
A N A P V I S S Z H A N G J A 

KÁVÉ HABBAL 

A Magyar Rádió december 
20-án este Budapest I. és Kassa 
hullámhosszán a Royal Szín-
házból a «Kávé habbal» című 
zenés vígjátékot közvetítette. A 
darabnak csak egy részét hallot-
tam, azt is véletlenül, de ennyi 
is elég volt annak a megállapí-
tására, hogy a «vígjáték» szín-
vonala nem valami magas s 
hogy a szerző sokszor nem egészen 
ízléses, olcsó eszközökkel próbálja 
közönségét megnevettetni. Ez azon-
ban nem szokatlan a körúti 
színházi életben és igy szót sem 
érdemelne. De megütötte a füle-
met egy párbeszéd, melynek nyo-
mán keserű harag öntött el, a 
kezem ökölbe szorult s valóban 
csodálom, hogy a Magyar Rádió 
nem szüntette be nyomban a 
további közvetítést. A darabban 
szerepel valamiféle nagybácsi, aki 
ékszert lopott. A hölgy, ki az 
ékszerek jogos tulajdonosa, mikor 
szembekerül a derék nagybácsival, 
ilyenféleképen rivall rá: «Adja 
vissza az ékszereimet! Mindent 
vissza!» A nagybácsi azonban 
hajthatatlan marad s élesen, nem 
éppen színmagyar hanglejtéssel 
kiáltja: «Mit? Hogy mindent 
vissza? Magának semmitse visz-
sza!» Nem tudom a szerző felelős-e 
ezért a párbeszédért, vagy szí-
nészi rögtönzés? De bármint le-
gyen is, a közelmult diadalmas 
magyar jelszavait ily sértő mó-
don nem lett volna szabad pro-
fanizálni! Ez kegyetlen belégázo-
lás a nemzet legszentebb érzéseibe, 

ami ellen mi Kassa és az egész 
magyar Felvidék nevében is a 
legélesebben tiltakozunk! Magyar 
lélekkel ilyen szégyenletes ízlés-
telenséget nem lehet elkövetni. 
Itt megint az az idegen szellem 
vigyorog ránk, melynek évezredes 
terjesztőiről már Tacitus kérlel-
hetetlen igazmondással állapította 
meg, hogy «nekik közömbös min-
den, ami nekünk szent». Ezt a 
szellemet, mely önvédelemből el-
lensége minden nagy nemzeti 
megmozdulásnak és összefogás-
nak, s amely, sajnos, sok magyar 
családi tűzhelyet is megfertőzött, 
gyökerestől ki fogjuk irtani a 
magyar életből. Ha másként nem 
megy, a legszigorúbb törvényes 
intézkedésekkel kell a magyar 
közvéleményt immunizálni ennek 
az idegen szellemnek mindenféle 
hízelgő kísértésével és tőkeerős 
megmozdulásával szemben! Ezt 
a követelést nem gyűlölet fűti, 
hanem a magyarság és a magyar 
jövő féltő szeretete! 

Kassai István 

A „szégyelni való hazafiság” 

A felvidéki származású, 
egyébként kiváló, bár idegen 
talajban felterebélyesedett író 
az elmúlt történelmi napokban 
természetesen cikkében számolt 
be olvasóinak örvendetes lelki 
élményeiről. A cikk szép volt 
és jó, a hazai ízekből is kóstol-
hatott az ember, azonban egy 
mondata megkeserítette ezt a 
szellemi édességet. Ebben a 
mondatban elárulta az író, hogy 
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egy alkalommal külföldön járt 
és olyan honvágya támadt, 
hogy «elszégyelte magát». 

Az első érzésem döbbenete 
az volt, hogy az író helyett — 
elszégyeltem magam. Azután 
gondolkozni kezdtem. Kétféle 
eshetőség merült fel bennem : 
Vagy csupán költői frázis volt 
ez a kitétel, s akkor szükség-
telen odavetett valami, vagy 
pedig önkénytelen elszólás és 
így az emberre jellemző, ter-
mészetesen nem előnyösen. 

Akár így, akár úgy : az író 
szükségesnek vélte kihangsú-
lyozni egy úgynevezett haza-
fias tárgyú cikkben, hogy «hon-
vágyát szégyenli». Az írónál, 
aki jobb feladatokra méltó tol-
lal tüzesen védelmezte meg 
mindig az elavult liberalizmust, 
talán mentegetődzés-féle ez a 
törzsközönsége felé. Még pedig 
nem is tudatos, hanem ösztönös. 
Mintha azt mondta volna : Lás-
sátok, én szobatiszta vagyok 
a nacionalista elfogultságtól. 
A polgár, sőt a világpolgár 
eszméjének propagálója alig-
hanem e célzattal találta «szé-
gyelnivalónak» a honvágyat. 

Hazafiasság és honvágy? 
A német, olasz, francia, angol 
az nem szégyenli egyiket sem. 
S ha egy nemzet nagyságát 
nem a mennyiség, nem az 
ötven- és százmilliós tömegek, 
hanem a lelki és szellemi tulaj-
donságok teszik, akkor, mi sem 
szégyelhetjük sem hazafisá-
gunkat, sem pedig azt, hogy 
«hazavágyunk». «Egy nemzet-
nél sem vagyunk alábbvalóak» 
— írta a publicista egyik nem 
éppen névtelen kollégája, Zrí-
nyi Miklós a költő, «Török 

Áfiumá»-ban, akkor, amikor a 
magyarság megfogyatkozottabb 
volt mint ma és az önálló 
magyar államiság és a magyar 
hadsereg csak az ő lángeszének 
terveiben izzott. 

Tagadhatatlan, hogy az el-
múlt korszak idegen gyökerű 
szellemi irányzata szinte kötele-
zőleg írta elő a költőknek, hogy 
«emelkedjenek felül» az olyan 
«elfogultságokon», mint a nem-
zet, a haza, a honvágy. Meg-
mosolyogni való szentimenta-
lizmus számba ment, ha valaki 
ilyenekkel jelentkezett a nyil-
vánosság előtt. Tény az, hogy 
rossz költők, dilettánsok külö-
nös mohósággal vetik magukat 
a «hazával» kapcsolatos fogal-
makra, akár csak a vallásosság 
eszmekörére is, s a nekik nem 
tetsző kritika ellen azzal tüntet-
nek, hogy a kritikust mint 
hazafiatlan és vallástalan em-
bert könyvelik el. Meglehet, 
hogy a liberális beléneveltségen 
kívül ez a jelenség is vissza-
tartotta számos jó írónkat a 
hazafias témákból, vagy ha 
kénytelenek voltak ilyesmibe 
kezdeni, akkor úgy kerülték a 
kijegecesedett állásfoglalást je-
lentő szavakat, mint az ördög 
a tömjénfüstöt. Mint ahogy a 
jeles felvidéki eredetű író is 
«elszégyelte» magát nosztalgiája 
miatt. Csakhogy, ha ezt az 
elvet elfogadnók, úgy a világ-
irodalom klasszikus műveinek 
javát ki kellene irtani a könyv-
tárakból. A liberalizmus arany-
korában uralkodóvá lett eszme 
szerint igazi nagy költő és 
művész felül áll az ország-
határokon, internacionalista, 
vagyis nemzetközi. Nem akarok 
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most arra rámutatni, hogy ez 
a «nemzetköziség» nem az ál-
taluk példának hirdetett író-
nagyságok sajátossága volt, ha-
nem bizonyos faj i nacionaliz-
mus. Dante-t és Goethe-t pél-
dául úgy állította be ez a szem-
lélet, mint tipikus internaciona-
listákat. Hivatkoztak is Dante 
egyik mondására : «művész ha-
zája széles e világ . . .» Csak-
hogy ugyanez a Dante sírt 
száműzetésében keserű könnye-
ket a «szolga Itália» szomorú 
sorsa fölött. S éppen az ő 
beteljesült «vízióját» idézi ma a 
fascista himnusz. Goethe pedig? 
Őróla meg széltében-hosszában 
hirdették, hogy világpolgár és 
hogy sohasem állt a német 
nemzeti szellem szolgálatában. 
Azt elfelejtik hozzátenni, hogy 
Goethe idejében bizony a mai 
német egység árnyéka sem volt 
meg, őmaga pedig, ha ostorozta 
is népét, ezt az ővéit szerető 
nagyság szeretetével tette. 

Lássák be hát végre «odaát»: 
nem szégyelni való a naciona-
lizmus. Sem németnek, sem 
olasznak, de még magyarnak 
sem ! Magyar költőnek pedig 
éppenséggel nem ! 

Mme Sans-Gêne 

KASSAI JÉGHOKKIZÓK 
BUDAPESTEN 

A budapesti közönséget, vagy 
még pontosabban fogalmazva: a 
«pesti polgár»-t, igazán nem lehet 
azzal vádolni, hogy nem érdek-
lődne a sport iránt. Ez az érdek-
lődés bizony olyan irányú, hogy 
sokszorosan felülmúlja a szellemi 

kultúra irányában megnyilvá-
nuló rokonszenvet. Erre vonatko-
zóan elegendő egy igazán irodalmi 
értékű színdarab és egy vasárnap 
délutáni futballmérkőzés látoga-
tottságának összehasonlítása, nem 
is beszélve a dicstelen sikerű 
könyvnapról. 

De hagyjuk a kesergést. 
A sport kultusza ma világjelen-
ség — mondják —, s természetes, 
hogy a pesti polgár sem akar ki-
maradni ebből a rajongásból. 
Az ő számára ugyanis egyedül 
csak az fontos, hogyan van kül-
földön ? Mit ír elő követendő pél-
dának e téren a házilapja? Le-
sujtóbbat nem is tud mondani 
valamire: «Ez csak nálunk tör-
ténhetik meg!» 

Hát most valami tényleg «tör-
tént» minálunk, vagyis Budapes-
ten, ami — az ő szavukkal élve — 
«csak nálunk eshetik meg». Annyi 
az egész, hogy a kassai jéghokki-
csapat Budapesten szerepelt. 
Képzelhető, hogy Rákóczi városá-
nak, az ősi magyar Kassának 
jéghokkizó fiai milyen lelkesedés-
sel jöttek el Budapestre, az ország 
fővárosába, abban a hitben, hogy 
a budapesti közönség szívébe fo-
gadja őket. Aki látta, hogy mecs-
csek előtt milyen öldöklő verseny 
folyik már egy állóhelyért, milyen 
felülfizetéseket hajlandók adni a 
sportrajongók az élelmes jegy-
összevásárlóknak, csakhogy be-
juthassanak, azt hihette, hogy e 
versenyen nem marad egyetlen-
egy üres hely sem. Azt hihette, 
hogy Budapest közönsége meg-
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mutatja nemcsak azt, hogy milyen 
sportszerető, hanem azt is, hogy 
milyen hazafi. Sajnos, csalódás 
várt arra, aki ilyen hiedelmet 
táplált magában: itt elsősorban a 
kassai fiúkat értjük. Valószínű, 
hogy nem voltak — mert nem is 
lehettek — nekik olyan edzési 
lehetőségeik, mint híres külföldi 
csapatoknak, talán hírben sem 
vetekedhettek azokkal, de mégis 
magyarok voltak, «visszatért» ma-
gyarok, akik tudásuk, tehetségük 
javát hozták el szeretettel az anya-
országnak. S bizony megcsalat-
koztak, mert a bemutatkozáson a 
máskor olyan zsúfolt tribünök 
csak úgy tátongtak üresen. Nem 
hisszük, hogy ők, akik átélték a 
felszabadulás boldog mámorát, ne 
távoztak volna el keserű szívvel 
tőlünk a verseny után. Mert ha 
nem is voltak világhírű sport-
fenoménok, legalább a hazatért 
magyart meg kellett volna becsül-
nünk bennük. 

A pesti polgár levizsgázott 
megint. Kitűnt, hogy neki csak 
divat és szenzáció kell, de nincs 
meg az a tapintata, amely meg-
éreztetné vele, hol kötelessége meg-
jelenni. Dehát itt csak egy lelkes 
vidéki csapatról volt szó, akik azon-
ban most éppen kassaiak voltak. 
Hát üresen maradtak a tribünök. 

Most mi mondjuk: Ez csak 
nálunk történhetett meg. 

Pasquino 

A kultúra védelmében 
«A kultúrfölény és a fegyver» 

címmel jelent meg Oláh György 

kitűnő folyóiratának, az Egyedül 
vagyunk-nak a novemberi szá-
mában vitéz Endre László kis 
cikke. 

«Egy évtizede sincs annak — 
írja Endre László —, hogy egyik 
kultuszminiszterünk erre a kér-
désre kért feleletet a középisko-
lai fiatalságtól : Mi módon sze-
rezhetjük vissza Nagy-Magyar-
országot? Ha jól emlékszem, 
félezer dolgozat érkezett be, de 
ezek közül alig három-négy 
akadt, melyben a nebuló azt 
felelte, hogy karddal és puská-
val, vagy magyar vérünk hullá-
sával. A többség, legalább négy-
százkilencvenhatan vagy négy-
százkilencvenheten, csupa olyan 
választ adtak, amit egy szóban 
így lehetne kifejezni : kultúr-
fölénnyel . . . Ez a négyszáz-
kilencvenhat kis iskolai dolgo-
zat egy korszak tükre, mely 
reméljük, már elmúlt. Hiszen 
ha el nem mulott, az elkövetkező 
nagy európai döntések óráiban 
talán egy nemzet presztizse, egy 
nép újjászületésének remény-
sége múlik el. Nem túlzok, mikor 
azt állítom, hogy annak a kor-
nak, melyben ilyen ujjlenyoma-
tot hagyott a közgondolkozás, 
még a tanulóifjúság álmaiban 
is, titkos hajszálcsöveken át 
összeköttetése volt azzal a szel-
lemmel, mely 1918 őszén a 
fegyvert velünk letétette.» 
(1938 jan.l.) 

Jogunk, sőt kötelességünk, 
hogy hozzászóljunk a cikkhez, 
mert a kultúráról van benne szó, 
melynek mindenkor harcosai 
akarunk lenni. 

Mi büszkék vagyunk arra, 
hogy négyszázkilencvenhat kis-
diákunk legfőbb nemzetfönn-
tartó elemnek a kulturfölényt 
tart ja. Ezek a fiúk a keserű 
trianoni magyar sors diákjai, 
akik megtanultak tanulni és 
gondolkozni s tekintetük, bírála-
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tuk mélyebbreható és alaposabb, 
mint a gondtalan idők diákjaié 
volt. Ők minden bizonnyal át-
fogóbb és teljesebb feleletet ad-
tak a fölvetett kérdésre, mint 
négy társuk, mert a kultúr-
fölényben bennefoglaltatik a hő-
siesség, de a «puska és a kard» 
magában még nem kultúra, és 
különösen nem nemzetfönntartó 
erő. 

Hiszen a kultúra eszméknek, 
eszményeknek, műveknek, ál-
dozatoknak, mindenfajtájú em-
beri nemességeknek a halmaza, 
melynek története egy az em-
beriség történetével, mely kez-
dettől fogva minden emberi 
törekvésnek a szülőanyja. Kul-
túra nélkül nem lennének nem-
zetek s nemzeti kultúra nélkül 
nem lehet hősiesség. A legnagyobb 
kultúrájú görög nép halhatatlan 
hősei eléggé példát adnak erre. 

A puszta fegyver : vandaliz-
mus : a nemzeti honvédelem : 
kultúra. 

A cikkíró Zrínyire, Rákóczira, 
Kossuthra és Bemre hivatkozik, 
s azt írja, hogy róluk «ötszáz 
magyar kisfiú közül négyszáz-
kilencvenhat mintha nem is 
tudta volna mindazt, amit a 
48-as szabadságharc generációja 
annyira tudott». Ez lehetetlen ! 
Zrínyi, Rákóczi és a Többiek 
kezéből nem lehet kifelejteni a 
kardot. De lehet-e elfelejtkez-
nünk a Szigeti veszedelemről, a 
Török áfiumról és a többi mű-
vekről, melyek a kor magas-
színvonalú magyar kultúrájá-
ról tanuskodnak, lehet-e elfe-
lejtkeznünk Zrínyinek, a költő-
nek a kultúrájáról, melyből vi-
tézsége fakadt s mely rettegett 
és szinte babonásan tisztelt el-
lenfelévé tette a török törek-
véseknek. 

Lehet-e elfelejtkeznünk ar-
ról, hogy Rákóczi XIV. Lajos 
udvarában volt nemzete szó-

szólója s még a bőbeszédűségé-
ben szétfolyó Saint-Simon-nál 
is világosan kitűnik, hogy ott 
az értelem és a magasrendű esz-
mék fegyvereivel harcolt ha-
zájáért? Lehet-e elfelejtenünk, 
hogy Rákóczi egész élete bámu-
latos kultúr-teljesítmény? 

Lehet-e elfelejtkeznünk arról, 
hogy Kossuth kora legnagyobb 
szónoka volt s hogy Angliában 
Emersonnal, a halhatatlan es-
say-istával folytatott ku l tú r tö r -
téneti eszmecseréket? 

Lehet-e elfelejtkeznünk arról 
a történelmi hagyományról, 
hogy Bem apó Petőfi Sándort 
nem akarta a csatába engedni, 
mondván, hogy az ő tollára 
inkább szüksége van a nemzet-
nek, mint a puskájára? 

S ha végigtekintünk törté-
nelmünkön Géza fejedelemtől 
napjainkig, világosan láthat juk, 
hogy a magyar nép kulturális 
nagyrahivatottsága, nagyjaink 
nemzetnevelő bölcsesége, egy-
szóval a kultúrfölény volt ez a 
tényező, mely az európai népek 
kavargásában, az ezer év vi-
szontagságai között hazánkat s 
hazánk tisztán ragyogó hírét 
fönntartotta. 

Igen, szükség van a kardra, 
kell, hogy országunkat s ami 
ezzel egyet jelent : országunk 
eszméit erős és vitéz hadsereg 
oltalmazza, de mit oltalmazzon 
a hadsereg, ha nincs magyar 
nemzeti kultúra? Fontos azon-
ban, hogy ez a kultúra izig-vérig 
magyar legyen és felszabadítsa 
magát a beléje furakodott idegen 
kullancsoktól. 

Meggyőződésünk, hogy kul-
túra nélkül a kard hitét és ere-
jét veszti; s éppen a nemzeti 
kultúra magasabb eszméinek 
szétbomlasztásával juthatunk el 
az 1918-as idők borzalmaihoz. 
A kultúrfölény nem jelenti Lin-
der háborúutáni, idegbeteg pa-
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cifizmusát, s Lindert — akinek 
gondolkodásával a cikkíró a 
négyszázkilencvenhat diákfiú 
gondolkodását párhuzamba ál-
lítja — bizonyára hírből sem 
ismerték középiskoláinkban. Is-
merték ellenben Szent István 
katolikumát, Szent László és 
Könyves Kálmán korukat mesz-
sze meghaladó, fölvilágosodott 
szemléletét, Nagy Lajos szent 
bölcseségét, Mátyás király rene-

szansze-át, Széchenyi hatalmas 
szellemi erejét és a Többieket, 
akik Magyarországot naggyá tet-
ték és megőrizték s ezért írták 
dolgozatukban hittel és meggyő-
ződéssel — mintahogy mi is 
írjuk —, hogy igenis : kultúr-
fölény kell Nagy-Magyarország 
visszaszerzéséhez, e kultúrfölény 
mindent magába foglal, így a 
hősiességet is. 

Virrasztó 

Napkelet I. 5 


