
„Agyon fogjuk szeretni 

szép hazánkat”

#nacionalizmus
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A valódi nacionalizmus szép országa a léleknek. Meg-

becsül, megtűr maga mellett minden meleg érzést. A böl-

csődal reminiszcenciájától az individium büszke, de felsé-

ges önteltségéig. Minden meleg, emberi érzést. Az igazi 

nacionalizmus meghódít olyan lánglelket, mint a Jules Le-

maitre-é.12 Kell benne legalább annyi igazságnak lenni hát, 

mint a világtestvériség fantazmájában, ami pedig olyan va-

rázsos a krisztusi lelkekre. 

Az újfajtájú nacionalizmus nem is nacionalizmus. Kátéját 

jezsuiták csinálhatták. Gyűlölet lángol sorai közül. Szavak 

burkolják célját. Indulatok pótolják a lelkét. A lepergett 

évszázadokat akarja összerázni. Sötét káoszt akar, mely-

ben a járást csak ők tudják, a kiválóbbak… Hogy a fiatal 

lelkekre vadásznak – nem csodáljuk. A magyar nevelés gyá-

moltalanságot nevel. Belénk olt egész légió lejárt, öreg 

igazságot. Gyámoltalanná tesz bennünket éppen a szavak-

kal szemben. És ők a szavakkal, a jelszavakkal vadásznak a 

fiatal lelkekre. 

Diákdolgok, Nagyváradi Napló, 1901. szeptember 21. 

…

Van bizony már kétfejű sas. Viaskodunk vele, s nem ta-

gadjuk: félünk is tőle. Nem is kétfejű ez a szörnyeteg, de 

sokfejű. Egyszerre azonban többnyire csak két fejét mutat-

ja. Most is két fejét látjuk legtisztábban. Az egyik fej szittya 

arc, kuruc haj, magyar bajusz. A másik arc sima, sokráncú, 

12 Jules Lemaître (1853–1914) francia drámaíró, kritikus
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ravasz, félelmes s Loyolára13 emlékeztető. Ez most a ma-

gyar kétfejű sas. Az egyik fejét nevezzük nacionalizmusnak, 

a másik fej határozottan klerikalizmus. 

Akármelyik fejet bíznák a kezünkre, levágnánk minden 

tétova, minden tusakodó lelkiismereti harc nélkül. De szí-

vesebben a nacionalizmus-fejjel bánnánk el. Ez a fej a ve-

szedelmesebb. A nacionalizmusnál nagyobb hazugság nem 

állott még ki a harci porondra. A nacionalizmus maga ezer 

arc. Megzavarja a legbiztosabb szemű embert. Lefoglal 

magának minden emberi gyöngeséget. Utazik tradíció-

ra, kegyeletre, fajbüszkeségre, kenyéririgységre, minden 

erényre és bűnre. Mi a célja vele? A célja, hogy akit meg-

hódít a szittya arc, kuruc haj és magyar bajusz, azt kezére 

játssza a másiknak, a sima arcnak, a Loyola-félének. 

Szólott már erről sok beszéd. Mi is abbahagyjuk a kép-

letes beszédet. Kiírjuk magyarul: a hazafisággal szédelgő 

és lármázó klerikalizmus veszedelmesebb a nyílt klerika-

lizmusnál. […] A Loyolákkal el lehet bánni. Ha túlságosan 

nyakunkra akarnak ülni, letépjük a reverendájukat. De ha 

nyalka kuruc áll velünk szembe, hiába tudjuk róla, hogy fe-

ketébb Loyolánál is, bajos vele elbánni. Magyar a ruhája, a 

szava, a kardja. Az ördögbe is, kellemetlen volna hazaáru-

lás gyanújába keveredni. „Üsd a zsidót!”, „Gyilkold az isten-

telen liberálist!”. Jó, jó. Ezt elviseljük. De mikor a fajkultusz 

segítségével, kápráztatva, megtévesztőn készítik a hurkot 

a nyakunk köré – ez már nagyobb dolog. 

A magyar kétfejű sas, Nagyváradi Napló 1901. december 20. 

13 Loyolai Szent Ignác (1491–1556) a jezsuita rend megalapítója
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Pálffy tisztelendő úrtól14 megtanultuk, hogy Magyaror
szágon hazafias dolog a németet, szerbet, románt, tótot 
szidni. Így van? Ha így van, én ünnepiesen kijelentem, hogy 

nem vagyok hazafi. Én minden fajt, nyelvet, vallást, meg-

győződést és jogot tisztelek, extra et intra Hungariam15. 

Sőt, én az erőszakos magyarosításnak sem vagyok barátja. 

Egy kicsit szociáldemokrata nézet – elismerem. De a szoci-

áldemokrata ennél a meggyőződésnél nem megy tovább. 

Ellenben a magyar klerikalizmus hazafias gerjedelemben 

szidja a nemzetiségeket, suttyomban pedig trafikál velük s 

lázítja őket. A szociáldemokrácia hát nemzeti szempontból 

sem veszedelem, de a klerikalizmus mindenféle szempont-

ból az. 
Tanulságok, Nagyváradi Napló, 1901. december 21.

…

Ennek a mi tengernyi bajjal küzdő kicsiny országunknak  
nem a legkisebb fátuma, hogy a hazug szájakra s min
dig a szájakra ad legtöbbet. Egy ügyesen csaholó száj már 

szédítni tud nálunk. Vannak here osztályaink, pártjaink, 

nagyságaink, kiknek minden jogcímük a szájuk s kik a szá-

jukkal nem csak élni, de ölni is tudnak. 

Romantikára hajló nép vagyunk. Frázis-imádásunknak is 

ez az oka. S ez az oka annak is, hogy keleti módon szeretjük 

a tömjént. Faji büszkeségünk, patrióta képzelgéseink üstö-

kénél lehet bennünket legjobban megfogni. Ez a bűnünk 

14 Pálffy Béla (1870–1931) katolikus pap, újságíró
15 Magyarországon kívül és belül (latin)
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burjánoztatta föl a csaholó hazafiságot. Ezért utazik reánk 

minden csalás, ámítás, hazugság és cselvetés a hazafiság 

nevében. Ez a húr mindig meghat és mindig megfog ben-

nünket. A lényeget és valóságot nem keressük, mihelyst 

hazafisággal csaholják hazug módon tele a fülünket. 

Csaholó hazafiság, Nagyváradi Napló, 1902. július 5.

…

Mi most az új magyar föllendülés korában élünk itt,  
Hunniában. Csupa nemes csapongás a nemzeti lélek. Ma 

már a rokonainkat is megválogatjuk. Még nemrégen meg-

tette a török. Sőt halászgató, jégtörő osztyák atyafiainkat 

sem vetettük meg. Ma már ez nem így van. Az elmosott 

nációk közül nem vállaljuk csak a dicsőséges szumírt16. Az 

élők közül, néhány hónap óta, kegyesen akceptáljuk a japá-

nit. Pláne mióta híre jött, hogy a fölséges mikádó17 máról- 

holnapra, egy kicsi tollvonással eltörülte az egész japáni 

társadalmi evolúciót, a szocialista pártot, a sajtót. Na, ezek 

okvetlenül rokonaink!… Igaz, hogy Japán harminc év alatt 

eltanulta a nyugati kultúra minden technikáját. Hogy ott 

már magas kultúrélet ébredez. Na, de mi csak azt követjük, 

ami nekünk tetszik…

A magyar Boshido, Budapesti Napló, 1905. január 12.

16 szumír = sumer 
17 Mikado (japán): a császár egyik megszólítása, neve
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Úgy gondolom, s hibául ez ne róvassék nekem: agyon  
fogjuk szeretni szép hazánkat. Ha valaki kijelenti, sőt óhajtó  

hangon mondja, hogy éljen a haza: minden bűnei meg van-

nak bocsátva. Ha képviselő, akkor rögtön nagy államférfiú. 

Ha író, rögtön jeles író. Ha művész, rögtön kiváló művész. És 

csodálatos, már ha az ember például azt mondja, hogy két-

szer kettő négy, annak már semmi hatása sincs. Éljen a haza? 

Hát persze, hogy éljen. De minek beszéljünk mindig erről? 

Anatole France rossz francia hazafi? Chamberlain rossz an-

gol? Ibsen hazaáruló norvég? Ezek az urak és még néhányan 

ritkán éltetik hazájukat. […] Jó, jó, ismerjük az érvet; átkos 

és speciális helyzetünk és sorsunk. Helyes. Nagyon helyes. 

Tehát beszéljünk kevesebbet. Vigyázzunk a német körmére 

erősen. Martinuzziskodjunk. De dolgozzunk szélesebben és 

erősebben a nagy nemzetek fiainál. Próbáljunk szülni nagy 

államférfiakat, írókat, kereskedőket, művészeket, iparoso-

kat. Legyen olyan mély kultúránk, hogy szédülve rohanjon 

bele az oláhocska, tótocska géniusz. Ez a beszéd. De hogy 

az legyen a nagy poéta, aki mindig hazafias verseket farag, 

a tehetségtelen piktort rangra emelje a nemzetien színező 

ecset, ez mégis csak felháborító. 

Van aztán a dolognak még egy mókásabb oldala. Van-

nak itt dúsgazdag, címeres familiák. Övék az ország és a 

hatalom. Sokszor talán a gráciák el is maradnak bölcsőjük-

től. Ellenben, ha aztán pláne ők is éltetik a hazát, nohát az 

egyszerűen megőrjítő. Gróf és milliomos, és ő is szereti 

hazáját, azt mondja! Oh! Ha aztán pláne ezt tollal, eszével, 

zongorával teszi! Odavagyunk. 

Péntek esti levél, Budapesti Napló, 1905. április 2.
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Tárkány híres népe nagy munkában van most Belényes 
vidékén. Gyilkol, ha kell, azért, hogy Kardos Árpád le-

gyen a követje. Szegény, szilaj, nem önhibájuk miatt vad, 

oláhok közé szorult, virtusos magyarok. Ők azt hiszik be-

pálinkázva, fölbujtogatva, hogy a hazát mentik. Ők azt 

hiszik, hogy Kossuth Lajos örömrepesve néz le az Égből 

Kardos Árpádra és őreájuk. Egyforma, bús jószág a tárká-

nyi magyar és a kerpenyesti oláh. De Lucaciu vagy ha úgy 

tetszik Lukács László, az igazi negyvennyolcról beszél. Tu-

rinról beszél, Kossuth Lajosról, a demokráciáról, a kultú-

ráról. Arról beszél magyarul és románul, hogy a magyar 

és román népet egyformán föl kell emelni. A latifundium 

ellen beszél, az önálló vámterületet követeli. Tárkány, Tár-

kány, Kossuth Lajos nagyon könnyes szemekkel nézhet le  

az Égből. 

A magyar publikum nem sejti azt, hogy Lukács László-

ból a mi becézett úri osztályunk csinált román agitátort. 

Lukács László, ez a nagytalentumú pap, külföldi tanulmá-

nyai után európai emberként került haza. Szavahihető ta-

núk megmondhatják ma is, hogy magyarul pompásabban 

beszélt, mint oláhul. Tele volt komoly ambíciókkal, jogos 

érvényesülő vágyakkal. Aki ismeri a magyar vidéki dzsentri, 

a vármegyei urak ázsiai dölyfét és kultúrátlanságát, meg 

tudja érteni, ami bekövetkezett. Lukács Lászlót lenézték, 

üldözték s belekényszerítették a román nacionalisták tábo-

rába. Azt az erőt azonban nem tudták kiölni belőle, hogy 

máig kultúrember s népbarát maradjon. 

Tárkány és Kerpenyest, Budapesti Napló, 1907. augusztus 20.
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A kultúrember különben is túl van a nacionalizmus nya
valyáján. De összeköti azzal a társadalommal, melyből 

támadt a kultúra s a kultúrának még fölszabadítható erők 

közössége. De ha így tart tovább, mint most van, mi kös-

se a magyar származású kultúrembert egy társadalomhoz, 

mely az emberiségnek semmit sem ad? Mi kösse az ő Ma-

gyarországához, mely néhány ezer úri nomádnak a vadász-

területe, s ahol, hogy a néphez ne férkőzzenek a fölvilágo-

sítók, inkább elpusztítják a népet is. 

A patriotizmusnak új, emberi kultúrformáját is ki fogják 

ölni a magyarországi intellektuelek és szabadságharcosok 

lelkéből. Helyébe teszik a reménytelenséget s a lassan- 

lassan már szenvedélytelenné váló undort. Magyarország 

mai urainak, akik tűzzel-vassal éppen most harcolnak a de-

mokrácia első föllépése ellen is, ha egy kis lelkiismeretük 

volna, dermedten kellene meglátniuk ezt a szinte páratlan, 

megrázó kultúrpszichológiai jelenséget. 

Megszerettetik a hazát, Népszava, 1908. augusztus 16. 

…

Hogy az igazi evangélium szerint reformált hazaszere
tet mi? Hallottam egy párizsi líceum évzáró beszédjében 

egyszer: – Fiúk, nézzetek szét e nagy Párizsban s az egész 

világon, ha tehetitek. Szívetek és szemetek meg fog telni 

könnyel. Mennyi galádság, tudatlanság, ínség és bűn. Meny-

nyi még az elnyomottak száma, mikor pedig boldogságra 

termett minden ember. Dolgozni az elnyomottak fölsza-

badításán, minden ember boldogságán: ez a cél. Agyak és 
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kezek kooperatív, szent munkája: ez az eszköz. Igazságot, 

világosságot, boldogságot és szépséget adjunk a Föld min-

den emberlakójának. Meg kell csinálnunk az igazságos, új 

és fölségesen emberi társadalmat. Fiúk, legyetek büszkék, 

hogy franciák vagytok, Franciaország mindig a népek élén 

járt az emberiség boldogításáért. Az új, a szabad, a nemes 

társadalomnak mintáját a világ számára Franciaországnak 

kell megteremtenie. 

Ime az új hazafiasság: az emberi, a populáris, a szociális 

hazafiasság. A XX. század emberéhez illő. Nem a régi: az 

üres, a hazug, a sallangos. És Franciaország legújabb gene-

rációja már e vallásban nevelkedik. 

A hazaszeretet reformja, Budapesti Napló, 1906. július 6. 

…

JardinsurMarne falucskába egy német ember költö
zött be. A német ember a fiát azonnal beíratta az iskolába. 

De a gyermeknek sok szívfájdalma volt új pajtásai között. 

A fiúk üldözték, kínozták a németet az első napokban. Egy 

hétig ekkor naponként egy órán Sedant18 magyarázta el 

a gyerekeknek a tanító úr. Elmondta nekik, hogy valóban 

megalázták a németek Franciaországot. De elmondta azt 

is, hogy az a szomorú háború büntetés volt. Büntetés volt 

azért, mert a franciák császárt csináltak maguknak. Megré-

szegedtek és elpártoltak a szabadságtól. S azután az utolsó  

18 Sedan: észak-francia város; a poroszok győzelmével záruló francia–porosz 
háború legfontosabb ütközete itt zajlott 1870-ben
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órán így fejezte be a beszédjét a tanító úr: – A háborút, 

gyermekeim, a fejedelmek, a rossz nagyurak, a szamár fő-

katonák és a lelketlen gazdag emberek csinálják. A tudó-

sok, a művészek, az írók, a művelt emberek és a dolgozó 

nép gyűlölik a háborút. Nekünk nem szabad haragudni a 

német népre. Nekünk sok-sok millió édes testvérünk van 

Németországban, akiket szeretnünk kell. Aki csak dolgozik 

és bajjal él a világ bármely országában, azok nekünk test-

véreink, gyermekek. 

S a kis német fiú szeretett pajtássá és vidám franciává 

vált hamar Jardin-sur-Marne-ban. 

A német fiú bűne, Budapesti Napló, 1907. március 22.
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