
MAGYARSÁG ÉS EURÓPAISÁG 

Sokan a város kultúráját féltik a falutól. Pedig a 
magyar urbanitás sajátos formái csakúgy a hagyo-
mányos, népi gyökerekből fejlődhetnek ki, mint a 
művészet. Fővárosunk tele van idegenséggel, a nagy-
város nemzetközi külsőségein kezdve, egész a köszö-
nés idegenből fordított formájáig s a beszéd hanghor-
dozásáig. Ezek a nemzeti életbe sohasem fognak szer-
vesen beilleszkedni, annak elmélyülésével lassankint 
el fognak tűnni. Ami kevés magyar gyökerű városias-
ságunk van, arra féltő gonddal ügyel mindenki, aki 
a kultúrát akarja, hisz város nélkül nem élhet, magyar 
városi életben való hit nélkül el sem indulhat. 

De a város felemelkedésében vegyen részt a falu 
is. Az egész ország szinte egyetlen nagy város legyen, 
ahol a falunak is jut annyi a városi kultúrából, 
amennyire szüksége van. A városi ember otthon 
legyen falun is, s a falusi se legyen idegen a városban. 

Ez nem utópia. A falu valósággal éhezik a kul-
túrára, s a város sem fog konokul ragaszkodni ide-
genségeihez, ha megérti: nem mind kultúra, ami ide-
gen, s nem szükségképpen idegen, ami kultúra. Meg-
érkeztünk az örök problémához: magyarság és euró-
paiság szintézise. Szent Istvántól máig és örökké. 
Addig él a magyar, míg meg tudja oldani. 

De hisz tőlünk keletre, délre, északra mind ezzel 
küszködnek a népek. Nekik könnyebb: indogermán a 
nyelvük, s a nyugat hatékonyabban segíti elő meg-
oldásukat. A mienk legalább is közömbös előtte. Ha 
megoldjuk, magunknak oldjuk meg. Akkor, de csak 
akkor tudunk talán nekik is mondani valamit ma-
gunkról. 

Magyar kultúra: örök harc a hagyomány és a 
nyugati kultúra közt. Béke csak úgy lehet, ha a nép-
kultúra nő fel magas kultúrává, saját törvényei sze-
rint, Európától csak azt veszi át, ami erre kell, s azt 
is szívesen magába olvasztja. Elérhetjük-e? Janus-
arcunk lehet-e valaha egyakaratú, magával egyes lélek 
arca? 

Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, a 
cseremisz fogja, a másikat Bach, Palestrina. Össze 
tudjuk-e fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa 
és Ázsia kultúrája közt nem ide-oda hányódó komp 
lenni, hanem híd, s talán mindkettővel összefüggő 
szárazföld? Feladatnak elég volna újabb ezer évre. 

(Kodály Zoltán gondolatai 
a »Mi a magyar?« c. kötetben.) 
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