
Mária-kegy hely tekintélyére vall Szörényi László, 1709. január 1-től nyitrai kanonok, zarán-
doklása is: „A Boldogságos Szűz iránti tiszteletét . . . az által tanúsította, hogy szombaton 
éjjeli 11 és 12 óra között a lakásától fél órányira fekvő kövesd-hegyi templomhoz hű és titok
tartásra kötelezett szolgája kíséretében mezítláb zarándokolt."59 Simonovícs János, aki 1709 
és 1711 között szintén nyitrai kanonok volt, 1721-ben „a kövesd-hegyi Boldog-Asszony temp
lomának sírboltjában temettetett el".60 Az ilyenféle adatok arra vallanak, hogy a kövesdi 
Mária-kultuszt a vár kuruc kézre kerülésétől folyamatosan gyakorolták a hívek, s lehetséges, 
hogy nem szűnt meg Űjváry Tamás kántori szolgálata sem. 

Általában Mária tisztelete a szabadságharc utolsó éveiben megnövekedett, mert a 
visszaszorított s restaurációs igényeiben korlátozott katolikus-egyház az ő segítségét kérte, s a 
hosszú háború viszontagságai között szenvedő, károsodó hívek fogadalmakat tettek neki. 
Fogadalmát váltotta be Hajnovics Ferenc bars-szentkereszti plébános, 1711-től nyitrai kano
nok, aki ,,a Rákóczy-féle mozgalmak idejében a kuruczok által börtönbe vettetett", s midőn 
kiszabadult, a besztercebányai Szkalka nevű dombon kápolnát épített Mária magasztalá
sára.61 A kiterebélyesedő és elmélyülő Mária-kultusz gyümölcsei az említett Mária-kesergők. 
Ezek bizonyára felhangzottak a kövesdi templomban is, s ha ezekben az években valóban 
Újváry volt még a kántora, már másfajta énekeket intonált, mint amilyeneket maga írt haza-
ias felbuzdulásában, Máriát magasztalva, de mégiscsak Rákóczi tiszteletére. 

Juhász Géza 
(Újvidék) 

PAPP DÁNIEL IRODALMI KÍSÉRLETEI 

Az irodalomtörténet eddig úgy tudta, hogy Papp Dániel első cikke 1893-ban jelent meg a 
Pesti Naplóban, s ezzel egy csapásra komoly rangot szerzett újságíró körökben. Molnár Ferenc 
és Székely Sándor szinte szóról szóra egyformán írja le azokat a kissé romantikus körülménye
ket, ahogyan a cikkíró inkognitóját felfedték, mert Papp Dániel egy hordárral küldözgette 
írásait, és a hordár vette fel a szerkesztőségben a tiszteletdíjat is. A lap szerkesztője egyszer 
kocsin szegődött a hordár nyomába, s így jutott Jeszenszky Damó közjegyzői irodájába, ahová 
akkor lépett be, amikor a hordár épp a közjegyzősegéd, Papp Dániel kezébe olvasta le a tisz
teletdíjat. Általános feltűnést keltett, hogy szinte egyszerre lépett a kész író a közönség elé. 
Salgó Ernő így ír erről: „Nála sohasem lehetett belátni a műhelybe: mindig csak az eredmények
kel állt elő. Mint író is nem a nyilvánosság előtt fejlődött, és mikor néhány éve megjelent a 
közönség előtt, egyszerre mint kész író lépett az újságok tárcarovataiba."1 Az irodalomtörté
nész Nagy Miklós természetesen nem a fellépés, a pályakezdés különösségén csodálkozik, 
hanem a zsengék sajnálatos hiányáról, valószínű elkallódásáról beszél, ami lehetetlenné teszi 
„a tárgy növésben, fejlődésben való megfigyelését, leírását". ,,A filológusnak oly kedves zsen
gék — írja a Muzsika az éjszakában bevezetőjében —, amelyeknek naiv dadogásában szív
dobbanva fedezi fel a későbbi jelentős művek első magzatmoccanását a kutató, nem lelhetők 
fel többé."2 Azzal, hogy most bemutatjuk néhány eddig ismeretlen diákkori művét, a Zombor 
és Vidéke c. lapban megjelent első verseket és egy tárcanovellát, még nem tesszük lehetővé az 
életmű „növésben, fejlődésben" való vizsgálatát s nem világítunk be valami mélyen az író 
műhelyébe, hisz az első közlések (1884, 1885) és a folytatás (1893) között még így is hét esztendő 
munkája és fejlődése marad fehér folt, a fejlődés vonala még szaggatott marad, de valamivel 
mégiscsak láthatóbbá válik. 

Annyit már régebben tudunk, hogy a zombori gimnáziumban, ahol írónk az V—VIII. 
osztályokat végezte 1880 és 1885 között, az önképzőkör egyik legtevékenyebb, legtöbb pálya
díjat elnyerő tagja volt. Tanúskodik erről az iskolai évkönyv, de a Zombor és Vidéke c. helyi 
lap is, amely az 1885. július 2-i számban részletes beszámolót közöl a gimnázium évzáró ünne
pélyéről, s teljes egészében közli az „értesítvény referádáját" az önképzőkör munkájáról. „Az 
önképzőkör saját pénztárából a következő pályadíjakat tűzte ki" — kezdődik a „referáda", 
majd pontokba szedve sorolja fel a pályadíjakat és nyerteseket. A 2-es pontban ezt olvashat
juk: „Egy szépirodalmi prózára 2 ezüst forintot. Nyerte Papp Dániel VIII. o. t.", a 4-es pontban 

5« Uo. 2 8 7 - 2 9 1 . 
, 0 Uo. 295. 
" ( IPOLYI ARNOLD): Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis pro AnnoSaeculari MDCCCLXXVI. 

Besztercebánya (1875.) 3 5 3 - 3 5 4 . 
1 SALGÓ ERNŐ: Papp Dániel UjMSz 1900 aug. 
a Papp Dániel: Muzsika az éjszakában. Szépirodalmi K. Bp. 1957. NAGY MIKLÓS: Bevezetés 16. 

6* 363 



pedig: „Dr. Schuller Simon ügyvéd úr által szépirodalmi prózai vagy verses műre két. cs. k. 
arany. Érkezett 4 mű. A díjat nyerte: Papp Dániel VIII. o. t. Dicséretet nyertek Papp Dániel 
VIII. o. t. és Matzitz Pál VII. o. t."3 Ezenkívül fordítással is nyert pályadíjat, s az önképzőkör
től függetlenül neki ítélik nyolcadikos korában a Virter-Vértesi Károly író által a legjelesebb 
magyar dolgozatok írójának felajánlott 1 arany forintot. Ezeket a pályamunkákat, sajnos, nem 
ismerjük, mert eddig még nem került elő az iskola önképzőkörének jegyzőkönyve a nyolcvanas 
évekből. 

A fentiekből mindenesetre látható, hogy Zombor közvéleménye igen élénk érdeklődés
sel kísérte a fiatal iskola működését, komoly kulturális tényezőnek tekintette, s a közéleti fér
fiak pályadíjak kitűzésével is serkentették az önképzőkör, munkáját. Különösen jeleskedett 
ezen a téren a Zombor és Vidéke, amiből aztán érthető, hogy az önképzőkörben oly kimagasló 
eredményeket felmutató, az átlagosnál minden bizonnyal nagyobb tehetséget eláruló Papp 
Dániel önképzőköri munkai számára hamarosan megnyitotta a lap tárcarovatát is. A Magyar
ország Vármegyéi és Városai c. munka Bács—Bodrog vármegyéről szóló kötetében olvashatjuk 
Papp Dániellel kapcsolatban: „Zomborban diákoskodott és a zombori lapokban jelentek meg 
első sikerült tárcái".4 S valóban, a Zombor és Vidéke 1884. május 11-i számában találkozunk is 
az író nevével, de meglepetésünkre a tárca-, novella- és regényíró, illetve vezércikkíró Papp 
Dániel neve nyomtatásban először egy lírai vers alatt jelenik meg. Nyilván nem vagyunk messze 
az igazságtól, ha a fentiek alapján feltételezzük, hogy ezek az első művek egyenesen az önkép
zőkör dobogójáról kerültek a lap szedőtermébe, illetve a szerkesztő asztalára. De lássuk a 
verset. 

FLÓRÁNAK 

I. 
i 

Láttad már a száradó bereknek 
Égbenyúló hervadt ágait?! 
. . . Halva is a nap felé tekintnek, 
Bár az tette holttá tagjaik. 

Én is csak te, napja életemnek, 
Lángszemed tüzétől hervadok, 
S mégis, hogyha majdan sírba tesznek, 
Akkor is te rólad álmodok. 

II. 

Élve leszek holtan: 
Halva is kísérlek, 
Sírnak Öléből is 
Látni foglak téged. 

Ott leszek a hajnal 
Piros sugarában, 
Kelteni fog lelkem 
Szűzi nyoszolyádban. 

S alkonyatkor, hogyha 
Zephyr suttog csendben, 
Szellő ajakán fog 
Csókot adni lelkem. 

S falevél ha sárgán 
Érinti meg orcád, 
Lombok zúgásában 
Én beszélek hozzád. 

3 Zombor és Vidéke 1885. július 2. — Tárca 
'Magyarország Vármegyéi és Városai — Bács-Bodrog vm. II, 
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Ó de hogyha más lesz 
Kedvesed te néked, 
Igazán csak akkor, 
Akkor halok én meg. 

Amint látjuk, igazi kamaszos, szentimentális szerelmi költemény ez, sokkal inkább a kép
zelet erejével színezett helyzet, mintsem eredeti élmény közvetlen költői megnyilvánulása a síron 
túli szerelem és hűség sóvárgása. A versformával kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy az induló költő a modern forma felé igazodik, bár az is feltehető, hogy az általa oly sokat 
emlegetett „rác trocheusok", a szerb népköltészet tízszótagos sorai (,deszeterac") rezonáltak 
benne, mikor először versíráshoz fogott. Fontos azonban, hogy nem az epigonok által elkop
tatott magyaros formával kísérletezik. Az első részben ötös és ötödfeles trocheusokat találunk, 
a második részt 4/2-es osztású magyaros formának is felfoghatjuk, de ebben is jól kihallat
szik a trocheus. Megfigyelhetjük, hogy a két későbbi vershez képest itt meglehetős egyszerű 
rímképletet találunk. Az I. részben: a, b, a, b, a másodikban pedig: a, b, c, b. 

Ugyanez év július 10-én ugyancsak a Zombor és Vidékében jelenik meg az ifjú Papp 
Dániel tollából Heine Der scheidende Sommer c. versének fordítása is Megrezzen . . . címmel. 
A két vers összevetése arról tanúskodik, hogy a költő már a Flórának c. vers írásakor ismerte 
Heine versét is. A két vers formájában legfeljebb annyi a hasonlóság, hogy mindkettőben 
hosszabb és rövidebb trocheusi sorok váltakoznak, de míg az elsőben ötösök és ötödfelesek, 
itt négyesek és negyedfelesek. A fordításban végig a, b, c, b rímképletet találunk. Érdekesek 
azonban a két vers közötti egyéb hasonlóságok is, mint a költői szemlélet és némely hasonlatok 
látható rokonsága. Mindkét versben a berek és a nap, napsugár vagy a vele azonosított nyár 
állnak egymással szemben és fejezik ki a költő és kedvese kapcsolatát. „Én voltam a búcsúzó 
nyár, /Te a haldokló berek" — hangzik a Heine vers záró sora Papp Dániel fordításában, a 
Flórának címűben pedig, mint láttuk, a költő önmagát azonosítja a száradó berekkel, a kedvest 
pedig a naphoz hasonlítja, amely holttá tette tagjait. 

A Heine-fordítás az iskolaév végén jelent meg, s most azt várnánk, hogy az első megjele
nések után, majd gyakrabban találkozunk az ifjú verselő nevével a lapban, ahol immár polgár
jogot nyert. Különösen a nyári hónapokban várhatnánk joggal gazdagabb termést, amikor a 
diák-múzsa igen termékeny szokott lenni, bővelkedvén élményekben és szabadidőben egyaránt. 
De egész nyáron nem találkozunk nevével a lap hasábjain, sőt egész őszön sem, csak a követ
kező, 1885. év március 12-én jelentkezik a Most szívem . . . , április 2-án pedig a Ha az álom . . . c. 
verssel. Iktassuk ide mind a kettőt teljes terjedelmében, hadd lássuk az egész „lírai termését", 
mert mint ismeretes, többé sohasem közölt Papp Dániel költeményt, s kézirati hagyatékában 
is csak az egyetlen Sírverset találták halála után. 

Most szivem .. . 

Most szivem szerelme újra 
Csak teérted lángol szentem, 
De egy vádnak ólomsúlya 
Ijesztően nyomja lelkem; 

S hogyha édes arcod látom, 
S mint egy bűvös tündérálom 

Mámorít tekinteted; 
S megittasul minden érzék, 
S újra érzem, amit érzék 

Egykor . . . régen, te veled; 
Oh valami úgy fáj nékem 
S búra fordul boldogságom, 
Mert hisz amint drága szépem 
Veled bántam újra látom. 

S bár tekintetedből árad 
Múlt időknek sok varázsa, 
Mégis érzem azt a vádat; 
Mért mentem a nagyvilágba?! 

Mért mentem el tövist szedni? 
Mért kellett nekem elmenni 

S elhagyni az ibolyát 
Mikor már — a mire vágytam — 
Benn voltam a boldogságban 
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S élvezem az üdv hónát?! 
És e vádnak mentő vége 
Akkor lesz csak — tudom érzem — 
Hogyha Vilmám, te is végre 
Megbocsátsz — mert visszatértem. 

Ha az álom ... 

Ha az álom csendes éjben 
Rózsaképet fűz elébem 

S rámbocsátja szenderét; — 
Akkor érzem, amit ébren -w 
Hasztalan annyit reméltem; 

— Az örömnek tengerét. 
S ha a nyugvás enyhe karja 
Pilláimat letakarja, — 
. . . Vilma jő; — s én boldogságom 

• . Álmaimban feltalálom. 

Ámde mit ér, hogyha ébren 
Lemondással kell beérnem, 
S szép álmomat szertefújja 
A valóság kínos búja?! 

— Azért is, ha így kell lennem, 
Akkor inkább vígy el engem 

Örök álom istene, 
Hogy a sírban mindörökre, 
El nem múló szent örömre, 

Álmodozzam én vele. 

Jegyezzük meg mindjárt, hogy a március 12-én megjelent Most szívem ... kezdetű 
vers „P.— D". jelzéssel van csak ellátva, a második viszont ,,P. Dániel" jeggyel. Hogy e két 
vers ugyanannak a szerzőnek kezenyomát mutatja, az első pillantásra a vers formájából és 
tartalmából, valamint a bennük kifejezésre jutó költői-emberi alapállásból is nyilvánvaló, de 
különben sem találunk a lapban sem Papp Dániel fellépése előtt, se elhallgatása után „P. D." 
iniciálét. Hogy még egy ilyen külső jegyre is rámutassunk, a szeretett leány neve, Vilma is 
mindkettőben feltűnik. Sokkal döntőbb azonban a versek hangulati azonossága és versfor
mája, a költői kifejezőeszközök rokonsága az azonos szerzőség bizonysága szempontjából. Az 
első versben olvasható, kamaszos nagyképűségtől nem mentes önvád a kedves hűtlenül és 
oktalanul való elhagyása miatt lényegében egy tőről fakad azzal a kissé homályos szerelem
vággyal, amely a második versben szólal meg. Nyilvánvaló, hogy a csak álomban megélt szere
lem, amelyet az ébrenlét szertefúj, őszintébb, igazabb, mint a hűtlenség, a nagyvilágba kóbor
lás, a kedves elhagyása miatti önvád, de mindkét érzésvilág a kamasz- és ifjúkor határán levő 
ifjú ember jellemzője. De ugyanabból a kelléktárból való a két vers nem egy kifejezése, hason
lata is, mégpedig a kor szentimentális lírájának kelléktárából, mint pl. a „bűvös tündérálom", a 
,j-rózsakép", az „üdv hona" és „öröm tengere", vagy a kín és gyönyör, boldogság és keserűség 
ellentétének érzékeltetése tövis és ibolya hasonlatával. Egy szerzőre mutat a két vers szinte 
azonos ritmikája is. Mindkét versben 4-es és negyedfeles trocheusok váltogatják egymást, csak 
más-más elrendezésben. 

Ezek a versek nem emelkednek fölül valami nagyon egy átlagos középiskolai önképző-
köri verselő színvonalán, s feltehetőleg a vidéki lapocska viszonylag alacsony művészi krité
riuma tette lehetővé, hogy nyomdafestékhez jusson, ezért nem is érdemel különösen beható 
elemzést, -de valami fejlődést mégis megfigyelhetünk bennük, ha összevetjük őket. Az első 
kettő terjengősebb, míg az utolsóban két aránylag rövid szakaszban világosan és élesen állítja 
elénk egyrészt a vágyálmot, másrészt a keserű ébredést, a vágyálom szertefoszlását, ami az 
örök álmot — a vers logikája szerint — érthetően teszi kívánatossá a számára. 

Érdekes magábanvéve az a tény is, hogy az ízig-vérig novellista Papp Dániel először 
lírai költeménnyel lépett a nyilvánosság elé, tehát pályáját „lírikus"-ként kezdte, de mégsem e 
versek azok, amelyekben a késői jelentős művek „első magzatmoccanását" megfigyelhetjük, 
hanem az a tárcanovella, amely ugyancsak a Zombor és Vidéke c. lapban jelent meg 1885. 
március 22-én „P. D." jelzéssel. A címe: A díjnok álma. Ahelyett, hogy hosszadalmasan bizony
gatnánk, miszerint a ,,P. D." iniciálé mögött feltétlenül Papp Dániel szerzőségét kell látnunk, 
vizsgáljuk meg inkább közelebbről magát a művet, s az Önmagában — tartalmával, stílusával, 
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szemléletmódjával — bőséges bizonyítékul szolgál erre vonatkozólag. Magát a tárgyat is köz
vetlen környezetéből vette: a novella főhőse járásbírósági díjnok. Tudvalevő, hogy az író 
édesapja járásbíró volt, tehát valószínű, hogy a szülői házban, illetve apjának irodájában ismer
hetett hasonló öreg, gyámoltalan tisztviselőt. Ez a szánalmas öreg díjnok valamikor a „rőfnek 
lovagja volt, s csak a sors csapásai vezérelték Justitia hivatalaiba, ahol a vak istenasszony 
nem látván a szegény díjnok nyomorát, tizenhét év alatt egy hajszálnyi avanzsírozást sem 
hozott számára az elröppent idő". Mivel tehát hajdan rőfös kereskedő volt, de tönkrement, a 
szerencse istenasszonyától nem is annyira a hivatali ranglétrán való emelkedést remélte, hanem 
inkább azt, hogy egyszer újra rőfös üzletet nyithasson. Ezért hordja naponta a feleségétől 
dohányra kapott húsz krajcárokat a lottó-gyűjtődébe, hogy ha egyszer megüti a főnyereményt, 
akkor . . . Egyszer aztán csodálatos álmot látott: Szent György jelent meg előtte felemelt 
ujjal, kettős gyertyatartóval és háromhegyű dárdával a kezében. Az öreg díjnok mindjárt 
„felfogta" az égiek csodálatos jelzését, s „tudta", hogy a felemelt ujj az l-es, a kettős gyertya
tartó a 2-es, a háromhegyű dárda pedig a 3-as számot jelképezi. Nyomban meg is tette a lottón 
az l-es, 2-es és 3-as számokat, s szinte természetesnek találta, hogy a húzás napján, mikor a 
gyűjtődé elé ért, épp ezeket a számokat látta kitéve a kirakatban. Hirtelen örömében bevallotta 
szigorú feleségének titkos játékszenvedélyét, s együtt ábrándoztak a nagy boldogságról, az új 
rőfös üzlet megnyitásáról. Mikor aztán újra elment a gyűjtődébe, hogy megkérdezze, mikor 
veheti fel a 4000 forintos főnyereményt, a gyűjtő előbb értetlenül bámult rá, aztán pedig észbe 
kapott és szidalmazni kezdte inasát, aki olyan ügyetlenül rakta ki a számokat a lyukas karton 
elé, hogy a 21-esből csak az l-es, a 42-esből csak a 2-es, a 63-asból pedig csak a 3-as látszott az 
utca felől. Ilyenformán „a rőfös boltból csak a rőf jutott ki neki, azt is a felesége rakta a hátára". 
De még egyéb súlyos büntetés is várt rá: „A haszna a dolognak az lett, hogy öreg kollegám 
ezentúl nem kapott energikus nejétől még húsz krajcárt sem napjára, természetben lőn neki 
kiszolgáltatva ezentúl a pipába való dohány". Ennyi a két fél oldalnyi, „vonal alatti" írás 
tárgya. S ha a tárgy mellett a főhős, az elesett, szerencsétlen kisember alakját és tragikomikus 
sorsát is szemügyre vesszük, ismét csak Papp Dániel szerzőségét látjuk kétségtelennek. Említ
sük meg pl. Raslics Tádét A komiszáros, Demeter Arzénovicsot a A pedellus vége c. írásokból, s 
láthatjuk, hogy Papp Dániel lényegében már meg is találta jellegzetes és kedvenc figuráit ebben 
a legelső írásban, e diákkori zsengében. De az alaphangon és a jellegzetes Papp Dániel-i hősön 
kívül a novella későbbi mesterének kezenyomát mutatja itt már a szerkesztés is: csak röviden, 
szinte vázlatosan mutatja be hősét a cselekmény indulásakor, a fent idézett egyetlen mondat
ban szól a novella előtti sorsáról, s már végzett is az expozícióval, amint közölte, hogy egyetlen 
szenvedélye a lottó. A továbbiakban igen gyorsan peregnek az események, a történés egyenes 
vonalban halad a csattanó felé: a rövidre szabott boldogság ábrándozáson keresztül a teljes 
letörés, összeomlás felé. Az inas hanyagságának kiderülésével a novella cselekménye tulajdon
képpen be is fejeződik, s a szerencsétlen öregember „pótbüntetése", amit energikus nejétől 
kapott a rőffel, valamint a dohánypénz megvonása valóban feleslegesnek tűnik, hisz az öreg 
tragédiája a lottógyűjtödében lényegileg beteljesült. Talán csak a szójáték nyújtotta nyelvi 
humorizálás lehetősége csábította az utolsó sorok megírására. Persze, ezt a lehetőséget nagy
szerűen aknázta ki, de a későbbiek során is szívesen élt az ilyen lehetőségekkel. De nemcsak az 
ilyen csevegő stílusba illő ötletes játékokban, hanem a novella nyelvezetének, stílusának egé
szében is megmutatkoznak már a későbbi nagy stiliszta oroszlánkörmei. 

Amint megállapítottuk, hogy az 1884. évi két vers megjelenése után majd egy eszten
deig hiába keressük Papp Dániel nevét a Zombor és Vidéke lapjain, ugyanígy nem kis meg
lepetéssel tapasztaljuk, hogy az 1885. április 2-án megjelent Ha az álom . . . c. költemény egy
ben az utolsó Zomborban közölt írása is Papp Dánielnek. Ennek nyilván az a magyarázata, 
hogy elkerült Zomborból, Pesten jogi tanulmányaival volt elfoglalva, s ha nem is felejtette el a 
kezdeti sikereket, úgy látszik beletörődött — talán gondviselői tanácsára —, hogy szabályos 
polgári egzisztenciát teremtsen magának a jog elvégzése útján. 

Ügy véljük, hogy e szórványos hírlapi szereplés, amely természetesen nem tekinthető 
publicisztikai munkásságnak, inkább csak irodalmi szárnypróbálgatásnak, igen mély nyomokat 
hagyhatott az ifjú ember lelkében. Braun Sándor pl. „az újságíró mindenható szeretetétől 
impregnált lélek"-nek nevezi, amely „emésztő csatákat vívott benne a polgári nyugodalomra 
vágyódó emberrel. Nem egy, de öt különböző területen próbálkozott, leszerelve, elhallgattatva, 
elcsitítva, elrejtve teremtő zsenijét. És minden próbálkozása hiú volt, meddő volt, tagadása 
eredendő hivatásának. A géniusz sírt benne koncipista mesterségek után való törődéseit lát
ván, majd felkacagott minden csalódásán, végül rabul ejtette egészen és vitte, sodorta a redak-
ció izzó levegőjébe, ahol nagyszerű nyilvánulásokban bizonyította a nagysághoz való jogát."5 

Ignotus „kész kóreset"-nek nevezi azt, hogy valaki közjegyzői helyettesből publicistává legyen. 
Ha viszont tudjuk, hogy Papp Dániel már 17—18 éves korában belekóstolt a nyilvános szerep-

6BKAUN SÁNDOR: A mi halottunk BN 1900. aug. 17. Nekr. 
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lés gyönyörébe, akkor ez a kóreset nem is tűnik olyan megmagyarázhatatlannak, s csakugyan 
hihetünk barátjának, Braun Sándornak, hogy azt a 7—8 esztendőt, amely a Zombor és Vidéké
ben való utolsó szereplést a Pesti Naplóban való fellépéstől elválasztja, emésztő csaták töl
tötték ki az alkotó művész ösztönös írói törekvése és a józan belátás diktálta koncipista mester
ségek próbálgatása között. 

M. Pásztor József 

IRODALMI SAJTÓPER 1934-BEN 

(Adalék a magyar ellenforradalmi rendszer cenzúratörténetéhez) 

A Szabad írás „irodalmi és művészeti kritikai beszámoló"-t Müller Lajos kommunista 
nyomdász hívta életre 1934-ben. Fórumot akart vele teremteni a hazai és külföldi kommunista 
és más haladó írók számára.1 

A folyóirat következetes forradalmisága szálka volt az ellenforradalmi cenzúra szemé
ben, s nem nézte tétlenül a lap tevékenységét. 

A Szabad írás második száma 1934 májusában jelent meg; 17-éről van keltezve az 
alábbi megrendelő levél — a lap felelős kiadójának felkért fiatal kommunista egyetemi 
hallgató — Kovács Kálmántól: „Alulírott E. Kovács Kálmán megrendelek önnél a mai napon 
1000 példány Szabad írást 16 oldalon P.150 ért, mely folyóiratért a teljes sajtó és büntetőjogi 
felelősséget vállalom. Igazolom magam a 338 sorszámmal ellátott és a Tudományi- és Közg, 
Egyetem által kiállított diákigazolvánnyal. 

Budapest, 1934. V. 17-én. E. Kovács Kálmán 
VIII. Bérkocsis ucca 26. II. 12."* 

A lappal kapcsolatos első ügyészségi irat május 25-i keltezésű, s a budapesti kir. büntető tör
vényszék vizsgálóbírójához címeztetett. Ebben a királyi ügyész a „Budapesten . . . előállított 
Szabad írás lap 1934. évi május hó 18. napján kiadott 2. számban . . . megjelenő közlemények" 
miatt, mivel azok tartalma kimeríti a bűntett fogalmát, elrendeli a nyomozást; s egyben 
indítványozza „a vád tárgyává tett sajtótermék . . . összes példányainak,... kéziratának a 
lefoglalását, s e célból a házkutatás" elrendelését. Másnap, 26-án a vizsgálóbíró meghozta „vég-
zésé"-t. Helyt adott a kir. ügyész indítványának, s erről értesítette az államrendőrség buda
pesti főkapitányságát, hogy foganatosítsa a lefoglalást és a házkutatásokat. A rendőrség már 
„délután 1.30 órakor" megjelent a nyomdában, ähol Neufeld Zoltán felmutatta E. Kovács 
Kálmán megrendelő levelét, s közölte, hogy a lapot 19-én szállította el E. Kovács. Nála négy 
lappéldány maradt, azokat átadta dr. Borbáth rendőrkapitánynak, aki a vele levő két detek-
tívvel átkutattatta a nyomdát, de több bűnjelet nem találtak. 

Két órákor már E. "Kovács Kálmán és Darvas József albérleti lakásán „szemléztek" 
ugyanők. Dr. Bozzay Gyula rendőrtanácsos 29-én értesítette az ügyészség sajtóosztályát a 
házkutatások és kihallgatások megtörténtéről. S hogy közben az ügyészség is serénykedett, 
mutatja az, hogy május 30-án benyújtotta vádiratát. 

50.803 
1934. k. ü. A budapesti kir. ügyészségtől. 

A vonatkozó nyomozati iratokat./. alá idezárva, a következő 

v á d í r a t 
kíséretében terjesztem be: 

I. Szabadlábon lévő D a r v a s J ó z s e f , Orosházán, 1912. évi február hó 10. napján 
született, evangélikus vallású, házitanító foglalkozású, budapesti (VIII., Bérkocsis u. 26.) 
lakost, mint szerzőt, 

II. szabadlábon lévő epresi K o v á c s K á l m á n , Orosházán, 1912. évi június hó 
16-án született, református vallású, házitanító, budapesti (VIII., Bérkocsis u.26.) lakost, mint 
kiadót és 

1 A folyóirat ismertetését I.: 1.: Szabad írás irodalmi lap 1934-ben. MKSz 79. évf. 1963. 4. sz. 317 — 
325. 

»A sajtóperrel kapcsolatos összes iratokat, adatokat a Párttörténeti Intézet Arch. B. 6766/1934. XI. 
alapján idézem. 
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III. szabadlábon lévő M ü l l e r L a j o s , Aradon, 1902. évi augusztus hó 14-érc 
született, izr. vallású, nyomdász, sződligeti (Jókai-u. 3.) lakost, — mint átvevő szerzőt, — é& 
pedig 

Darvas Józsefet kétfendű, a Btk. 172.§-ánakII. bekezdésébe Ütköző, az 1922. évi XVIL 
t. c. 6. §. V. bekezdésének megfelelően, az 1912. évi LXIII. t. c. 19. §-a szerint minősülő, sajtó 
útján elkövetett izgatás bűntette és az 1921. évi III. t. c. 6. §-ába ütköző, a m. kir. csendőrség 
ellen gyűlöletre izgatás vétsége, — 

epresi Kovács Kálmánt egyrendű, az 1921. évi III. t. c. 7. §-ának I. bekezdésébe ütköző, 
sajtó utján elkövetett, a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség 
és 

Müller Lajost az 1921. évi III. t. c. 5. §-ának I. bekezdésébe ütköző, az állam és társada
lom törvényes rendjének erőszakos felforgatására izgatás vétsége címén azzal vádolom, hogy 

a Budapesten, a N'eufeld Zoltán nyomdájában előállított „Szabad írás" című nem idő
szaki lapnak 1934. évi május havi 2. számában, — 

I. Darvas József a „Szakadék" és „Nagy Lajos: Kiskunhalom" felirat alatt közzétett 
cikkekben az 1922. évi XVII. t. c. 6. §-a alapján ideiglenesen fenntartott rendelkezések hatály
ban maradásának idején, a munkásosztályt, a munkaadó és a többi társadalmi osztály elleni 
gyűlöletre izgatta és azonkívül a „Szakadék" cimű közleményben a m. kir. csendőrség ellen 
gyűlöletre izgatott, — 

II. epresi Kovács Kálmán az „Irányított tervgazdálkodás" feliratú közleményben olyan 
valótlan tényeket állított, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar állam és a magyar nemzet 
megbecsülését csorbítsák és hitelét sértsék; végül 

III. Müller Lajos „Az épülő szocializmus kultúrája" feliratú közleményben az állam és. 
társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására és különösen a proletárosztály kizá
rólagos uralmának erőszakos létesítésére izgatott. •—• 

Vádam tárgya a cikkek egész tartalma, különösen pedig annak a következő része: 
[Következnek az idézetek az inkriminált írásokból.] 

Egyben indítványozom, hogy a kir. büntetőtörvényszék vizsgálóbírójának B. II. 6766/' 
1934. számú végzésével lefoglalt és még létező sajtótermék példányoknak elkobzását és meg
semmisítését a Btk. 62. §-a alapján a kir. büntetőtörvényszék ítéletileg mondja ki. 

I n d o k o k : 
A nyomozás adataival bebizonyíthatónak mondható tényállás szerint Budapesten. 

Neufeld Zoltán nyomdájában előállított „Szabad írás" című nem időszaki lap, 1934. évi 
május havi kiadott 2. számában „Szakadék", „Nagy Lajos: Kiskunhalom", „Irányított 
irodalmi tervgazdálkodás" és „Az épülő szocializmus kultúrája" felirat alatt négy hírlapi köz
lemény jelent meg. 

I. A „Szakadék" című közlemény tárgya két kép a szilveszter estéről. Egyik a jegyzőék
nél történik, ahol nagy vendégsereg jó hangulatban tölti az estét és az egész a jólét benyomását 
kelti, a másik kép a Vági nevű szegény paraszt munkásházánál van felvéve, ahol a napszámban 
volt fiú éhesen tér haza és nem kap más ennivalót, mint kukorica pogácsát, mert gazdája nem 
adott neki vacsorát. 

A jegyzőék mulatsága közben a csendőrök a mulatságban levő rendőr parancsnok elé 
állítanak egy öreg parasztembert kukoricalopás címén. A hozzá intézett kérdések után az öreg 
parasztembert, akinek neve Vági, lakására viszik, ahol a csendőrök házkutatást tartanak, s 
ahol kihallgatás közben a fiú apja védelmére kel s eközben a csendőrök leszúrják. 

A „Nagy Lajos: Kiskunhalom" feliratú közlemény a most jelzett munkának a bírálata.. 
A közlemény szerint a munka a mai magyar falut nem valóban festi. A közlemény szerint 
hiányzik a mű leírásából a szegény paraszt tömeg, mely kenyértelen ül, állati sorsban vegetálja 
át az év jó részét. Hiányzik a zsírosparaszt, amelyet ellenforradalmi szervezetekbe tömörít az 
államhatalom. Hiányzik a falusi intelligencia, amely idegenül él az őt környező világban és. 
hiányzik a robbanó feszültség és az ideges nyugtalanság, amelyet a nyomor növekedése és a 
szegény paraszt tömegek szervezkedése okoz. 

Mindkét közleményben a munkásosztály szembe van állítva a többi, nevezetesen a 
munkaadó, a polgári osztállyal, s helyzete úgy van feltüntetve, s oly kedvezőtlen színben van 
leírva, mely alkalmas bennük a többi társadalmi osztályok ellen a gyűlölet felkeltésére. Azon
kívül a „Szakadék" című közlemény a m. kir. csendőrségnek eljárását oly meg nem engedett 
módon és keretben tünteti fel, amely alkalmas vele szemben a gyűlölet kiváltására. 

Az „Irányított irodalmi tervgazdálkodás" feliratú közlemény az irodalmi és művészeti 
tanács felállítására vonatkozó törvénnyel szemben foglal állást. Ezt a törvényt úgy állítja be,. 
mint a magyarországi kultúrfasizmus első támadását, a munkás kultúrszervezetek ellen, A tör
vény szerint ügyelni kell, nehogy olyan művek kerüljenek a külföld elé, amelyek irodalmi érté-'-
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kük mellett közállapotainkat kedvezőtlen színben tüntetik fel. Ezzel kapcsolatban a közlemény 
szerint indexre, különösen súlyos esetekben máglyára jut a régi és az új magyar irodalom 
nagyobb és értékesebb fele. A szabad és becsületes gondolat csak a cenzorok tudatlanságán át 
érvényesülhet. A magyar tervirodalom iránya tehát vagy műkedvelősdi játék, vagy fasiszta 
célok kikényszerített kiszolgálása. 

Ez a közlemény tehát azt tartalmazza, hogy a törvény korlátozza, sőt egyenesen 
kizárja az írói szabadságot. 

„Az épülő szocializmus kultúrája" feliratú közlemény a Szovjetunió kultúrájáról ír, 
nemzetközinek jelzi ezt a szocialista kultúrát, melynek hatalmas fejlődést a néptömegek által 
teremtett irodalom ad. Összehasonlítást tesz a korábbi és az új kultúra közt, s kiemeli, hogy 
ez az új kultúra a munkáért és a jólétért folytat harcot. A versengés a proletár és más írók 
között olyan irodalmat fog létesíteni, amely jelenleg sehol a világon nincs, mert ez nem pos
hadó mocsarat, hanem eleven állandó életet fest. Ez a kultúra — folytatja a közlemény — 
Marxista kultúra, a Marxista rendszer alapján épült, amelyet az idő foga még ki nem kezdett. 
Marx materialista dialektikája, az az Ariadné fonál, amely kivezeti a Labirintusból az emberi 
gondolkodást. Tíz év múltán olyan tudományos virágzás indult meg a Szovjetunióban, amely 
lehetővé teszi, hogy technikai téren az egész világot felülmúlják. Minden lépés a tömegek 
anyagi helyzetének javulását jelenti, nincs más kultúra csak kollektív és a legszélesebb tömege
ket is bevonják a kollektív alkotásba. 

Ez a közlemény a szovjet állapotok kimagasló fejlődésének s bevált módszerének a pro
pagálása, amely a polgári társadalom átalakítását erőszakos módon célozza. 

Mind a négy közlemény ennélfogva kimeríti az indítványi részben minősített cselek
ményeknek az ismérveit. 

Darvas József beismerte, hogy a „Szakadék" és „Nagy Lajos Kiskunhalom" feliratú 
közleményeket ő írta és tette közzé, azokért, tehát az 1914. évi XIV. t. c. 33 §-a értelmében, 
mint szerző, sajtójogi felelősséggel tartozik. 

Epresi Kovács Kálmán beismerte, hogy az eljárást képező sajtóterméknek ő a kiadója. 
Előadta, hogy az „Irányított irodalmi tervgazdálkodás" című közlemény szerzőjét nem ismeri, 
Biró Pál nevű aláírt egyént nem ismeri s ilyen személynek a létezése a nyomozás során nem volt 
megállapítható, s így sajtójogilag felelősségre vonható szerző nincs. Kovács Kálmán tehát az 
1914. évi XIV. t. c. 34. §-a értelmében, mint kiadó, sajtójogilag felelős. 

Müller Lajos beismerte, hogy „Az épülő szocializmus kultúrája" feliratú közleményt a 
„Neue Blaetter" című, Prágában megjelenő német nyelvű folyóiratból ő vette át és magyarra 
fordítva ő tette közzé. Müller Lajos tehát ezért a közleményért az 1914. évi XIV. t. c. 37. §-ának 
második bekezdése értelmében, mint átvevő szerző tartozik felelősséggel. 

A vád tárgyává tett izgatás bűntettnek volt minősítendő, figyelemmel az 1922. évi 
XVII. t. c. 6. §.-ában foglalt rendelkezésekre. 

Mindezeknél fogva a vádemelés indokolt, és törvényes alappal bír. 
Az illetékességet a Bp. 562. §-a állapítja meg. 
A hatáskört a 6898/1919. M. E. számú rendelet és az 1921. évi III. t. c. 12. §-a szabá

lyozza. 
Budapest, 1934 évi május hó 30. napján. 
B a r ó t h y P á l s. k. kir. főügyész. 
a budapesti kir. ügyészség elnöke. 

A vádiratban idézett paragrafusok közül figyelemre méltó az 1921. évi LXIII. t. c. 19. §-a, 
melynek lényege az, hogy 1934-ben az ellenforradalmi Magyarországon „A háború esetére 
szóló kivételes intézkedések" hatályban tartásával ítélkeztek. 

A törvényszék 1934. június 28-án tárgyalta az ügyet dr. Schadl Ernő tanácselnök 
vezetésével. A védők dr. Domokos József és dr. Szana Antal ügyvédek voltak. 

A tárgyaláson a vádlottak a következőképpen nyilatkoztak. Darvas József: „A vádat 
megértettem, bűnösnek nem érzem magam . . . Én ezekkel (az inkriminált közleményekkel) 
izgatni nem akartam s meggyőződésem szerint izgatást nem tartalmaz. A Szakadék-ban 
szereplő szegény paraszt az apám és a bátyám, az abban leírt esemény velők megtörtént. 
Célom az volt, hogy megmutassam, milyen a szegény paraszt sorsa. Ilyen események valóban 
történnek. — A Nagy Lajos Kiskunhalomjárói írt bírálat az én egyéni véleményem." 

Kovács Kálmán: „A vádat megértettem, bűnösnek nem érzem magam . . . A vádbeli 
cikk szerzőjét annak idején nem ismertem, most azonban jelentkezett a szerző, Havas Géza. 
Én tehát őt szerzőként, mint aki a cikkért felelős, megnevezem . . . " 

Müller Lajos: „A vádat megértettem, bűnös nem vagyok. Az épülő szocializmus kul
túrája című cikket én fordítottam, én tettem közzé, ezért a sajtójogi felelősséget vállalom . . . 
Nem akartam a cikkel izgatni, hanem azért vettem át, mert jó képet adott az oroszországi 
kultúrviszonyokról, ilyen cikk nálunk még nem jelent meg, s szükségesnek tartottam, hogy a 
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magyar közönség ismerje a kultúráját annak az országnak, mellyel kereskedelmi kapcsolatba 
léptünk. Meggyőződésem szerint a cikk izgatást nem tartalmaz." 

A bíróság a vád és védelem meghallgatása után meghozta ítéletét, melyben egyedül 
Darvas Józsefet találta bűnösnek, s ezért őt „az 1912: LXIII. t. c. 19: az 1921: III. t. c. 6. 
§. 1. bek. és 9. §-a alapján a Btk. 96. és 99. §. felhívásával a Btk. 92. §. alkalmazásával 
kettő (2) hónapi fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül három (3) évi hivatalvesztésre és 
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen felfüggesztésére mint mellékbüntetésre" ítélte. 
Kovács Kálmánt és Müller Lajost bűncselekmény hiányában felmentette. Az ügyész a fel
mentések ellen és az ítélet súlyosbításáért, Darvas József pedig enyhítésért fellebbezett. 

A fellebbviteli bíróság 1935. április 25-én tárgyalta az ügyet. A tárgyaláson Darvas 
József és Müller Lajos védői, valamint Müller Lajos jelentek meg. Az e tárgyaláson hozott 
ítélet nincs meg a bírósági anyagban. Müller Lajos elmondása szerint itt őt is elítélték három 
hónap fogházra. Ebben az ítéletben tükröződik a kormány politikájának változása, mely a 
Szovjetunióval megkezdett kapcsolatokat felszámolta, és ugyanakkor egyre szorosabbra fűzte 
a fasiszta államokkal való szövetségét. 

Darvas József büntetésében lényeges változást nem eredményezett ez a tárgyalás. 
A perben a végső szót a Kúria mondta ki — 1936. március 18-án. A Töreky-tanács 

itt már csak Darvas József íteletével foglalkozott. Az első vádpontban — „az 1935. december 
24-én kiadott legmagasabb kegyelmi elhatározás" alapján — a bűnvádi eljárást megszüntette. 
A csendőrség elleni izgatás bűntette miatt pedig kétszáz pengő pénzbüntetésre ítélte. 

Ezzel ért véget a Szabad írás sajtópere. 
Ez a per része volt annak a hajszának, amely — a nyílt fasizmus felé orientálódó 

kormány részéről — a munkásmozgalom legalitása és minden baloldali megnyilatkozás ellen 
folyt. A vádpontokat elemezve meg lehet állapítani, hogy — a Darvas József ellen emelt 
vádakat kivéve — mondvacsináltak. Az Irányított irodalmi tervgazdálkodás című cikk bátor
hangú, de semmivel sem „lázítóbb", mint a szociáldemokrata képviselőnek a képviselőházban 
elhangzott bírálata a törvényjavaslatról.3 Az épülő szocializmus kultúrája című cikk hangja 
még kevésbé izgatott a törvényes rend ellen, mint az előbbi cikké, amint azt az elsőfokú 
bíróság is kénytelen volt megállapítani. 

Az ügyészség célja azonban — a kormányzat intenciói alapján —• az volt, hogy a lapot 
tegye tönkre, s ehhez nem lett volna elegendő csak egy szerző vád alá helyezése. 

A magyar ellenforradalmi^ korszak irodalmi sajtópereinek ismertetésekor mindig szembe
tűnik — mint most, a Szabad írás perében is — a törvényben lefektetett büntetőszankciók 
súlyossága és a hozott ítéletek „enyhesége" közti ellentmondás. A demokratikus köntösbe 
burkolt magyar fasiszta állam jogrendjének kritikai elemzése lesz hivatva ennek teljes magya
rázatát adni. 

A tények azt mutatják, hogy az állam erőszakszervei nem tűrték és nem engedték 
meg a magyar társadalmi valóság megmutatását; törvénnyel vagy saját törvényeik semmibe
vételével torolták meg a forradalmi vagy éppen csak polgári radikális politikai, valamint 
sajtó-megnyilatkozásokat. A politikai porondon csak lojális ellenzéket tűrtek meg, s a forra
dalmi vagy csak haladó programmal fellépő pártokat, szervezeteket vagy a törvény erejével 
(mint a Márciusi Frontot), vagy brutális terrorral (mint a Magyar Szocialista Munkáspártot) 
hallgattatták el, semmisítették meg. A „lázító" újságcikkek íróit évekre börtönbe zárták. 

Az irodalmi folyóiratok, irodalmi alkotások részéről sem tűrték meg még a polgári 
demokratikus hangot sem; nagyon kevés haladó gondolkodású magyar író található az ellen
forradalmi korszakban, akit az ügyészség ne állított volna bíróság elé izgatás vagy éppen a 
keresztény erkölcs elleni — sajtó útján elkövetett — vétség címén. 

Az ellenforradalmi rend kivételes hatalomról szóló törvénye — amelyeket a sajtó
perekben is alkalmaztak — „bűnben fogant" törvény volt, amint azt Domonkos József két 
könyvében dokumentálva bemutatja.4 A dolgozó tömegektől való félelem késztette az ural
kodó osztályokat arra, hogy béke idején is fenntartsák a háborús kivételes állapotok törvé
nyeit; s amikor szükségét látták — mint Sallai Imre és Fürst Sándor perében —• közönséges 
gyilkosságra használták fel — a forradalmi mozgalmak megfélemlítése céljából. 

Az irodalmi sajtóperekben a bíróságok — érezve és tudva a törvény alkalmazásának 
abszurd voltát — majd minden esetben alkalmazták a Btk. 92. §-át, mely a törvényben 
megállapított legkisebb mértéknél is enyhébb ítélet adására adott lehetőséget. Ezen „enyhe" 
ítéleteknél számba kell venni azt, hogy legtöbb esetben olyan cselekmények miatt szabtak 
ki büntetéseket, amelyek csak egy fasiszta rendszerben számítottak bűntettnek — a polgári 
demokráciákban már nem. , 

3 Az Országgyűlés képviselőházának Naplója. Huszadik kötet. Athenaeum Bp. 1934. 514—517. 4 Kivételes hatalom és rögtönbíráskodás a Horthy-uralom alatt. (Hozzászólás a Sallai—Fürst-ügy-
höz). Bp. 1946. — „ . . . emlékezz, proletár!" Sallai Imre és Fürst Sándor pere. Bp. 1962. 
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Másik oldala e problémának az, hogy az ellenforradalmi államapparátus erőszak
szerveinek tevékenységében egy bizonyos munkamegosztás érvényesült — a módszerek tekin
tetében. A rendőrségi és nyomozó szervek brutalitása, kíméletlensége közismert. A Szabad 
írás perében például E. Kovács Kálmánt a rendőrség öt évre kitiltotta Budapestről, és Oros
házán mindennap jelentkeznie kellett a rendőrségen. Hasonló törvénysértő módon tartották 
egy hónapig a toloncházban Darvas Józsefet ez ügy kapcsán.5 

Az ügyészség eljárásában is — más eszközökkel — érvényesült az elrettentés, a meg
félemlítés. Vádirataikban elrugaszkodtak a valóságtól, felnagyították a kisebb vétségeket. 
író embereknél ezzel el akarták érni az öncenzúra kialakulását; hogy a „vétkes" gondola
tokat már eleve megöljék önmagukban. 

A bírói szervek eljárását — minél magasabb fokú bíróságról volt szó, annál nagyobb 
mértékben — az irodalmi sajtóperekben a törvényes formák szigorú betartása és az ítéletekbea 
bizonyos fokú liberalizmus jellemezte. Ennek magyarázata egyrészt az, hogy irodalomról volt 
szó, amely széles rétegek figyelmét keltette fel, s elsősorban azokét a „középosztályokét", 
amelyekre mint társadalmi bázisra számított a rendszer. Ezek előtt bizonyítani kellett a 
„sajtószabadságot". Tudták azt is, hogy akiket igazából forradalmasítanak a „lázító" írások, 
azok nem nagy számban jutnak hozzá ezekhez az írásokhoz. Másrészt egy író bíróság elé 
állításának nemzetközi visszhangja is szokott lenni, s a demokratikus nyugati közvélemény 
s kormányaik jóindulatát is szerették volna megnyerni a magyar kormányok. 

Van — szerintem — az ítéletekben megnyilatkozó liberalizmusnak a magyar jogalkal
mazás, illetve bíróság — mint felépítmény — belső fejlődéstörvényéből eredő oka is. Az ellen
forradalmi rendszer 25 éve alatt sem volt képes összes intézményeit, azok szellemét a saját 
képmására átformálni. A bíróságok esetében ez azt jelentette, hogy a magyar bíróságnak 
tradíciói voltak a sajtó, illetve irodalmi szabadság értelmezése és kezelése tekintetében. Ezek 
a tradíciók pediglen a századforduló liberalizmusában gyökereztek, s hatottak az ellenforra
dalmi korszak jogalkalmazásában. 

Mindezek a tényezők azonban nem gátolták az ellenforradalmi államapparátust abban,, 
hogy elhallgattassa a forradalmi hangú folyóiratokat s azok íróit, arra kényszerítve őket 
— akik nem voltak hajlandóak a terrorba beletörődni —, hogy új utakat, módokat keressenek 
mondanivalóik terjesztéséhez. 

Erről ír D Á K VAS JÓZSEF: Tiszántúl. Előszó és pótlás. Bp. 1957. 
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