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"Gondolkodó magyarok"
Ama baljós 1939. évben Magyarországon megjelent két írás. Az egyiket a hivatalos Horthy-Ma
gyarország szerkesztői állították össze, a másikat Babits Mihály írta. Az előbbi egy katonai mű
szaki lexikon, Babits tanulmányának címe pedig: "A magyar jellemről".

Várhatott volna a tanulmányával. A katonai lexikon frappáns adalék lehetett volna önkínzó
kérdéseíhez-válaszaihoz: mi is hát a magyar? A katonai munka ugyan ezekkel a kérdésekkel
nem foglalkozott, annál inkább azokkal a hasznos tudnivalókkal, melyek nélkül nem működhet

egy hadsereg. Abban az évben lengyellovashadosztályok hősies-nyomorultulpusztultak el a né
met harckocsikkal való ütközetben, de jóformán feltartóztatni sem tudták őket, nemhogy meg
állítani'. A magyar katonai lexikon ugyanekkor több sort, több helyet szentelt a ló és.a lószerszá
mok, alótartás leírásának,mint a harckocsik, a modern fegyverek ismertetésének.

Bizonytalan, mert ismeretlen halálba küldtek embereket? Hát igen. De a magyar lovagoló
- mert akkor lovasnak már nemigen nevezhető - nemzet. Az nem is kér~és, hogy ki a nemzet.
Szó sincs tehát felelőtlenségről,különösen nemzeti felelőtlenségről. Olyannyira nincs, hogy még
a ló körüli tennivalóknál ís több helyet szánt a praktikus kézikönyv a tiszti párbajok lebonyolítá
si rendjének, a párbajkódexnek, Nehogy folt essék a becsületbeli ügy elintézésének tisztaságán.

Mit ért itt a köldöknézőnek leszólt Babits - s társai - szava, ön- és közkínzása. A levegőben ló
gott a világháború - .anindenki a békéről szaval, háború lesz", írja ekkor Bálint György -, Ba
bits is tisztázandónak érzi: mi is hát. a magyar, mert csak ezután lehet megmondani: mit is kell
tenni, hogya nemzet épségben, nemzetként élje túl a várható katasztrófát. A szellem gyöngécske
szava azonban nemigen jut el a nemzetvezetők füléig.

Tíz- és százezrek pusztultak nyomorultul, estek fogságba rá két-három évvel a hivatalos ma
gyarságért és annak nevében, parancsára, rossz ruhában, éhezve, ócska és kevés fegyverrel a kéz
ben. Nem jobb hát letagadni, hogy ember az ember?

"Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével, s ha egy
helyről másra hurcoltatik. setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltat
nunk" - írja Kölcsey Kálmánhoz intézett Parainesis-ében Kölcsey Ferenc. Mi az a kőr, amit
Kölcsey megvilágithat, ahová magát kapcsoltatnia kell? A nemzet, hogyne. Azt világította volna
meg 11maga korában a plebejus Apáczai Csere János, a gróf Széchenyi István, a kisnemes Deák
Ferenc és Kossuth Lajos egymás ellenében is, a közember Vajda János, a magyarként európai
Babits Mihály. A nemzetet világították - volna meg. Ma már igen, feltétlenül azt, a Magvető

Könyvkiadó most indult, messzemutató éppen mert múltba nyúló - sorozatának, a "Gondol
kodó magyarok"-nak első szeriői*. De azt megvilágitani saját korukban? Mi légyen az - akkor
és ott, itt és most?

A halandó ember kiszolgáltatott: életében-halálában- tudatosan vagysem - nemzetet képvi
sel, nemzeti eszme nevében cselekszik, ha cselekedni kényszerítik, holott legtöbbször azt sem
tudja, rni az, amit képvisel. Nem mintha nem tudná, magyar, német, orosz, ukrán, japán vagy
más nemzet fia-e. Csak éppen magyar volt Szent István, de az Vata és a fia, János is. Magyarsá
gát is hangsúlyozta Székely György, de ugyancsak apellált erre Werbőczy. Magyar volt a "Pro li
bertate" küzdő kurucság, de nem magyarnak mondta-e magát a labancnak állt úr és szolga? Ma
gyar, hogyne: az I848-as honvéd, az a vörösőr, azok az "I 945-ben hadsereget - bár erősebb érde
kek nyomására bevetetlent alakitqtt hadifoglyok és katonák, de vajon nem tartotta-e magát
annak az orgoványi, siófoki tiszti különitményes vagy a Szálasi-nyilas ... ?

• A Magvető Kiadó gondozásában indult "Gondolkodó rnagyarok " sorozat eddig megjelent füzetei: Kolcsey Ferenc:
Paraincsis Kölcsey Kálmánhoz. Deák Ferenc Kossu/h Lajos: Párbeszéd a kicgyczésről, Babits Mihály . A magyar jellem
ről, Apáczai Csere János Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. ""' Scéchenvi Is/váti: A Magyar Akadémia körül, Va]
da János: Egy honvéd naplójúból

145



Jönnek egymás után és egymás mellett: saját kisértéseink. megcsalatásaink és megaláztatása
ink, büszkeségeink a múltból, s némely árnyékaink a jövőre. Kár úgy tenni, mintha bizonyos
dolgok megtőrténtekvolna, bizonyos dolgok pedig nem. Úgy szemelgetünk néha saját történel
münkben, mint piacon asziivában: cz kell, ez egészséges, ez nem kell, mert kukacos, amaz sem,
mert rothad. Holott mind magyarok voltunk-vagyunk, akik itt, s egy ideje részben máshol él
tünk-élünk. A történelmet sokféleképpen lehet nézni, de nincs félrevezetőbb annál, mintha úgy
nézzük, ahogy nekünk jobban tetszenék. A felelősség, a nemzeti felelősség sem visszamenőleges,

hanem előremutató.Épp ezért szükségtelen pusztán el- és megítélni őseink, elődeink tetteit, s ki
rostálni azt, ami nem tetsző, hanem okulní kell belőlük.

Nemzetben gondolkodni egyszerre jelenti azt, hogy múltban, s azt, hogy jövőben gondolkod
ni. A magyar az egyidejűleg az, ami volt, s az, ami lehet. Magyarként és emberként.

Hogy melyik a fontosabb? Magyarországon sokáig csak azt vették igazán emberszámba, aki
hangosan, látványosan magyar. .

Persze nem akármilyen magyar. Amióta világ a világ, az uralkodó osztályoknak mindig hatá
rozott elképzelésük volt arról, mi is értessék nemzetin. Soha nem szán ták rá magukat hosszas ta
nulmányokra, mint Babits, megelégedtek azzal, hogy mindenáron érvényesítsék: nemzeti az,
amit ők annak tartanak. S ha az a nemzeti, ha valaki nem-nemzeti, akkor az. Az uralkodó osztá
lyok mindig kisajátították maguknak a nemzetben gondolkodás jogát is, amivel- logikusan - a
tévedés megítélésének jogát is magukénak vallották. Hisz jól tudták, ha nem tőlük függ, mi a he
lyes és mi a helytelen, mi számít tévedésnek, mi nem, akkor a poklot szabadítják el: a kétel-
kedés jogát. .

A hazafiatlan, a nemzetietlen a magyar történelemben sűrűn elhangzó vád, érv. Többnyire az
számított annak, ami a hatalmat sérti, a hatalom birtokosait zavarja, az uralkodó réteg, osztály
uralmát kérdőjelezimeg, nota bene: másnak adatná át ezt az uralmat. Ha egy mozgalorn bele
szólt a hatalmi pozíciók szétosztásába, vagyis a hatalom gyakorlásába, azt hazafiatlannak, nem
zetellenesnek bélyegezték.

Mit vágtak Deák Ferenc fejéhez, vagy mivel vádolták Vajda Jánost? Apáczai Csere János ide
gen eszmék megszállottja lett, mert "Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál
való barbár állapotuk okairól" szólt. Kölcsey magánya közismert - ahogy ma már Parainesis-e
is. S hogy meg kellett küzdenie Széchenyi Istvánnak az Akadémiáért. maradibbnál maradibb ér
vekkel vitátkozva. Babits hiába-szavairól nem is szólva. Pedig ez csak hat, a "Gondolkodó ma
gyarok" sorozat szerzőiből az első hat. S ki hallja meg Kölcsey aggodalmait? Az utókor. Apá
czait eltávolítják Gyulafehérvárról, Erdély központjából. Szervezhet azért iskolát, a maga erejé
ből- periferikusabbat, Kolozsvárott. Hazafiatlan, nemzetietlen. Pedig még csak nem is sért köz
vetlen uralmi érdekeket egyik sem. Csakhogy mit ér a "legnagyobb magyar" szépségflastroma a
döblingi tébolydában? .

A nemzeti eszme önmagában sem nem jó, sem nem rossz. Használni és felhasználni, élni és
visszaélni vele sokféleképpen lehet. amire a történelemből. a hazai és világtörténelemből garma
dával hozhatók a példák. A nemzeti tudat az összetartozás tudata, az összetartozók közösségér
zete. Aki rést üt ezen a kőzősségérzeten azzal, hogy kisajátítja a nemzeti tudat élesztésének,
fenntartásának, ápolásának, fejlesztésének, a nemzetben gondolkodásnak a jogát, az rést üt az
összetartozáson. S magára. veszi azt a felelősséget, amit csak felelőtlenség képes kihordani.

A nemzeti eszmét már sokféleképpen értelmezték. A múltban legtöbbször valamilyen életesz
mény, államrend fenntartásának, továbbvitelének eszközéül. Ami egyúttal azt is jelentette, hogy
nem tarthat igényt a nemzeti gondolkodás jelzőjéreaz, aki másként képzeli el a nemzet jólétének
és jól-létének növelését, mint ahogy azt a kisajátítók elgondolták vagy ahogy az ő érdekükben
állt. Végeredményben minden eszme-kisajátító magát - csoportját, osztályát - tekintette nemzet
nek, ezzel lemondott arról az óriási előnyről, amit a sokféleség, az együtt-gondolkodás, a kölcsö
nösség ereje hoz magával. A világ magyarázata - végső soron minél teljesebblmegismerése - fel
tétele megváltoztatásának. A történelemben nincsenek steril helyzetek, sőt sterilen értelmezhető

helyzetek sem. A história tanúsága szerint egyetlen evmén('» idt'nln!!lahnl kiindulo \ila!lmall~ ~t

rázat csak akkor lehet egyedül helyes, egyedül üdvo- rt tlt'1T1rrt vamar:t OH <lll ;1J' egesz nem/el
vagy a nemzet legjava elfogadhatja. S jól tudjuk, hogy az egység létrehozasaert l.'S képviseleteert if

gondolkodó magyarok a maguk idejében oly sokat tettek.
MÉZES FLÓR/ÁN
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