádiók bömbölése, a villamosok csikorgása?

Nem igaz, hogy "a gyakorlat azt mutatja, hogy általában köny
nyebb a bonyolult gondolatot apróbb mondatokban kifejezni". Ha
igy volna, milyen könnyen kifejeznék magukat esztétikusaink!
Ellenkezőleg: ha meg akarod tudni, tiszta-e a bonyolultnak látszó
gondolat, szedd tömondatokra. S meglátod, milyen nehéz, milyen
emberfeletti föladat! De azt is meglátod nyomban, miért nem
tudsz egyszerű mondatokat írni. Azért, barátom, mert nem tudsz
világosan gondolkodni. A kényelemszeretet, a szellemi lustaság
visz komplikált mondatszerkezetek használatára. Igenis, azt taná
csolom minden kezdő írónak, újságírónak, aki a lelki lustaság,
tohonyaság posványában hentereg, hogy írjon egyszerű tőmonda

tokat. Még akkor is, ha a diktátorok tőmondatokban beszélnek.
(ök tudják, mit akarnak, ezért olyan egyszerűek a mondataik ...)
Még akkor is, ha a plakátok nyelve ilyen. (De ez meg ismét nem
igaz, sainos.) Irjanak egyszerű tőmondatot, hogy kitűnjék, világo
san gondolkoztak-e. "Nem érek rá egyszerűen és tömören írni" 
mondta egy okos francia. Nézzétek tanulmányainkat. Mennyi nyeg
leség, mennyi sznobság, mennyi gőg és fennhéjazás és mekkora
műveletlenség, különösen, ha magyari voltunkról esik szó l És
mennyí mellékmondat, Istenem, mennyi! Micsoda nyugateur6paiJ
bonyolultság és micsoda iskolázott műveletlenség l Ha olvasom
őket, a XII. század bizánci filozófusai jutnak eszembe. Csúcsos
süvegük, díszes palástjuk, előkelő járásuk, szolgájuk rikoltása,
amint a téren nyüzsgő népet elkergetik a nagy elme, a világ titkai
nak kutatója elől, a függönyös oszlopcsarnokok, ahol magas trónu
son ülve órákon át döntik magukból a bölcseséget alázatosan ku
porgó és keményaranyakat fizető sznob tanítványaik előtt ...
Mennyi körmondat és mily silány tartalom l Olvasd csak műveiket:

mintha szecskát rágnál. Szedd őket egyszerű tőmondatokra: szabá
lyos, ravasz tébolyodottság szöl belőlük. Ha nem tudod, mit akarsz
mondani, de művelt, nyugati ískolázottságú, világlátott, olvasott s
fínom elme színében kívánsz pompázní, írj bővített mondatokat,
barátom.

Magam is torkig vagyok esszéíróink metaforáinak zűrzavárá

val. Nem is kell hozzá Keresztury "művelt külföldi hölgye", hogy
észrevegyem túltengésüket. De azért nem kell csúfolódnunk ma
gyar voltunkon. "Az igazságnak egy paránya ebben a tételben is
ott van: a magyar képzeletjárás s a magyar nyelv csakugyan való
sághoz-kötöttebb, közvetlen tapasztalásban, személyes ízekben s
képekben gazdagabb, mint a fejlettebb, a magas kultúra tartósabb
s mélyrehatóbb nevelő befolyásain átment nyugati nyelvek." És
alább: "Csak hát a nyugodt, fegyelmezett kultúrdban mindennek
megvan a maga helye és mértéke. A stílus képgazdagságának is."

Ime, a magyar jelképrendszer, a magyar közlésí mód érzékle
tesebb volta így lesz ismét shoking tulajdonsággá. Ime, egy eszté
tikus, aki megkülönböztet fejlettebb, magasabbrendű és alacsó
nyabb, fegyelmezetlenebb, silányabb kultúrát. A fejlett, a magas
rendű, a nyugodt, a fegyelmezett: a nyugati. A silányabb, a szegé
nyesebb, a hitványabb, természetesen, a magyar. És ismét egy
esztétikus, aki nyilvánvalóan összekeveri a kultúrát a civilizáció-
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val. Ha így mondom: fejlettebb, fegyelmezetlenebb, nyugodtabb,
mélyebbreható civilizáció, nyomban világossá válik a mondat. És
bele is nyugszom. Igen, a mi civilizációnk valóban nem mérhető

Nyugatéval. vagy Északéval. Rendben van, baj, de nem szégyen.
Csakhogy mi köze mindennek a kultúrához? Mi köze akár a ke
reszténységhez, akár a félig-meddig eleven népi pogányság, akár a
világ bármilyen transzcendens Szimbólumrendszeréhez? Keresztury
kegyelmet kér a definiciónak. Nos, a kegyelmet megadjuk: éljen
vele. Definiálja a kultúra fogalmát. Definiálja a cívílízáciöét. Defi
niálja a magyar lélek alkatát. Definiálja az indogermán népeket.
Azután magyarázza meg: miért alacsonyabbrendűaz egyik, miért
magasabb, előkelőbb a másik. Én elhiszem, hogy Keresztury is,
miként Márai, Cs. Szabó, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Darvas József
és még sokan mások, égnek a vágytól, hogya magyart polgárnak,
tehát nyugati módon civilizáltnak lássák. De miért kell megölni az
érzékletességet? Miért alacsonyrendű ez? Miért rossz szemléleti
módja a világ jelenségeinek? Lehet, hogy a civilizáció éppolyan
nyugodt, fegyelmezett és mélyreható lesz egyszer nálunk is, mint
Nyugaton. De, ha ezzel a magyar lélek alkatának megzsugorodása,
kerékbetörése. elsorvadása jár, akkor én ezután sem kivánok
olyan "iskolázott" és "fegyelmezett" lélek lenni, mint a nyugatiak.
Mondok egy egyszerű tőmondatot: a magyar csak lelki alkatdnak
meatartása útján maradhat magyar. És hadd tegyem hozzá, sokak
divatossá vált, de légbőlkapott megállapításával szemben a példát:
a civilizált Finnország népe nem lett polgárrá, lelkisége ma is ős

eredeti finn. Ez lehetséges Magyarországon is.
Mindazonáltal a metaforák egy kissé túlburjánoztak stilusun

kon. Milyen szegényesnek érzem magam például Cs. Szabó mel
lett! Itt van egy szakasz legújabb művéből - s éppen a Magyar
Osillagból idézem :

"Mozartot a tenyerükből itatták az istenek. Gluck a tüzes
szájukból tépte ki az ajándékot. S ez nem ment könnyen és nem
ment hamar: majdnem ötven éves volt már, amikor első remek
művét megirta. Addig elégedetlenül viaskodott a kísértéssel, a
könnyű világsikerrel: a korabeli olasz eperával. Ennek a stílusnak
akkor már olyan fogásai voltak, hogy a legmorcabb medvét is
tűndérré varázsolták. Gluck azonban nem akart megszabadulni a
medvebörétöl, ő medvebőrben akarta legyőzni a nehézséget."

Itt, ahol erre a szakaszra rájött. a nehézség, megállok. Érdekes
képek, tagadhatatlan' Tűzes szájból, erIJszakkal kitépett ajándék.
Tündérré varázsolt medve s Gluck a medvebőrben. És ő nem
akart szabadulni a medvebőrétől ...

Példaképpen álljon ez itt és csak ettől a barátunktól.

Hogy korunk gondolkodásbéli ziirzavara milyen széles körben
s milyen legyőzhetetlenül elharapódzik, hadd bizonyítsam .ezúttal
Cs. Szabó László néhány sorával. Úgy látszik, ő sem tud kimene
kedni a politika romboló hatása alól. Megvallom, meghökkenve
állok a tünemény előtt. Tu quoque fili, Brutus? Hihetetlen.

Cs. Szabó idézi egy költő cikkéből a következő mondatot:
"Kosztolányi igen jelentős prózairó, de Krúdy, Móricz vagy Szabó
Dezső és Tersánszky mellett számításba Sem jöhet." Azután ezt fiizi
hozzá:

"Úgy magasztalja a négy nagy irót, hogy az ötödiknek utána-
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kiált a sírba. Csak úgy tudja meglengetni a füstölőt, ha legalább
egyszer megforgatja a bunkót is. Ez ma a törvény."

Hát idejutottunk? Cs. Szabó László a kritikai véleményt füs
tölőhöz hasonlítja, vagy bunkóhoz? S mert a kritikát gyakorló
költő nagyobbnak tartja a négyet, - közülük, sajna, kettő szintén
sírban van már I - mint Kosztolányit, ez annyi, mintha utána kiál
tott volna a sírba? Mintha bunkóval verte volna fejbe?

Nos, hogy az élőkről ne essék szö, a két halottat: Móriczot és
Krúdyt én is nagyobb írónak vélem a harmadik halottnál, Koszto
lányinál. Füstölőt lengettem most a kettő fölött? Bunkót csóváltam
a harmadik fölött? Vagy csak véleményt nyilvánitottam, minden
becsületsértés nélkül? Avagy már ez is halottgyalá.zásnak szá
mit?! Ez ma a törvény?

Ime, az irodalomkritika. Vak ez is és a szabadság ellen tör.
Az csak hagyján, hogy Illyés, valahányszor síkraszáll az ide

genség védelmében, nem feledkezik meg a maga és a családja
mongoloíd arcvonásairól, sőt a mongol foltokról sem, - ez egyéb-
ként az osztrák csecsemökön gyakoribb, mint nálunk, - de mít
széljak ahhoz, hogy Cs. Szabó László a totális magyar állam rajon
gójáról, a türelmetlen Grünwaldról megjegyzi: "Bocsánat a kegye
letsértő szóért: nem véletlen, hogy Grünwaldnak hívták." Nem le
pődőm meg, ha legközelebb, a Petőfi-rajongókról s a "magyar ön
tudat" zászlóvívőiről szólván, megjegyzi: bocsánat a kegyeletsértő

szóért: nem véletlen, hogy Lehner Istvánnak hívják ...
Petőfi vad ellenlábasát, Zerffit pedig így emlegeti cikkében:

Zerffi (Hirsch) Gusztáv.
Allj meg, toll, megállj I Cs. Szabó László, 'aki lillafüredi főlsző

lalása végén szégyenkezett, hogy a művelt népek bennünket eset
leg még ma is csontokkal hajigálózó szentgalleni barbároknak
vélnek, Cs. Szabó László Hirsch-nek írja Zerffit. Most már csak
ugyan tanácstalan vagyok. Ezek után be sem eresztenek a Magyar
Csillaghoz. Mongol folt jaim sincsenek ...
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