
Hazánk,
Európa

KERESZTURY DEZSÖ

"Maga a kifejezés: nemzetközi, a nemzetek
fenntartását feltételezi, de olyan nemzete
két, melyek egymást elszivelik, és nem csi
nálnak a· kü/önbségekből megkü/6nböztető
ségeket."

Iluizinga

EGYVWÓDÓEURÓPAIMAGYAR

Európa arculata örökké változik, de talán ez jellemének legsajátosabb vonása
is: az állandóság a folytonos változásban. Nyilván azért is született meg eredet
mondája abban a Görögországban, amely a roppant monolitikus birodalmak
szigettengeri, széljárta határövezetében úgy lehetett egy időre szabad fölnőtt,

hogy az embert helyezte világképének közepére: ennek örvényes szakadékait és
fénylő ormait a maga képére alkotott istenségek, gonosz és ártatlan, robusztus
és robbanékony szellemek csoportozataival népesítette be; önmagát s a terme-

. szetet szabad értelemmel vizsgálva, sorsot és törvényt vallatva; a vajúdó káosz
ban valamilyen emberi arányú és léptékű kozmoszt sejtett és világított meg. A
görögség veszélyes szabadságát, anarchikus sokféleségét a nagy tereket össze
fogó renddé alakította át a római birodalom. Az ennek örökébe lépő nyugati
kereszténység azért volt képes mindig megújulni, mert átmentette s újra meg új
ra meghaladva életben tartotta Európa erjesztőjét, a görög-latin régiséget, az
emberré nevelés eszményét, egyéniség és közösség, szabadság és rend, nemzet
és emberiség, nagy szervezet és kis egység teremtő dialektikáját.

Európa ma mást jelent, mint akárcsak száz évvel ezelőtt, de ugyanazt is je
lenti, mint az elmúlt évezredek folyamán. Nekünk magyaroknak, akik a letűnt

században hosszú évszázadok változásait éltük át, különösen fontos ezt tudnunk:
más népekénél sokkal meggyötröttebben, nagyobb hübriszekbe ragadtatva és sú
lyosabb csapások alatt: nehezebb épen megóriznünk magyarságunk és európai
ságunk egyensúlyát, nemzeti azonosságtudatunk e változatlanul fontos őrzőjét.

Mai, lassan újrarendeződő életünk tele van olyan hatásokkal. fordulatokkal,
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amelyeket nehéz áttekintenünk. Ugy érzem, hasznosabban szólhatok hozzá euró
paiság és magyarság viszonyának mai kérdéseihez is, ha, a pillanatnyi viszonyok
tól kissé hátrább lépve, egy kivételes alkotó szellem vívódásainak idevágó moz
zanatait próbálom meg fölidézni, persze csak igen vázlatosan. Arany János
pályaképére figyelve, egy a mienkhez hasonlóan földrengéses korban létrejött
életmű tanulságait megfontolva, mai ellentmondásainkban is találunk fogód
zókat.

Aranyról igen okos emberek mondták, hogy ő maga a magyar nép. Ez persze
csak átvitt értelemben érvényes: ő fogalmazta meg igen mély és példás értelem
ben azt, amit ma is általában a magyar eszményi világnak nevezünk. Mert a tör
ténelem folyamán ez a szó is változtatta jelentését. A Martinovics-per ügyésze a
nép nevében kért halálos ítéletet azokra, akik éppen egy emberségesebben értel
mezett nép nevében tervezték a szükséges reformot. Ő latinul mondta a "vox
populi vox dei"-t, s a populus werbóczianusra hivatkozott: a kiváltságokra. Mi
lyen más értelemmel kívánta e kiváltságok pusztulását egy félszázaddal később

P~tőfi vagy Táncsics! Ők már a jogfosztott sokaság nevében szóltak, amikor ma
gyarul mondták: "a nép szava: isten szava!"

Arany a maga súlyos válságainak fordulóiban át is élte s fel is oldotta ezt az
alapvető ellentmondást. Színre lépése idején azért is került Petőfi jobbjára, mert .
nem a világ forradalmaitól kellett kölcsönöznie a forradalmi indulatokat: hittel
és tevékenyen vett részt a forradalomban s a szabadságharcban; barátainak kő

szönhette, hogy túlélte a bosszúállást, s szívósan őrzött eszményeinek, hogy nem
rokkant bele a lelkek összeomlásába. Nem utolsó soron azért, mert mindvégig
költóként, szépíróként kívánt szolgálni annak az eszménynek, amelyet még a for
radalom hajnalán így fogalmazott meg: "szeretem a nemzeti költészetet, most
még a népiesség köntösében, később anélkül". A "nép"-ben sohasem a forrada
lom tömegbázisátlátta, hanem a nemzeti műveltség, költészet tiszta, megújíító
forrásainak őrzőjét. Főként azt, amely az ősi magyarság mélybe süppedt vagy
kényszerített jellemét, szellemét híven megőrizte: azét a magyarságét, amelyben
- úgy gondolta - nem voltak osztálykülönbségek, s "az egész nemzet nemes
volt." Ehhez az eszményhez maradt hű mindaddig, amíg csak végleg át nem kel
lett élnie, hogy ez az elképzelés utópia. De még akkor is, amikor már - fölismer
vén, hogy csalódott költőként, közéleti emberként elnémult - így felelt egy, ak
korra egészen magába zárkózott lelkét ért kihívásra: "Költő az legyen, mi népe,
- Mert kivágyni: kész halál."

A "kozmopolita költészet't-ról irt öregkori verséért sokszor érte vád; nem utol
só soron azok miatt a félremagyarázók miatt, akik valamilyen sértett vagy önelé
gült, fennhéjázó s jogsértő hazafiaskodás lázában vagy gőgjében, az annyi bajt
okozó nemzeti elzárkózás, a "magyar globus" egyeduralma jegyében: a nemzeti
önzés apostolává akarták megtenni. Holott tudjuk, annak a kelmei-főlűleti né
pieskedésnek, amely, Petőfi nevét írva zászlajára, búsmagyar dalidókkal, nyers
őstehetségkultusszal, fitogtatott műveletlenséggel akart nemzeti jellemet for
málni s lett megfizethető ellenzék, nála nem volt hevesebb elutasítója. Botot s
polémiát kívánt a sok "lerudaini való" álíró lesöprésére; - bár a maga irányát, a
százados érvényű példákkal s a haladás parancsaival egyaránt igazolható népies
séget, makacs és okos következetességgel védte a divatos, hiteltelen, mert ugyan
csak fölületi kozmopolitizmustól, az üres, "fenntebbkedő"szellemtől is.
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Kodály Zoltán, Illyés Gyula igen sokunk nevében s a százados magyar tudat
hasadás legyőzésénekvágyával jellemezték európaiságuk és magyarságuk példás
együttműködését, amiket azt vallották, hogy bal kezükkel Palestrina, Bach,
Pascal kezét fogva jobbjukkal a galántai vagy rácegresi gyerekek keze után nyúl
nak. Arany is ilyesmit tett. Nem elsőnek a nagy magyar szellemek között. A nép
nyelvtől és költészettől azt tanulta meg, hogyan kell az egyszerű emberhez is ért
hetően szólni, a legnehezebb dolgokról is a helyi gondok s örömök hitelével. A
klasszikusokon nevelődött, a kivételesen magas dolgokról is világosan szóló, lé
nyegre törő realizmusa meg az általános európai változásokkal tudatosan vagy
akár csak ösztönösen együtt mozduló kísérletező kedve pedig mindig összekap
csolta az akkori "művelt világ" mozgás ával.

Eszményeit az a kortárs világban felörvényló, de főként Észak-Európa nemzeti
önállóságra törekvő népeinek mozgalmaiban ható eszmerendszer befolyásolta,
amely Herder műveiben gyűlt össze. Ez a nagyhatású német bölcselő azt taní
totta, hogy az igazi nemzeti műveltségek úgy nőnek, mint a növények, szerves
folytonossággal táplálkozván ősi és népi világuk talaján élő erőiből. Szerencsé
sek tehát azok a népek, amelyeknek modern költészete ilyen források fölé hajol
hat vissza, hogy mindig megújuljon. Kölcsey, Arany egyik legnagyobb mestere,
abban látta a magyar nemzeti rmíveltség már-mar tragikus jellemzőjét,hogy ezek
az ősi források betemetődtek; s Arany abban találta meg a maga legnagyobb fel
adatát, hogy ezeknek utánuk ásva, megkeresse a népmondák történelmi hitelé
vel megszentelt emléktöredékeket s ezekből újratámassza azt a magyarság erede"
téről és hivatásáról szóló nagy költészetet, amelyet a nemzet tagjai majd "vérré
tanulhassanak". Erre készült legtermékenyebb alkotó évei folyamán, kivételes
műveltséget szerezvén mind az európai, mind a hazai költészet ismeretében,
olyan költői eszközöket - mitológiát, nyelvet, versmértéket, történelmi látomás
és építkezésformákat teremtve, amelyekkel az emberiség világában is érvényes
és értékes módon hathasson minden magyar szívére és értelmére; s. azért lett
"éneklőből énektanár", hogy művéhez méltó munkatársakat és értő közönséget
neveljen.

Kezét mindvégig az alkotó férfikorát erősítő eszmények felé nyújtotta ki.
Shakespeare három remekművétfordította le kikezdhetetlen művészi erővel, s a
maga kedvtelésére, erőpróbajára a világirodalom egyik legnehezebb, mert leg
keserűbben játékos életművét: Aristophanesét. Az utolsó rövid kivirágzása ide
jén, 1877 áldott nyarán írt "Őszikék"-nek létrejötte idején újra visszahajolt a
népballada világához, megvetette modern költészetünk egyik legfontosabb réte
gének, a fővárosi ember érzésvilágát kifejező alapjait s megírta a kor félelmetes
látomásait fölidéző, bűntudatát és bírálatát megfogalmazó szövegeit. "A régi
panasz" című versében a hazai állapotokról ezt írta: "Vagy nekünk már így is,
úgy is / Minden rnódon veszni kell? / Egy világ hogy ránk omolj on? / Külerő

szak elsodorjon? ... Vagy itt-benn rohadni el?" S arról, ami Európában a
német-francia háborúban történt, így szólt 1871-i - akadémiai jelentésében:
"Olyan világeseményeknek voltunk tanúi, csaknem résztvevői, a leviharzott esz
tendő folytán, melyek a szerény tudóst éppúgy megdöbbentették, »circulusai«
közepette, _mint a közélet emberét tanácskozó asztalánál. Mindabban, ami tör
tént, az emberiség haladásának egyszerre tagadását véltük látni ... csuda
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volna-e. .. ha a bölcs elem éppen választott népének tettein kénytelen pirulni;
ha végre a mennyiségi s természettudományok minden dicsőített fejleménye,
óriási haladása kiválóan arra fordíttatik, hogy a rombolás eszközeit tegye ellen
állhatatlanokká?"

Egész életét és művét átjárta s meghatározta a törekvés, hogy változván is azo
nos maradjon művészete, hogy legalább a maga művében európaiság és magyar
ság nemegyszer nagyonis összefeleselő érdekeit és értékeit összhangba hozza.
Igen jellemző, hogy Deák Ferencről "A jó öreg úrról" 1877-ben kezdett s töre
dékben maradt költeményét így fejezte be: "És a hazafiság - ne lenne / Méltóbb
erény mindannyinál: / Azt mondanám: nagyobb volt benne / Az ember a haza
finál." Amit a "kevés reménnyel is nagyot emelő" bölcsről mondott, rá is érvé
nyes: minden válságban egyforma szenvedéllyel ésreménykedő szívóssággal for
dult a haza s az emberiség eszményei felé.

CHRISTINA scan

CHRISTOPHER DAWSON
EURÓPA-SZEMLÉLETE

"Európa maradandó öröksége, mint Helleniumé is,
lelki vagy szellemi. ez változtatta meg a világot, mert
megváltoztatta az emberek tudatát."
(Európa hanyatlása ~ A világtörténelem mozgásai,

1957.)

Christopher Dawson látomása egy újraegyesítettyagy egyesült Európáról. több mint
ötven évre tekint vissza, Európa egységének történetéröl szóló tanulmányáig, mely
nek ezt a címet adta: Európa születése, s melyet akkor írt, amikor az Európa Mozgal
mat alig tartották többre idealista álomnál. Az ö általa elképzelt európai egység nem
csupán gazdasági alapokon nyugodott (mint ma az EGK), Ö a nyugati civilizáció
újraegyesitését úgy képzelte el, mint szellemi és kulturális egységet.

"Ha a mi civilizációnk fennmarad, elengedhetetlen, hogy létrejöjjön egy közös
európai tudat és egy közös történelmi szemlélet. .. Újra kell irnunk történelmünket
európai szemszögböl." (Európa stületése, 1932.)

Ebben a könyvében, és minden e témáról szóló késöbbi írásában Dawson kifej
tette, hogy az anyagi tényez ök nem magyarázzák meg a civillzáclót, hanem éppen
ellenkezöen, a vallás állt mintdinamikus és kreatív erö minden civilizáció mögött, s
ez segítette fejlödését és virágzását. Valóban, "Európa alapjait félelemben, gyönge-
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