
A P R Ó C I K K E K . 

MINDENT VISSZA ! 
Mialatt lelkünkben ütemesen zeng a magyar jövő csatakiáltása: M i n-

d e n t vissza, Pozsonyt vissza, Kassát vissza! — s az eget 
ostromló vágyak nyomán megmozdulnak a Kárpát bércei, idehaza, az ország 
fővárosában sáskahad módjára keringenek körülöttünk a képtelennél képtelenebb 
rémhírek. A kávéházi hősök és a közénk tolakodott magyarul beszélő idegenek 
a jólinformáltság fölényes titokzatosságával súgják a füledbe, magyar testvérem, 
ma azt, hogy Mussolini hagyta cserben a magyar ügyet, holnap, hogy Hitler árult 
el bennünket, holnapután, hogy a román és jugoszláv seregek betörésre készen 
állanak határainkon és így tovább. Leleményességüknél csak gonoszságuk nagyobb. 
Megmérgezik a közvéleményt, aláaknázzák hitünknek templomát és megtámadják 
a nemzet idegrendszerét. A sokszor napokon át tartó kínos bizonytalanság és 
tájékozatlanság ködében munkájuk, pokoli cselszövésük sokkal könnyebben terjed, 
mert ilyen időkben a fölizgatott lélek hiszékenysége sokkal nagyobb. Ezt a bizony-
talanságot csak fokozza a magyar hírszolgálat lassúsága. A rádió híradásai is 
csak sántán botorkálnak az események mögött. Magyar szempontból döntő fon-
tosságú és ezreket megnyugtató híreket, melyeket a külföldi rádióállomások nagy 
fürgeséggel röpítenek világgá, elkésve, vagy egyáltalában nem hoznak nyilvános-
ságra. A rádióhallgatók tömegei, akik az éjszaka csöndjében a külföldi baráti 
állomások hírein csüngenek, érthetetlenül állanak ezekkel a jelenségekkel szemben. 
Hiszen a titkolódzásnak, az elhallgatásnak nincsen semmi értelme olyan időkben, 
amikor a külföldi állomások adása mindenki számára hozzáférhető. És gondolják 
meg az illetékesek, hogy az ilyen elhallgatások csak fokozzák a bizonytalanságot 
és veszedelmesen szárnyára eresztik a sötétenlátásra hajló kombinatív fantáziát. 
Teljes világosságra van szükség, napfényben a rémhírek nehezebben terjednek. 
Nemcsak a kormánynak, de minden becsületes magyarnak kötelessége, hogy ezek-
ben a nehéz órákban kíméletlenül szálljon szembe a közvélemény megrontóival és 
sujtson le a rémhírterjesztőkre. Nem tűrhetjük, hogy döntő órákban sötét rossz-
akarat lefogja a nemzeit kezét. A magyar sorsnak ezek az ellenségei megérdemelnék, 
hogy nyilvánosan név szerint pelengérre állítsák őket. A rémhírek ősfészkeit 
jól ismerjük, és eljön az idő, amikor leszámolunk velük. Magyar testvérem, 
elvárjuk Tőled, hogy nem adsz hitelt a sötét suttogásoknak, és a rémhírterjesztők 
hadát korbáccsal tartod távol magyar hited templomából, melynek homlokzatán 
ott ég a felírás: MINDENT VISSZA, POZSONYT VISSZA, KASSÁT 
VISSZA! Magyar György. 

M Ű E M L É K V A G Y S Ö R Ö Z Ö ? 
A merész gyorsasággal világvárosi méretekre megnövekedett Budapest 

városképében csak szerényen és halkan húzódnak meg a távolabbi mult 
építészeti emlékei. De annál becsesebbek, mert tanuságai fővárosunk messze 
visszanyúló történeti kultúrájának. Bűnt követ el és bűnt követett el az, 
aki városrendezés címén illetéktelen kezekkel hozzá merészel nyúlni ezekhez 
a műemlékekhez. Ha méretben kicsinyek is és ha művészi értékben nem is 
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vetekedhetnek a nyugati, történeti zamattal telített városok pompás emlé-
keivel, számunkra azonban drágák és szemléletükkel az esztétikai hatáson 
kívül a nemzet történeti kultúröntudatának legbiztosabb erőforrásai. Helyre-
hozhatatlan bűn volt a gyönyörű és a pesti barokkra annyira jellemző Hat-
vani-utcai Grassalkovich-palotának a lebontása. Nem volt indokolt a Kaas 
Ivor-utcai Batthyány-palota lebontása sem. Épp így nem helyeselhető 
emlékeknek eredeti helyükről és kapcsolatukból való kiüldözése. A szép-
ségében és művészi jellegében egyedülálló Józsefvárosi Kálvária is az Epres-
kert magányába száműzve, hontalanná lett. A bűnös lebontások és mű-
emlék-eltolások számát szaporíthatriók, de a példa fáj. Inkább örömmel 
mutatunk rá arra, hogy a XVIII. század közepetáján épült, méretben és 
formakezelésben annyi melegséget és előkelő bensőséget sugárzó, hatalmas 
háztömbök közé befojtva tengődő Péterffy-palotát (Krisztház, Piarista-
utca) sikerült a jövő számára megmenteni. Ha a megoldás nem is mondható 
kielégítőnek, minthogy a környezet rendezése nem vette irányító alapul a 
multnak ezt a nemes tanuságát, mégis örvendenünk kell, hogy a belvárosi 
járókelőt a lélektelen házak és paloták sokasága közepette egyszerre meg-
csapja a mult levegője. De magyar földön kevés az öröm üröm nélkül. Meg-
döbbenve és felháborodva kell látnunk, hogy az előkelő kis nemesi palota 
sarkán kihívó és ízléstelen, vörösbetűs söröző-fölírás éktelenkedik. A piros-
betűs sörözővé átminősített műemléket sürgősen ajánljuk megfelelő intéz-
kedés végett a Műemlékek Országos Bizottsága és a Fővárosi Közmunka-
tanács figyelmébe. Fővárosunkat nemcsak légitámadás, hanem kultúrrom-
bolások ellen is meg kell védenünk. Magyar György. 

Fűszer és csemege. 
Valóságos csemege az, ami a Voj-

nits-díj odaítélése körül évről-évre 
történik. Fűszere egyhangú irodalmi 
életünknek és talán fel is paprikázná 
a hangulatot, ha az egész díjat nem 
járatták volna már le annyira a 
sorozatos balítéletek. Csak termé-
szetes, hogy az idén a díj légkörére 
legrátermettebb darab a Fűszer és 
csemege vitte el a szakmájába vágó 
babérlevelet. 

Csathó Kálmán, a kitűnő szerző 
írt egy igen közepes darabot néhány 
sikerült alakkal, de annál több szín-
padi közhellyel. Bizonyos oldalról 
mingyárt nemzetmentő cselekedet-
nek ítélték ezt a drámai Courts-
Mahlerecskét, mint amely hivatott a 
szunnyadó merkantilszellemet fel-
piszkálni a hivatal egyedül üdvözítő 
hitébe nyakig beleragadt magyar 
középosztályban. Holott a darabban 
inkább az volt, hogy még az ősi 

merkantilosztályok második, harma-
dik nemzedékében is a gentri-viszke-
tegek kerekednek felül. Csathó in-
kább hibás és célzatosan hátrányos 
megvilágításban tüntette fel az ősi 
magyar föld szerepét a föld termé-
nyeinek forgalmazására hivatott fog-
lalkozási ággal szemben és néhány 
jól irányzott oldalvágással kenegette 
meg ennek az osztálynak faji több-
ségét, amelyet akkor éppen kelle-
metlenül érintett az úgynevezett 
zsidó törvény. Csathó bizonyos túl-
zott apotheozissal mint egyetlen ér-
demes és honmentő munkát di-
csőítette azt a foglalkozást, amelyet 
sokan — nem mondom, tévesen — 
egyáltalán nem is akarnak annak 
tekinteni, vagy legalábbis könnyebb 
és haszonhajtóbb megélhetési mód-
nak artanak a földtúrásnál. 

Csak természetes, hogy a közben 
Szent István várossá átkeresztelke-
dett Lipótváros színházának iro-
dalmi hangadói nagyban ütötték a 
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dobot a Fűszer és csemege mellett s 
a Vojnits-díj bírálóbizottsága megint 
a kapós portéka javára döntött az 
igazi irodalommal szemben. Egyet-
len vigasztalás, hogy a közönségnél 
mégis az igazi irodalom volt a ka-
pósabb és így a díj odaítélésének 
egyik alapföltételét, az érték mellett 
a nagy sikert ismét figyelmen kívül 
hagyták. Pedig ha valaha, az idén 
igazán könnyű lett volna a dön-
tés. Nyirő József darabja, a Krisztus 
faragó ember, irodalmi érték szem-
pontjából sokszorosan felülmúlta 
Csathó darabját. De fölülmúlta siker 
tekintetében is. A darabnak egyetlen 
jelenetében, a székely favágó halálá-
ban több megrázó emberi mélység 
és költői erő van, mint Csathó Kál-
mán egyébként igen kedves és tisz-
teletreméltó színpadi művében. Ám a 
Vojnits-díj egy idő óta süket minden 
iránt, ami igazi költészet és vezető 
szempontjai nem mindig haladnak 
az irodalom irányvonalában. Vagy 
talán éppen a Nemzeti Színháznak 
nincs szerencséje a Vojnits-díj körül? 
Különös jelenségek ezek, amelyek 
még ezelőtt a legfelsőbb ítélőszék 
előtt is a tetszetős színpadi áru ja-
vára billentik a mérleget a mester-
művel szemben. Mit csináljanak ak-
kor a színigazgatók? Mi jogon lehet 
megróni őket, ha inkább a jó üzlet 
felé kacsingatnak. A Fűszer és cse-
mege színpadon is, utólagos iro-
dalmi fémjelzésével, is az ő merkan-
tilabb szellemüket igazolja. 

Szinte csodálni való, hogy a mult 
év terméséből nem mingyárt a Déli-
gyümölcsön akadt meg a Vojnits-
díj bírálóinak tekintete. Ez a por-
téka is belevág a fűszer és csemege 
szakmába és ez a döntés lett volna 
csak igazán csemege. Igaz, hogy a 
Déligyümölcs nem magyar szerző 
darabja. Lehet, hogy ez volt egyet-
len akadálya annak, hogy nem kapta 
meg a Vojnits-díjat. 

Tanár. 

A PESTI POLGÁR MEGIJED. 
Nem kell okvetlenül militaristának 

lenni, hogy az ember meg ne botrán-
kozzék azon a viselkedésen, amely a 
közelmult történelmi sorsforduló ko-
moly napjaiban Budapest társadal-
mának egyes részénél mutatkozott. 
Nem kívánunk most nagy nyugati 
városok polgárságának, elsősorban az 
olaszoknak, németeknek, de még a 
franciáknak sem öntudatos, érett és 
cselekvő nacionalizmusára utalni, 
hogy meg ne ütődjünk mindama dol-
gokon, amiknek szem- és fültanui 
voltunk. Mintha csak a világháború 
napjai újultak volna fel «hinterlandi» 
viszonylatban. Az apokalipszis négy 
lovasának árnyéka még csak félel-
metesen távol komorlott a láthatá-
ron, de már a gyönge idegzetű «pesti 
polgárnak» elég volt arra, hogy el-
veszítse a fejét. 

A világháború legforróbb napjai-
ban sem tapasztaltunk olyan szörnyű 
offenzívákat és közelharcokat, mint 
amilyen jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal rohamozta meg a «pesti pol-
gár» és «polgárnő» az élelmiszerüzlete-
ket. Az újlipótvárosi modern lakások 
elegáns szalonjai, halljai zsírtengerrel, 
cukorhegyekkel, liszteszsákok gar-
madájával, mérföldes kolbászrudak-
kal teltek meg, mert ki tudja, mit 
hoz a jövendő? Hogy mit eszik az a 
boldogtalan többi, az mellékes volt, 
mert míg egyfelől dagadtra hizlalták 
kamrájukat, másfelől saját fülüket 
tömték tele legfrissebb süttetű rém-
hírekkel, hogy mint «jól értesültek» 
dicsekedhessenek a kávéházi törzs-
asztanál. Ugyanekkor az első szellőre 
megindult az élelmiszerek elrejtése, 
hogy annál könnyebben lehessen fel-
srófolni az árakat, hiszen úgyis volt, 
aki megfizesse . . . Van másfajta 
pesti polgár is, amelynek még meg-
vannak a hazafias «gátlásai», amely 
mer, tud és vállal áldozatokat. Ezek 
nem fuvaroztak haza teherautó-
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számra élelmiszert, nem szaladoztak, 
nem abajgattak. A másik típus azon-
ban, mintha hangosságával rásütötte 
volna a bélyeget az egész Budapestre. 
S most, amikor korszakforduló idejét 
éljük s körülöttünk megváltozott a 
világ, azt hiszem, el kell jönnie annak 
a változásnak itt is, hogy a «pesti 
polgár» elnevezés ne keltsen kellemet-
len képzeteket a magyarság előtt. 

Po. 

A CSEHEK RIKKANCSAI... 
Most, hogy izmos és húsz év szen-

vedéseitől nekikeseredett magyar férfi-
kezek csákányától izzé-porrá zúzódott 
a trianoni cseh határ egyik póznáján a 
cseh címer oroszlánja, úgy érezzük, egy 
-keserves korszak zárult be s egy másik, 
-jobbik kezdődik. E határkőnél azonban, 
amely a már sokszor reményét vesztett 
magyar vágyakozást és várakozást végre 
cselekvés felé lendítette, azt is érezzük, 
hogy mondanivalónk van, mondani-
valónk azok számára, akik húsz esz-
tendőn át a magyar szellemi életben 
csehebbek voltak nálunk a cseheknél s 
akik kis egyéni érdekeik miatt hajlan-
dók voltak eladni a magyarság első-
szülöttségi jogát egyetlen tál lencséért. 
Mondanivalónk van, de a magunk szá-
mára s főként a feledékeny magyar kö-
zönség számára is, hogy ne fogadja el 
s ne bocsássa meg olyan könnyen azokat 
a régi bűnöket. 

Nem akarunk számonkérni és ítél-
kezni, hanem csupán emlékeztetni. 
Ismerjük ennek a szellemnek minden 
mondatát és minden mozdulását az el-
múlt húsz esztendő alatt, akár Prága 
bankóval felmért tollú szellemi kitar-
tottjai, akár európéerkedő, álpacifizmust 
hirdető széplelkek, akár «világpolgár» 
publicisták voltak. Ők nevezgették gú-
nyosan a Trianon utáni magyarság 
szellemi és morális megújhodásra való 
törekvéseit «.kurzus»-nak. Ők fitymálták 
le az aszfalt cinizmusával még a komoly 
magyar irredentizmus munkáját is. Ők 
voltak — mondanivalóikat multszázad-

beli költők és politikusok: Kossuth, 
Petőfi, Eötvös szellemi kincstárából 
kikölcsönözve és meghamisítva — a 
csehekkel való minden ellenszolgáltatás-
nélküli kultúrközeledés lelkes előhar-
cosai. Mintha bizony az egyetemes ma-
gyar kultúra hasznát jelentette volna, ha 
a felvidéki magyarság jaj szavának el-
kendőzése árán pesti drámaiparosok 
művei kerültek színre a prágai színpadi 
deszkákon. Bár tagadhatatlanul most 
utólagosan is megértjük ezt a cseh 
kultúrkapcsolatokért időnként felbuz-
dult nagy lelkesedést, ha a színházi 
tantiémekre gondolunk. Ők ájuldoztak 
a felvidéki magyarságot és általában a 
csehszlovákiai nemzetiségeket boldogító 
humánus demokrácia kultúrfölénye 
előtt. Ők vettek készpénznek minden 
prágai eredetű propagandaámítást, sőt 
dupláztak meg, akár érdekből, akár 
önzetlen, kultúrsznobizmusból fakadó 
lelki adottságból. Ők tanácsolgatták 
néhány napos kéjutazásaik alkalmával 
a felvidéki és az erdélyi magyarságnak, 
hogy nyugodjék bele a mai helyzetbe s ne 
szőjön felesleges és kártékony irredenta 
álmokat. Ők terjesztettek tudákos ál-
híreket a határokon túl élő magyarság 
hangulatáról, ők állították a közvéle-
mény elé sírásóknak a felvidéki ma-
gyarság érdemes vezetőit, ők huhogtak, 
ők bölcselkedtek, mondogattak csökö-
nyösen jövendőt. . . 

Idézzük azokat az időket, amikor 
ők — nem is volt olyan régen — had-
járatot hirdettek a fasiszta államok el-
len a magyar szabadságjogok és alkot-
mány s a magyar jövő érdekében. 
Idézzük azokat a napokat, amikor 
humanista széplelkek a cseh állam azóta 
eltávozott sajtóattaséjának teaestjeire 
jártak, amelyeken, a szendvicsen, teán 
és italokon kívül egyéb szellemi cse-
mege is szerepelt a terítéken. Ez aligha-
nem ama bizonyos szellemi maszlag 
volt, amit ők csak átvettek, s a barátság 
fejében a hiszékeny magyar közönség-
nek akartak feltálalni. Idézzük — az 
ilyen «kultúrközeledési» teákkal össze-
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függően ama utazgatásokat, irodalmi 
esteket és idegen, ellenséges pénzen 
fenntartott határon túli magyar nyelvű 
lapokban az itteni állapotokra vonat-
kozó véleménynyilvánításokat. 

Nem ítélkezünk, csak emlékeztetünk. 
Magukkal való számadásra hívjuk fel 
azokat, akiknek lelkiismeretük előtt — 
uan számot adni valójuk. Pasquino. 

Még egyszer a «Helyet az 
öregeknek». 

(Válasz egy levélre.) 
Újra meg újra átvizsgáltam a Tanár 

úr által kifogásolt cikkemet s a lelki-
ismeretemet, sajnos, azóta sem jutottam 
az abban elmondottak tekintetében jobb 
belátásra. A cikket meg kellett írnom, 
nem az öregek iránt érzett tiszteletlen-
ségem jeléül — ahogyan azt a Tanár úr 
tévesen értelmezte —, hanem azért, 
mert mélységesen felháborított az öregek 
hallatlan törtetése. Ó, nekem nem az 
fájt, hogy a cikkben említett Őméltósága 
(azóta Őméltóságák) kiszorított valakit, 
aki talán a barátom volt, hanem az, 
hogy a zsidótörvényt ugródeszkának 
használják fel egyesek anyagi jólétük 
fokozására. Ennek nincs meg mindig 
a Tanár úr által említett tiszteletre-
méltó oka, amely szerint hosszú idő 
óta elhelyezetlen leány- és fiúgyermeke-
ket kell eltartaniok, árva unokákat kell 
neveltetniök. Nem veszi észre a Tanár 
úr, hogy törvénnyel kell szabályozni a 
nemzet éléről távozók elhelyezkedését? 

Tanár úr. A cikket nem olyan 
ember írta, aki állás nélkül van s szen-
vedélyes hangon követel poziciót a maga 
számára. A cikk nem pesti kávéház 
márványasztalánál íródott, hanem fa-
lun, ahol e sorok írója él és dolgozik. 
A lelkiismeret szava volt ez, higyjen 
egy kissé annak önérdeknélküli őszinte-
ségében. Tiszteletem és hódolatom az 
öregeknek, a becsületeseknek, a megfá-
radtaknak. Ha cikkem az öregek ellen 
s nem az álláshalmozó öregek ellen 
íródott volna, nem érdemelném meg, 

hogy az irigyelt korba beérkezve, meg-
becsüljön a fiam és a leányom. Cikke-
met a telhetetlenségből állásthalmozó 
öregek ellen írtam s ha a Tanár úrnak 
van két gyermeke s ha az ötvenévet 
meghaladta is, jöjjön velünk s kiáltsa 
velünk együtt az elcsépelt frázist, az 
életet, a kenyeret, a családot jelentő 
jelszót: Helyet az ifjúságnak! E kiál-
tás az Ön két gyermekének is a kenyeret 
és a családot jelenti! 

Tanár úr ne aggódjon a nyugalomba 
vonuló őméltóságák sorsa felől még 
akkor sem, ha kétoldali kölcsön le-
vonással is mennek nyugdíjba, helye-
sebben, hogy a tárgynál maradjunk, 
egy jobb állásba. Ha az öregeknek 400— 
800 P-ig terjedő nyugdíj mellett állást 
kellett vállalni, hogy el nem helyezke-
dett gyerekeiket eltartsák, vajjon gon-
dol-e a Tanár úr azokra, akik havi 
150—200 pengőből gyerekeket ruház-
nak, iskoláztatnak s öreg szülőket el-
tartanak. Ez valahogyan több méltány-
lást és részvétet érdemelne, hiszen soha 
nem lesz lehetősége arra, hogy másik 
magasabb állásba jutva gondoskodja-
nak családjukról. 

Nehéz időket élünk. A helyzet egyre 
több szerénységre tanít s egyre több 
lemondást követel tőlünk. Nem lehet 
elég hangosan figyelmeztetni azokat, 
akiket a nemzet bizalma ültetett a ma-
gas poziciókba, hogy vigyázzanak. A mi 
szavunk nem a demagógiáé, hanem a 
lelkiismereté. Ha lesz egyszer kiáltás, 
amely a hordó tetejéről süvít a tömegbe, 
az félelmetes következményekkel fog 
járni. De amíg nem késő, nem szününk 
meg lelkiismeretünk szavát hallatni, 
még akkor is, ha a demagógia látsza-
tába esünk. Beszélnünk kell, amíg nem 
késő. Mulasztást kell helyrehoznunk, 
amikor megszólalunk és őszinte sza-
vakat mondunk. Az őszinteség századát 
éljük, úgy érezzük, hogy hivatást telje-
sítünk s mulasztást teszünk jóvá. 
Féltjük és forrón szeretjük az országot, 
segíteni akarásunkért senkise dobjon 
ránk követ. M. A. 


