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

H Á B O R Ú ÉS K U L T Ú R A 
Irta: Tóth József 

— Mi lesz veled Kultúra? 
A háború kitörésekor nagyon indokolt ez a kérdés, mert a 

világháború kulturális hatásait még ma is érezzük. A kérdést nem 
aggódásból tesszük fel. Nem arra gondolunk, hogy minden mű-
vészetet háttérbe szorít a fegyverzaj. Nem az a jelenség a lénye-
ges itt, hogy az emberek minden érdeklődése a harctéri helyzet 
felé fordul és azokban az elmékben, amelyek eddig az örökké szép 
eszményét és kifejezési módját forgatták, most az a kérdés kap 
kizárólagos helyet, vajjon Magyarország is belesodródik-e a há-
borúba és rajta kívül még hány ma még semleges állam ? Az sem 
lényeges most a kérdés szempontjából, hogy a háborús érdeklődés 
nyomán kevesebb szépirodalmi könyv fogy vagy pedig a lapok 
és a folyóiratok terjedelmének korlátozásával a szellemi élet terü-
lete összezsugorodott s hogy a cenzura bevezetésével a szellemi élet 
is hadi állapotba került. Nem ezekre és más hasonló kérdésekre 
gondolunk, amikor a kultúra jövőjét kutatjuk. Egyedül és kizá-
rólag minden kulturális jelenség a lapjá t : az emberiség gondolat-
világát és az abban bekövetkezhető változás kérdését vetjük fel. 

Minden művész az emberi lelket szólaltatja meg. Ha a lélek 
tartalma átalakul, átalakul vele együtt a művészet és a változás 
a szép új kifejezési módját keresi. A kölcsönhatás a társadalmi 
élet alakulása és a művészet között vitathatatlan. Nos, gondol-
junk a világháború társadalmi hatásaira és akkor belátjuk, 
indokolt, ha a fegyveres mérkőzés újból való megkezdésétől ismét 
társadalmi hatásokat és ennek folytán kulturális változásokat 
várunk, amelyek a szellemi életet épp olyan radikálisan átformál-
ják, mint az 1914—1918-as világháború. 

Ha a világháború nyomán keletkezett társadalmi változás 
lényegét keressük, akkor talán a következőket lehet mondani: 

A családi élet kötelékei meglazultak a nő társadalmi helyze-
tének megváltozása következtében. A viszonyok súlya a nőt arra 
kényszerítette, hogy élethivatásának valamilyen foglalkozási 
ágat is válasszon. Ez önmagában is lazította a családban élő 
erkölcsi erő kötelékét, de ehhez járult ráadásul a tradíciók tisz-
teletének általános hanyatlásával a társadalomban élő erkölcsi 
erők lazulása is és így a nő új szociális helyzete olyan szabadságot 
vitt a társadalmi életbe, amely korában elképzelhetetlen volt. 
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De a családi kötelékből szabaduló és a társadalom tradícióitól 
alig korlátozott emberi szellem csodálatosképen nem a liberaliz-
must fejlesztette tovább, hanem a népi gondolatban kereste és 
találta meg azt az új formát, amelyben a társadalmi élethez nél-
külözhetetlen új erkölcsi köteléket talál. Ez az új erkölcsi kötelék 
a kollektív kötelék tudatából származott. Ilyen módon vált az 
elmúlt két évtized legjellegzetesebb ismérvévé a szociális prob-
lémák össze-vissza kuszált tömege. A népi és a kollektív gondol-
kodás előhozta azután a faji hovatartozás kérdését. Hogy ez mit 
jelentett, azt nem annyira a zsidótörvények meghozása mutatta, 
mert abban egy nemzetközi áramlat pillanatnyilag túlsúlyba 
vergődő politikai erejét is lehet látni, hanem sokkal inkább az a 
törekvés, amely a politikai történelemnek a népi gondolat jegyé-
ben való átértékelésére, az irodalmi fejlődésnek pedig faji alapon 
való megmagyarázására irányult. 

Vajjon milyen változást fog hozni a társadalmi életben az 
új háború ? Az új hatást természetszerűleg leginkább a háború 
befejezése után lehet megállapítani, mert amíg háború van, a 
mindennapi gond minden más jelenséget elnyom. Felesleges és 
veszélyes jóslásokba bocsátkozni. Nem is akarjuk ezt. A kérdést 
csak azért érdekes felvetni már ma, mert a mai háborúnak leg-
jellemzőbb vonása, hogy a szociális kérdések egész terjedelmükben 
már a háború kitörése előtt fel voltak vetve, a multtal szemben 
tehát az a helyzet, hogy a háború ezúttal nem nagyon vethet fel 
ú j szociális problémát. Ezen a téren nem teremthet új s előre el 
nem képzelhető helyzetet, hanem csak siettetheti vagy késleltet-
heti a már meglévő és elevenen élő problémák megoldását. Ebből 
a körülményből arra lehet következtetni, hogy a társadalmi élet 
terén nem kell várni olyan nagy jelentőségű változást, mint 
amilyen a világháború nyomán támadt s így elsietett volna az a 
feltevés, hogy mivel a világháborúnak volt, tehát az új háborúnak 
is épp olyan messzemenő kulturális hatásai lesznek. 

Lehet, hogy túlbecsülöm a szociális kérdéseknek hatását az 
egyetemes emberi kultúrára. Mégis le merem vonni abból azt a 
következtetést, ha a most megindult háború jelentőségét merjük 
kérdezni az emberi kultúra szempontjából, akkor annak valóságát 
nem új kultúrértékek kifejlődése körül láthatjuk, hanem ellen-
kezőleg abban, hogy a világháború kultúrhatását általánosíthatja 
és rögzítheti, tehát diadalra jut tathat ja a kultúrértékeknek abban 
a harcában, amely az új és a régi világ között tört ki. Az új 
világ népi és kollektív kultúrértékeket akar teremteni. José 
Ortega y Gasset már 1924-ben hirdette, hogy minden ország ki-
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választottjainak szellemi kozmopolitizmusa sikeresen kialakul. 
Ilyesmi csak akkor történhetik meg, ha a kollektív erő ellenálhatat-
lanul tör előre az emberi kultúra minden területén. 

— Mi lesz tehát veled Kultúra? 
Új veszély ezúttal nem fenyegeti. Nem fenyegeti addig, 

amíg a háború nem terjed túl a mai kereteken. Mert ha a háború 
tüze mindent elönt, olyan fúriák szabadulhatnak fel, amelyek 
halomra dönthetnek minden emberi számítást. 

S P Á R T A VAGY 
ATHÉN? 

A híres római és más olasz-
országi caffé-b árokban szeptem-
ber elején táblákat tettek ki e fi-
gyelmeztetéssel: «Da domani non 
più caffe». Vagyis: holnaptól 
fogva nincs kávé. Aki járt Olasz-
országban, az jól tudja, hogy az 
úgynevezett «espresso» nem luxus, 
hanem közszükségleti cikk, s a 
szegényebb olasz polgár is felhör-
pinti naponta nem is egyszer a 
maga frissen párolgó erős fekete-
kávéját. Most az új i m p e-
r i u m r o m a n u m polgára le-
mond «espressójáról», aminthogy 
lemond a mindennapi élet kényel-
mének más kellékéről is, mert ma-
gasabb érdek: a közösség, a haza 
sorsa kívánja. 

Rómát két és félezeréves fenn-
állása óta mint a kultúra egykori 
Athénjét úgy tekintik és valóban 
az is. Nem kell azt most fölso-
rolni, mivel gazdagította Euró-
pát és az emberiséget a római szel-
lem. A kereszténység és a hu-
manista kultúra földje azonban 
tud kemény, vagyis spártai lenni, 
ha kell. Akik ellentétet látnak a 
fasiszta Olaszország egyes nagyobb 
célt szolgáló rendelkezései és a 
hagyományos latin lélek között, 
azok nincsenek tisztában vele. 

Annakidején Spárta valóban a 
katonai szellemet, Athén a kul-
túrát és művészetet képviselte, de 
az utóbbi csakis addig állott fenn, 
amíg saját és művelődése megvé-
dése érdekében spártai mó-
don tudott viselkedni és cselekedni! 

Pasquino 

Ellentallózás a nyelvtisztoga-
gatók közt 

Kaptuk és adjuk az alábbi levelet 

Kedves Napkelet ! 
Nem vagyok vérbeli író. Amit 

írok, nem szánhatom előkelő 
szépirodalmi folyóirat cikkének. 
Felszólalás a nagy olvasótábor-
ból, — ennyi az egész. 

A nyelvt isztogatást mindenki 
helyesli, de csak módjával . Nem 
szabad nagyon sok egyéni ízlést 
és egyoldalú megállapítást hozzá 
keverni, mer t a magyar nyelv 
nem az «én» nyelvem, vagy a 
«te» nyelved és így tovább, ha-
nem a «mi» nyelvünk. Azután, 
aki a mások megsebezte bakokat 
keresi, vigyázzon, hogy milyen 
töl tést tesz a puská jába és 
mire lő. 

Senki sem tagad ja , hogy bak-
lövés elég akad a k inyomta to t t 
írásokban. Ez év tavaszán pél-
dául egyik napi lapunk vasárnapi 
képes melléklete «Welser Fülöp-
né» képmásának minősítet te egy 
magyarországi származású mű-
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vész szép fes tményét , amely a 
XVI. században nevezetessé 
vált, bájos Philippine Welserin 
és a ha ta lmas német császár 
találkozását ábrázolja. 

Engedtessék meg nekem, hogy 
most én tallózzak, de nem a 
sűrűben, mer t az nem tarló, 
hanem ot t , ahol a tallózás — 
azt hiszem — nem jól sikerült. 

Az előt tem böngésző hibáz-
t a t j a azt az értekezést, amely 
Hunyadi seregében a főurak fe-
jén «forgós kócsagok»-at lenge-
deztek Elfelejti , hogy a hölgyek 
vállára boruló róka is csak egy 
darab ja a ravaszdi koma por-
hüvelyének. De mit szól ahhoz, 
amit a dunántúl i jó magyar 
chernelházi Chernel Is tván «Ma-
gyarország madarai» című, 1899-
ben megjelent munká j ának II . 
kötetéből, a 310—311. oldalak-
ról, menten idézek? Chernel 
szövegét gondolat- és idézőjelek 
közt ismétlem, mert benne is 
sok az idézet. 

— Horvá th Endre «Árpádiá-
sában» a fejedelem : Árpád sü-
vegén «hószínű kócsag» lobog ; 
Vörösmarty a hármas bérc urá-
ról mondja : 

«. . . ki lobogtat kolcsagot, ékes 
— Nyusztkalpagja fölött ragyogó 
nagy gyöngybe szegezve.» 

Petőfi Ha jna lnak , «az ékes 
leventének» kócsagot tűz kal-
pagjára ; Gyöngyösi Is tván pe-
dig «Murányi Venusában» fel-
jegyzi, hogy a lovakat is fel-
díszítették vele : 

«Szép medályos kócsag a lova 
fejében, — Magának is olyan 
fénylik süvegében.» 

II . Rákóczi Ferenc ünnepé-
lyes a lkalmakkor — mint Thaly 
Ká lmán í r ja — szintén ezt 
hordta fövegén, mégpedig feke-
t í t e t t kócsagot.» 

Eddig az egyik idézet. A 
másik ezeket mond ja : «Ezért 
a mult időkben a régi családi 

ér téktárgyak közt sokat szerepel 
a kócsag, kolcsag, kolcsok, kó-
tyag — mindig egész tollbokré-
t á t értve — s mint ilyent hozo-
mányban , hagyatékban is fel-
sorolva találjuk.» 

Nem hiszem, hogy akadna , 
aki azt mondaná, hogy Chernel 
és a magyar költők, akiket 
t anunak hív fel, nem tud t ak jól 
magyarul, vagy legalább azt 
nem tud t ák , hogy milyen szó-
képet szabad használni. Ezér t 
a «kócsag» bá t ran lengedezhet. 

A «csótáros kalpag» lehet hi-
bás elnevezés, ha szerzője va-
lami tollbokréta vagy hasonló 
dísz foglalatára gondolt. De a 
csótár nem olyan egyetlen-ér-
telmű fogalom, mint amilyennek 
a tallózás gondolja. Bizonyára 
a szó jelentése is vál tozott az 
idők során. A legalább már év-
százados — ha nem hosszabb — 
nyelvhasználat szerint a csótár 
első sorban lószerszámot ékesítő 
cafrang, sallang, csak másodsor-
ban lótakaró, egy tájszólásban 
pedig csoroszlya. Aki nem hiszi, 
nézze meg a magyar nyelvszó-
t á r a k a t (Czuczor—Fogarassi ; 
Szarvas—Simonyi; Ballagi Mór 
Ezek elavulhat tak a szófejtéseik-
ben, de arra hiteles t anuk , hogy 
mit jelentet tek a magyar el-
nevezések a X I X . század elején 
és közepén. Dunántú lnak abban 
a részében, ahol én nevelked-
tem, csótáros szerszámnak mon-
do t t ák és mondják a fityegők-
kel díszítet tet . Az ország más 
részein is használják ezt a meg-
jelölést ugyancsak ebben az ér-
telemben. Vannak végül vidé-
kek, ahol a «csótár» szót egy-
ál ta lán nem ismerik. 

Az «échabraque» szót a nagy 
Sachs—Villatte-szótárban hiába 
kerestem. Nem is tudom, mit 
akarunk mi a francia «chabra-
que» vagy «schabraque» szóval. 
Ez a német «Schabracke» elneve-

N apkelet II. 21 
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zéssel, a megfelelő lengyel stb. 
szóval együt t a török «csaprák»-
ból ered. Márpedig a törökkel 
huzamosabban bajoskodot t a 
magyar, mint bármelyik nyu-
gati vagy északi szomszédunk. 
A török nyelvet nálunk bizony-
nyal közelebbről és alaposabban 
ismerték. Voltak nyelvészeink, 
akik azt hi t ték, hogy a «csap-
rák» meg a magyar «cafrang» 
vagy «cafrag» egy tőről szakad-
sak, a csótárt pedig a szintén 
magyar «sujtás» vagy «sujtár» 
elváltozásának vélték. Nem az 
én t isztem, hogy eldöntsem, 
vaj jon tévedtek-e. Egy állítást 
azonban megkockáztatok : ha 
a kipécézett kalpagon netán 
fityegők, sallangok voltak, ak-
kor ezt a kalpagot sem lehet 
lelőtt baknak nézni. 

Különben, mit jelent az, hogy 
valakit lelőnek? Szerintem csak 
annyi t , hogy meglövik, ennek 
következtében súlyos sebet kap 
és nyomban összeroskad. Lehet, 
hogy beszélni még t ud s ta lán 
idővel fel is gyógyul, ha segíte-
nek ra j t a . Csak az agyonlőtt 
ember nem mukkanik többé, 
csak annak lehet már sírt ásni. 
Ezért ne t agad juk meg a lelőtt 
embertől azt a jogot, hogy a 
t ámadó já t fel ne jelenthesse, ha 
mindjár t félig haldokolva vall 
is ma jd ellene. 

Összefoglaló szerény vélemé-
nyem csak annyi, hogy módjá-
val kell t isztogatni a nyelvet, s 
nem szabad a gaz helyett jó 
pa lántá t is kicibálni. 

Tisztelettel vagyok a Nap-
keletnek régi és továbbra is hű 
Olvasója : Dr. Dorning Henrik 

KÖZÉPKORI DRÁMA ? 

A Nemzeti Színházban nem-
régiben bemutatott «A Kreml is-
tene» című újdonságáról, amely-
nek cselekménye a XVII. század 

elején, az ál-Dimitrij korában 
játszódik, egyik napilap színházi 
kritikusa azt írta, hogy «közép-
kori orosz dráma». Nem tudom: 
vajjon a dráma keletkezésének 
idejére, vagy pedig cselekményére 
vonatkoztatta ezt az állítást, de 
mindenképen és — egy színházi 
kritikushoz képest — minősíthe-
tetlenül tévedett, hiszen a darab 
hősének, az ál-Dimitrijnek tör-
ténete a 17-ik század elején ját-
szódik. 

A multban Kemény, Jókai, 
Mikszáth, Gárdonyi, Bársony és 
a többiek képviselték a magyar 
publicisztikát és ujságírást. Azóta 
ez a vonal alább szállott. Talán a 
modem idők hozták, amikor min-
dennél fontosabb az anyagszerzés 
és közlés frissesége és gyorsasága. 
Még a megírásnál és a közlés 
minőségénél is! Az írói kvalitá-
sok érthetően háttérbe szorultak 
a mai ujságírásban. Ezen nem 
csodálkozunk. Rendben van. De 
abban igenis kivetni valót talá-
lunk, ha embereket látunk olyan 
helyen, amely nem illeti meg őket. 
Ha publicisztikai művet olvasunk 
olyanvalakitől, akire jó lélekkel 
csupán manuális munkát lehetne 
rábízni. Az ujságírás valóban 
nem szépirodalom, azonban a lap-
nak vannak olyan rovatai: az 
irodalmi és színi rovat, amely 
eddig legalább oázisa volt a ko-
moly művelődésre vágyódó közön-
ségnek. Az irodalmi és színházi 
kritikusnak magasműveltségű 
szakembernek kell lennie és tuda-
tában annak is, hogy kritikájá-
val az irodalmi és színházi fó-
rumot irányítja. Hogyan beszél 
azonban valaki bonyolult mate-
matikai kérdésről, amikor még az 
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egyszereggyel sincs tisztában. Saj-
nos, ezt az elírást nem lehet egy-
szerű elírásnak minősíteni. Tünet. 
S annak a gyakorlati elvnek, hogy 
«majd megnézem a lexikonban» 
nem szabad a színházi kritika 
területére tévednie. Különben is 
a lexikon olyan, mint a borotva, 
csak annak a kezébe való, aki tud 
vele bánni. Nem hiányzó tudo-
mányszerzésre, hanem az emlé-

kezet felfrissítésére való. Az il-
lető színházi kritikus, aki «közép-
kori orosz drámáról» írt, művelt-
ségében nyilván nem jutott el a 
középkornál tovább, vagy még en-
nél is jóval hátrább van, a ma-
gyar színházi kritika viszont már 
az új, sőt a legújabb korba emel-
kedett és európai színvonalát nem 
szabad ilyen «középkori» megálla-
pításokkal meg csorbítani. 

Pasquino 
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