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

A HELYES H U N G A R O C E N T R I Z M U S 
Az elmúlt hónapokban villámgyorsan zajlott le a világ-

történelemnek több fejezete. Talán senkinek sem adatott meg 
még, mióta ember van a földön, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen 
szédítő gyorsasággal peregjen le előtte a történelem filmje. 

Rendkívüli idők rendkívüli tanulságokkal szolgálnak. Ezeket 
a tanulságokat mindenkinek le kell vonnia, de különösen nekünk, 
magyaroknak. 

Nyilvánvalóvá lett, hogy minden nemzet manapság egy 
területet csak azzal hódíthat meg és azzal tarthat meg magának, 
ha benépesíti. Nem a hadvezérek az igazi hódítók többé, hanem 
az apák és anyák, a családalapítók. És a hadsereg, amely megvédi, 
megtartja a földet a haza számára, nem a fölfegyverzett katona-
ság, hanem az apró gyermekek ezre és ezre. 

Az egyetlen nemzetvédő és nemzetfenntartó politika : 
lehetővé tenni, hogy a magyar faj szaporodjék, sok egészséges, 
testileg és szellemileg jól fejlett utódot hozzon létre. 

Családvédelemről beszélni mélyreható gazdasági és szociális 
reformok nélkül jóhiszeműen nem lehet. Ne csodáljuk, hogy az 
az anya nem akar gyermekeket a világra hozni, aki nem tud nekik 
kenyeret adni a kezükbe. Hogyan várjuk, hogy gondos nevelést 
adjon az a szülő, aki előre tudja, hogy gyermekének taníttatásával 
az állástalanok számát növeli. 

Nemrégiben Európa népe nemrég ott állott egy szörnyű 
szakadék szélén, amelynek neve : háború és a viharként száguldó 
események ismételten is teremthetnek ilyen helyzetet. Iszonyodva 
tekintett akkor bele ebbe a szakadékba és rémülten húzódott 
vissza tőle. Ösztönszerűleg megérezte, hogy a háború nem mér-
hetetlen áldozat egy jobb jövőért, hanem a szörnyűségek be-
láthatatlan sorozata, amelynek végén egy — még a pusztító 
háborúnál is szörnyűbb befejezés várakozik reá. A háborúba 
belesodorhatja az emberiséget valami szörnyű végzet, de vele 
problémákat megoldani nem lehet. 

Az orvostudomány néha az egyik betegséget egy másikkal 
gyógyítja. Ismeretes, hogy a vérbajt okozó baktériumokat úgy 
öli ki, hogy a beteget beoltja a váltóláz kórokozójával. Mikor 
aztán az így előidézett magas láz megsemmisíti a vérbaj spiro-
chetáit, a maláriát kininnel szünteti meg. Őrültség volna azonban 
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a torokgyulladást például pestisbacilusokkal gyógyítani, még 
ha ezek valóban alkalmasak volnának is erre. 

A háború ilyen gyógykezelése lenne a társadalmi bajoknak. 
Nem gyáva pacifizmust hirdetünk ezzel, nem azt mondjuk, hogy 
egy nemzet, amelyet megtámadnak, hunyászkodva engedje magát 
legázolni. A háború elkerülése nem egy nemzeten múlik, hanem 
az emberiségen. Annak kell belátnia, hogy a háború nem a ki-
bontakozás eszköze, hanem helyrehozhatatlan szerencsétlenség. 

A közelmultban különböző hozzászólások jelentek meg a 
családvédelem kérdéséhez. A hozzászólók fölhozták, hogy hányan 
vannak, akik örülnének a gyermekáldásnak, sőt boldogan szem-
lélnék, ha sok gyermek mosolya tenné verőfényessé otthonukat, 
de a nehéz gazdasági viszonyok mellett szinte emberfeletti feladat 
pusztán a gyermekek létfönntartásáról gondoskodni, hát még 
tisztességesen fölnevelni őket. Az egyik anya nem a gazdasági 
okokra hivatkozott, hanem a következőket írta : 

— Hogyan legyen kedve az embernek gyermeket hozni a 
világra, mikor az ujságokban másról sem olvas, mint arról, 
miképpen pusztítják el a jövő háborújában a békés lakosságot, 
az ártatlan gyermekeket is. Mikor a képeslapok mellékletei 
állandóan azt szemléltetik, hogy a spanyol polgárháborúban 
mennyi apró gyermek szörnyen megcsonkított holtteste hever 
az utcákon. 

A magyar nemzetnek takarékoskodnia kell fiainak vérével. 
Minden csepp csak akkor hullhat a földre, ha abból új magyar 
élet fakad. Idegen érdekekért mi már többé nem hozhatunk 
áldozatot. Arra van szükségünk, hogy minden magyar ember 
egy népes viruló család alapítója és fönntartója lehessen, ahonnan 
a gyermekek csapata rajzik ki békés honfoglalásra. A hősi halot-
tak kicsiny helyen elférnek és még azt a kis darabka földet — 
sírhalmukat — sem tudják megvédeni. Az élőknek folyton 
gyarapodó serege szükséges, hogy ezt a vérükkel megszentelt 
földet benépesítve magukénak megtartsák. 

Nemcsak erőteljes, egészséges népre, hanem ennek szellemi 
fölfegyverkezésére is szükség van. Politikai és külpolitikai isko-
lázottság kell a magyarnak. A nemzeti egység legnagyobb akadálya, 
hogy sokan igen rosszul vannak informálva nálunk. Mindenki 
szívében hazafias érzés buzog, de mindenki máskép ítéli meg, 
hogy mi vezet a haza javára. A közelmultban ennek a politikai 
iskolázatlanságnak megdöbbentő megnyilvánulásait láthattuk. 
Hallottunk suttogva, vagy hangos szóval terjesztett terveket: 
mi volna a teendő. 
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A tájékozatlanságnak és a hibás látásnak egyik fajtája nálunk 
sokaknál abban nyilvánul, hogy nem tudja megítélni: ki az 
igazi barátunk és ki az ellenségünk. Gyanakodva nézi azt, aki 
segítően nyujtja felénk a kezét. Rosszalólag állapítják meg; 
igaz, hogy segítségünkre siet, hogy támogat bennünket, de első-
sorban mégis a saját országának érdekeit nézi. Megrójják benne, 
hogy nem magyar szemmel látja a világot, de ők nem tudnak 
annak a másiknak az álláspontjába belehelyezkedni. 

Ez a «hungarocentrizmus» a külpolitikai helyzet megítélésé-
ben nagyon veszélyes. Világosan kell látnunk más nemzetek 
útjának irányát, hogy külpolitikánkat ehhez szabhassuk. Világo-
san kell látnunk, elfogulatlanul ítélnünk, mert különben keserves 
csalódásoknak lehetünk áldozatai. 

Amennyire veszélyes ez a hungarocentrizmus helyzetünk 
megítélésében, éppen annyira jogosult, sőt szükséges az érzelem 
és az akarat terén. Ne higyjük el, hogy idegen nemzetek tisztán 
az érettünk való önzetlen lelkesedésből támogatnak bennünket, 
viszont azonban mi minden lépésünkkel a magyar cél felé mene-
teljünk. 

A magyar nemzet húsz éven keresztül folytatott olyan kül-
politikát, amelyet nemcsak az igazság és az erkölcsiség legfőbb 
elvei, hanem a gyakorlati eredmények is fényesen igazoltak. 
Nyugodt öntudattal hangoztatta a maga igazságát, békés szán-
dékait és azt a meggyőződést, hogy ennek az igazságnak fegy-
verek nélkül is győznie kell. A népek lelkiismeretére hivatkozott 
és ím, ez a lelkiismeret nem szorult arra, hogy ágyúdörgéssel 
ébresszék fel álmaiból. A magyar nép nagy többsége nemes 
nyugalommal állotta ezt a politikát, amelyhez bizakodó reményre 
és kitartó türelemre volt szükség. 

Minden egészséges állam a szebb jövőt készíti elő. A jövő 
előkészítésének módja ifjúságának helyes nevelése. Mikor valami-
ből tanulságokat akarunk levonni, sosem szabad elmulasztanunk, 
hogy a nevelésre vonatkozóan is vonjunk le tanulságokat. 

A magyar ifjúságot cselekvésre kell nevelni. Hozzá kell 
szoktatni ahhoz, hogy minden megfontolás, belátás és érzelem 
azonnal gyakorlati cselekvésben is megnyilvánuljon. Ne elégedjék 
meg azzal, hogy beszél, vagy lelkesedik, hanem mindjárt tegyen 
is valamit. Ne csak másokat buzdítson, hanem saját magára 
vonatkozólag is vonja le a következményeket. Ha nem tud nagyot 
cselekedni, akkor cselekedjék keveset. 

Neveljük rá az ifjúságot arra is, hogy ne akarja mindenki 
egyszerre az egész hazát boldogítani, hanem elégedjék meg azzal, 
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hogy a maga kis körében tud valami eredményeset cselekedni. 
Aki a maga szellemi fejlődését, anyagi boldogulását szolgálja, 
vagy családjának jólétét mozdítja elő, aki csak egy embernek is 
helyes utat mutat, — ezzel már hazájának tett maradandó és 
értékes Szolgálatot. Bognár Cecil 

Iróból zenebohóc 

Egyes lapok nagy és szo-
morú szenzációként, riportban 
és glosszában foglalkoznak ama 
kétségtelenül komolyan meg-
gondolkoztató ténnyel, hogy 
egyik kiváló írónk, akinek mun-
kái túlnyomólag liberális lapok 
hasábjain jelentek meg, szakít 
az írói hivatással és «átképzi» 
magát zenebohóccá . . . Az illető 
lapok ezt az esetet kopjavégre 
tűzik és körülhordozzák : Ime, 
az az eredménye az egyensúly-
törvénynek. Egy ilyen jeles 
író, akinek hét regénye van 
fiókjában készen, de a kiadók 
visszautasították, félve a bi-
zonytalan helyzettől. Ő pedig 
hogy megéljen, kivándorol kül-
földre, hogy társával, mint zene-
bohócok keressék meg a kenye-
ret. Neve, amelynek igen jó 
márkája volt, eltűnik a köny-
vek fedeléről és egyszerű artista 
szám lesz kettőjükből: Gursh & 
Careau — magyarra lefordítva; 
Görcs és Karó. Ez utóbbi ő . . . 

Bármennyire is elcsüggesz-
tett első olvasásra ez a tény, 
mégsem lepett meg nagyon, hi-
szen — ismerve régebbről az 
írót — alkalmam volt meggyő-
ződni róla, hogy a zenének ép-
pen olyan fanatikusa, mint a 

tollnak. Ez az ideálisan bohém 
és minden búra-bajra a maga 
kevesét szétosztogató író na-
gyon szeretett mindig gitá-
rozni, hangszerén szokszor fel-
csendült előttem a dal, amelyet 
mindig füttyel kísért. Skót nép-
ének, montmartrei chanson, 
magyar dal, olasz canzonetta 
egyforma gyönyörűséggel szó-
lalt meg színes pántlikával fel-
ékesített gitárján. Ilyenkor 
mindegyikünk azt érezte, hogy 
a «Kakuk Marci» örök eleven fi-
gurájának írója maga sem tudja 
melyik muzsához pártoljon. Az 
írás hivatása volt neki, a zene 
komor napjai derűsítője. Most 
— legalább is egyelőre — utób-
bihoz menekült: gitárjához. 

Amilyen kitűnő muzsikus és 
mókás valaki, éppen annyira 
nem értett az írás «mesterség-
beli», úgy értve: önadminisz-
tratív részéhez. Ehhez igazi mű-
vész és úr volt, sem hangos-
kodni, sem könyökölni nem bírt. 
Az irodalomnak kétségtelen 
vesztesége, hogy — reméljük 
nem véglegesen — leteszi a tol-
lat. Tagadhatatlan az is, hogy a 
mostani egyensúly-törvénnyel 
kapcsolatosan el nem kerülhető 
bizonyos zökkenő, s eme hátrá-
nyokat olyan író is mint ő, aki 
keresztény, faj magyar és régi 
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nemesi eredetű, megérzi. Még 
pedig annyira, hogy levonja a 
következményeket és szakít az 
irodalommal, mint megélhetési 
lehetőséggel. Ismétlem : nem 
kedvderítő és ujjongani való az 
ő esete és megtörténhetik, hogy 
utána mások is sorra kerülnek 
ezen az úton. 

Minden megújhodás azonban 
áldozatokat kíván, s az orvos-
ság éppen olyan keserű, mint 
a baj volt. Sajnáljuk az írót, azo-
kat is, akiket esetleg utolér a 
hozzá hasonló sors, de épen 
amiért a dolgot felhozták és kop-
jára tűzték, az ellen perdöntő bi-
zonyíték az eset. Mert amíg az 
illető írónál kisebb tehetségű, 
mondhatnám egyszerű irómes-
teremberek külföldön pompásan 
elhelyezkednek kitűnő összeköt-
tetéseik révén és folytatják 
eddigi működésüket, addig a 
vérbeli magyar író, aki művészi 
értékben magasan felettük áll, 
elmegy zenebohócnak, mert 
írása nem ad neki kenyeret. 

Mme Sans-Gène 

NEM HAGYJUK 
CSERBEN 

őket, üzente a felsőház üléséből 
Tasnády Nagy András igazság-
ügyminiszter a magyar fiatalok-
nak és mégegyszer nyomatékosan 
megismételte: «igenis nem fogjuk 
őket cserbenhagyni». Mi, akik 
ismerjük az igazságügy minisz-
ternek az igazságot mindenek 
felett szerető, kemény és puritán 

egyéniségét, bízunk is benne, hogy 
ezek nem voltak pusztán hangu-
latkeltő szavak, hanem igaz meg-
győződésből fakadtak és szilárd 
elhatározás szerez majd érvényt 
nekik. Nem marad ez a szó puszta 
ígéret, hanem gyakorlati való-
sággá is erősödik. 

És csakugyan nagy szükség is 
volt már erre a megerősítő bátorí-
tásra, mert nagyon sok jel muta-
tott arra, hogy a zsidótörvény, 
amelynek legfőbb célja pedig a 
fajvédelem, a gazdasági egyen-
súly megteremtése, szintén nem 
lesz egyébre jó, minthogy a már 
amúgyis a napos oldalon süt-
kérező ügyesek még jövedelmezőbb 
állásokban helyezkedjenek el. Itt 
arról volt szó, hogy az életben 
kilátástalanul ődöngő magyar 
ifjúság elhelyezkedést nyerjen 
olyan pályákon is, ahonnan eddig 
a titkos faji összetartás következe-
tesen kizárta s hogy betérhessen 
azokba az ipari és kereskedelmi 
szakállásokba is, amelyeket egy 
ösztönös megszervezkedés mint a 
legkedvezőbbeket eddig csaknem 
kizárólag a saját fajtája számára 
tartott fel. Úgy képzeljük, hogy 
amikor a mi fajtánk számára is 
megnyílik egy jobb és több ered-
ménnyel kecsegtető életlehetőség, 
egyben a szociális igazság érdeké-
ben megtörténik a túlzott jövedel-
mek letörése is és a megtakarított 
fölöslegekből jut azoknak az osz-
tályoknak, amelyeknek a nyo-
morúság határán vergődő élet-
színvonala jelentős feljavításra 
szorul. A magyar parasztságnak 

28* 



436 

és a magyar munkásság egy részé-
nek siralmas sorsán sürgősen 
segíteni kell. A szellemi prole-
tariátusnak is meg kell szűnnie 
ebben az országban. 

Mit tapasztaltunk ezzel szem-
ben a legutóbbi időben. Valóság-
gal megrohanták a különböző 
vállalatok vezetőállásait olyanok, 
akiknek megélhetését akár magas 
nyugdíj, akár más szintén már 
nem szerényen javadalmazott állás 
biztosította. Társadalmi összeköt-
tetések és protekciók érvényesül-
tek megint ott, ahol a legjobb hozzá-
értés, a legkitűnőbb szakképzett-
ség lehetett volna az egyetlen döntő 
érv, hiszen nem az a főcél, hogy 
valaki zsíros jövedelemhez jus-
son, hanem hogy a vállalatot 
tudásával még jobban felvirágoz-
tassa és termelését a köz érdeké-
ben fokozza. 

De egyszerre nagyon is sok 
elsőrendű szakértő kezdte ostro-
molni a vállalatok nagyon is ala-
pos képzettséget feltételező pozi-
cióit. Egy részük mint mentő-
angyal jelentkezett, másrészük 
mint egyáltalán nem szerény 
igényű trónkövetelő. Nem egynek 
sikerült is a roham s ma már ott 
tartunk, hogy az ügyesek máris 
szedik le az új konjunktura tej-
fölét, a fiatalok pedig, amint az 
igazságügyminiszter mondotta, az 
utcákon kénytelenek legalább «re-
ménységet» koldulni. 

Örülünk, hogy éppen az igaz-
ságügyminiszter szájából hang-
zott el a biztató szó. Ebben az 
ígéretben bízhat a magyar fiatal-

ság és remélheti, hogy hamarosan 
foganatja is lesz. Tanár 

Cicero „eredeti” levele 

Egyik napilapunk az olasz 
könyvkiállításról írt elismerő-
leg és kiemelte, hogy ennek leg-
nagyobb érdekessége Cicero «ere-
deti» levele, amely az egyik vit-
rin üvege alatt fekszik. Cicero 
«eredeti» levele?! Ennek a fele 
sem tréfa. Meghökkentem, s egy-
idejűleg megróttam magamat a 
figyelmetlenségért, hogy a ki-
állításon járva észre sem vettem 
ezt a hallatlan ritkaságot. Új-
ból elnéztem hát oda — keres-
tem körülötte az alabárdos őr-
séget — s kiderült, amit sejtet-
tem, hogy Cicero leveleinek Ró-
mában 1467-ben megjelent kia-
dásáról van szó. Ez az ősnyom-
tatvány is bizony féltetten őr-
zött, nagy értékű ritkaság, de 
hol van attól a papírustól, vagy 
viasztáblától, amelyre a «pater-
patrie», a Catilina-összeeskü-
vést elfojtó consul és szónok 
írta leveleit ? ! Mert sem viasz-
táblának, sem papirusznak, sem 
stílusnak hírét-hamvát sem lát-
tam a kiállításon, amelynek ren-
dezői bizonyára élénken csodál-
koztak ama bőkezűségen, amely-
lyel az illető cikk írója megaján-
dékozta őket. Ennyi erővel 
ugyanis Amenhotep fáraóhoz 
intézett, hieroglifekben írt ün-
nepi ódáról, vagy pedig Ham-
murabi eredeti törvénytáblájá-
ról is írhatott volna . . . Az 
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egész különben nem nagy do-
log. Felületes olvasó átsiklik 
rajta, s jóakarattal a «munka lá-
zában» történt akaratlan téve-
désnek próbálják az érdekeltek 
minősíteni az effélét. 

Azt hiszem, hogy a «munka 
láza» ez esetben kevésbbé lu-
das. Inkább a fogalmakban és 
dolgokban való tájékozatlanság, 
amin semmiféle lexikon sem se-
gít. Meg sem említettem volna, 
de lapjainkban újabban, külö-
nösen akkor ha irodalmi, művé-
szeti vagy tudományos kérdé-
seket tárgyalnak, egymást éri 
az ilyen Cicero «eredeti» levelé-
hez hasonló elírás. Hiszen ugyan 
ezt a Cicerót tette meg egyik 
nőírónk régi korokkal foglal-
kozó cikkében — «görög bölcs-
nek». Ha hallgat bölcsebb ma-
rad. Pasquino 

ZÁSZLÓDÍSZ 
Olvassuk, hogy a Rómába 

érkezett magyar államférfiak tisz-
teletére 20—25 méteres piros-
fehér-zöld drapériák lengtek az új 
császári Róma palazzóinak hom-
lokzatáról. Örültünk ennek, mert 
magunk megbecsülését láttuk eme 
ünnepi zászlódíszben a nemes és 
nagy olasz nemzet részéről. Saj-
nos, ebbe az örömbe üröm is 
vegyült, amikor önkéntelenül 
összehasonlítottuk ezt a valóban 
felséges pompát fővárosunk időn-
kinti fellobogózásával. Évről-
évre keserű szívvel látta azt, aki 
megszállott területről ide felke-

rült, hogy nemzeti ünnepeken 
egész utcasorok éktelenkedtek 
egyetlen magyar zászlócska nél-
kül. Hiába volt a jóakaratú pol-
gármesteri felhívás, hivatkozás a 
fővárosi polgárság hazafias ér-
zéseire: alig akadt, aki megszív-
lelte. Végre is egyes lapokban oly-
kor megjelent cikkek, s még-
inkább tekintélyes külföldiek 
errevonatkozó megbotránkozást ki-
fejező megjegyzései meghozták az 
eredményt. A felhívásból parancs 
lett pénzbüntetési szankciókkal 
súlyosbítva. Hát így teljesítik is, 
de — tisztelet a tekintélyes számú 
kivételnek — éppen csak úgy-
ahogy, a teljesítésen igen meg-
érzik a «muszáj» szaga. Nehogy 
véletlenül «többet» tegyenek, mint 
amennyi a rendeletben elő van 
írva. Amikor háromemeletes há-
zak padlásablakában szemünkbe 
ötlik egyetlen aprócska, baba-
házra illő, színehagyott inkább 
rongy, mint zászló, akkor mire 
gondoljon az ember!? Nem aka-
runk szégyenkezni barátaink és 
vendégeink előtt! Azt akarjuk, 
hogy Budapest ne «idegen város», 
hanem a miénk legyen! Lehet-
nek álhumanisták, akik w nem-
zeti szellemtúlteng és» miatt pa-
naszkodnak, de ezek sohasem él-
hettek, pillanatig sem idegen el-
nyomás alatt. S ha mindenáron 
külföldre hivatkozunk: ott van-
nak az olaszok, németek, vagy ha 
jobban tetszik: a franciák, ango-
lok, kisebbekről, másokról nem is 
szólva. Pasquino 


