
A P R Ó C I K K E K 

JEGYZETEK E G Y MEMORANDUM 
SZÉLÉRE. 

Az írástudó ritkán lelkesedik az 
új törvényekért, ha azok valamikép-
pen korlátok közé fogják a szabadsá-
got. Félelme legtöbbször igazolt, mert 
az idők változása legszívesebben a 
szellem embereit kezdi ki és ameny-
nyit egy-egy új, korlátozó törvény 
használ a gazdasági életben, ugyan-
annyit árthat a szellem életében. A 
szabadság mindig lételeme az írás-
tudónak, akkor is, ha voltaképpen 
nincs szüksége rá, mert nem a való-
ság, hanem az illuzió fontos. Irni, 
mindent megírni: ennyi az írástudó 
vágya, aki szívesen diszkreditálja 
a hazugságokat, hogy elismertesse az 
igazságot. Szabadon írni, gúzs nél-
kül, korlátok nélkül s ha az írott sza-
vak voltaképpen megállnának a leg-
maradibb törvények, a legszűkebb 
korlátozások között is, igazi zengé-
süket, valódi mélységüket mindig az 
atmoszféra adja meg, melyben meg-
születhettek. Nehéz idő van körülöt-
tünk, kétfelé kell harcolni az állam-
hatalomnak és a szellem emberének, 
védeni kell a meglévőt és biztosítani 
kell a jobbnak reményét. Az írástudó 
bízik a természetben érvényes ener-
giamegmaradásban és legszíveeseb-
ben megvárná, míg az atmoszféra 
egyensúlya helyreáll s csak munká-
val segítene, az államhatalom óvato-
sabb, valószínűleg a fényegető szük-
ségességet látja és törvényt készít 
elő a társadalmi egyensúly biztosí-
tásáról. Tagadhatatlan a javaslat 
nagy hordereje, esetleg döntő be-
avatkozása az ország életébe s ha a 
szellem embere kicsit is liberális, 
meg kell hagynia, hogy békültebbé, 
tisztábbá teheti a magyar szellemi 

élet zűrzavaros atmoszféráját. A mél-
tányosság természetesen foglalkoz-
tatja őt is, első pillanatban veszé-
lyesnek, igaztalannak látja, hogy az 
ország polgárságának egy részét kor-
látozhatják ezentúl jogaiban, mind 
a gazdasági, mind a szellemi élet 
terén s ha keresztény lelkiismerete 
ellenvetéseket is hozhatna föl, bi-
zalma mégis erősebb : fontosabbról 
van szó, mint az 5% érvényesülésé-
ről, talán a magyar középosztályt 
lehet megmenteni megüllepedett le-
targiájából, talán a hárommillió kol-
dusnak lehet jobbá, biztatóbbá tenni 
a jövendőjét. Az írástudó nem köz-
gazdasági ember, nem statisztikára 
hallgat, hanem az eszére s amikor a 
törzsökös magyarság sorsának jobbra-
fordulását reméli, hallgat Eckhardt 
Tiborra és vele együtt látja be a 
készülő törvény elkerülhetetlen jogo-
sultságát. Tudja nagyon jól, hogy a 
nyugalom nem állhat pillanatok alatt 
helyre, hogy a sebek és sérelmek 
meggyógyítására új sebeket fakasz-
tanak, új sérelmeket nyitnak meg 
óhatatlanul; tudja nagyon jól, hogy 
oppozició dagad naggyá a nemzet 
életében, melynek veszélyei talán 
nagyobbak, mint valaki is gondolná ; 
tudja nagyon jól, hogy mint minden 
általánosító, percentek szerint szá-
moló törvény és megítélés egyesek 
számára igazságtalan lesz ez is ; tudja 
nagyon jól, hogy a szellem életében 
kellemetlen tülekvés indul majd meg, 
névtelen és képességek nélküli réteg 
tör majd előre és kívánja az érvé-
nyesülést és taszít hátra egy értékes 
csoportot, amely szívével és értelmé-
vel részt kért eddig is a magyar 
közösségben; — tudja nagyon jól 
mindezt és mégis reménykedik, mert 
azt hiszi, hogy a nagyobb belátás, 
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a meghajló lelki elegancia a percenten 
kívül rekedtek között is megvetheti 
egy loyalításnak az alapjait, mely ha 
sohasem lehet helyeslés — nem is 
kivánhatná senki —, de lehet még 
cselekvő visszahúzódás. Valahogyan 
így látja az írástudó ezekben a szo-
rongattatott időkben a törvényjavas-
lat megszövegezése után a helyzetet, 
s ugy érzi: igaza van a belátó jobbak 
előtt, igaza van az igazság előtt. 
Nincs ünnepi hangulat a szívében, 
csak remény a felébredő lelkiismeret 
előtt, s ezért nem esik jól, hogy a 
javaslat ellen megjelent már az első 
tiltakozás, keresztények és írástudók 
tollából, akik között csak nagyon 
kevés az igazán keresztény és nagyon 
kevés az igazán írástudó. Megérti és 
osztja aggodalmaikat, de a lépést 
elhamarkodottnak kell tartania : ér-
deket lát benne, nem a meggyőződés, 
a morál mélyebb szorongását, hanem 
a pillanatnyi pánik hangulatát. Hi-
vatott írástudóknak ismerte meg 
sokukat, de épilyen hivatott írás-
tudóknak ismeri azokat is, akik 
várnak a sietséggel, akik körülbelül 
az ő gondolatmenetét gondolták végig. 
A méltányosságon bizonnyára sére-
lem esett, de nem eshet akkora 
sérelem osztályok, fajták, felekezetek 
méltányosságán sohasem, hogy ne a 
föld legyen fontos, amelyen élünk, 
amelyen meghalunk. Jöjjön a jobb 
belátás, a gyökeresebb jóhiszeműség 
és a magyar szellemi élet a maga 
magyarságára maradva most már 
tegye meg azt a fejlődést amelyre 
az 5% és annak féltői tiszta megbe-
csüléssel nézhetnek föl. 

Verbőczy. 

A könyvnapok elé. 
Nem akarok most hangulatos be-

harangozót írni a könyvnapok elé, 
illuziótkeltően a magyar könyv «piros-
betűs ünnepnapjairól», amikor a ma-
gyar író és a közönség találkozik egy-

mással. Azt sem kívánom most fel-
emlegetni, hogy a magyar könyv, bár 
a ponyvára kerül, mégsem ponyva, ha-
nem kincset ér. Kincset fillérekért. . . 
Nem, hagyjuk most ezeket a hangulat-
keltő képeket és hasonlatokat, én másra 
szeretnék reámutatni keserűséggel és 
igazsággal, bár az ünneprontás minden 
célzata nélkül. A könyvnapok után 
ugyanis mindig akad egy-egy objektí-
vebb hangú kritika, amely nemcsak 
szép szavakat mond, hanem mérlegel. 
Nem ismer mást, mint valódi eredmé-
nyeket vagy negatívumokat. Magam 
most az eddigi könyvnapokból leszűrt 
tanulságokat óhajtanám sorra venni. 

A könyvnapokat, mint tudjuk, a 
mai idők kollektív szellemisége hozta. 
Nálunk a kor áramlatain kívül volt és 
van egy idegen égető ok is. Ez pedig az, 
hogy az átlagközönség érdeklődése erősen 
megcsappant az irodalom és művészet 
értékei iránt, az író és költő népszerűt-
lensége napról-napra fokozódott. Az 
igazi műélvezők és könyvolvasók tábora 
egyre szűkült s minél kisebb körre szo-
rul. Ekkor támadt az a mentőgondolat: 
segíteni kell a bajon, s ha a közönség 
nem teszi be lábát a könyvesboltba, ak-
kor a könyv ereszkedjék le a könyves-
polcok magaslataiból, a költő pedig az 
elefántcsonttornyából s «menjenek utána» 
a gyorsan elpártolt közönségnek. Mo-
dern és megváltozott időkhöz hasonló 
módszerek kellenek. Ez a gondolat ta-
gadhatatlanul korszerű volt, tetszetős 
is, sajnos azonban — nem akarom 
most a felelősséget vitatni — nem hozta 
meg a hozzá fűzött reményeket. Mert 
mi történt? A költő csakugyan leszállt 
az elefántcsonttoronyból, a tikkasztó 
napmelegben ott ült a sátorban, ácsor-
gott, várta a vásárlókat, hogy autogra-
mot adjon. A kíváncsi azonban mindig 
több volt, mint a vásárló. Hiszen akadt 
vevő is, meg lelkes irodalombarát is, 
csakhogy még többször fordult elő az az 
esei, hogy az író, akinek néha a saját 
füle hallatára végig kellett hallania 
önnön lepocskondázását, az ő ottlétéről 
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nem tudó látogatótól — a végén keserű 
szívvel nyalábolta össze könyveit. Az 
író, akit népszerűsíteni akari a könyv-
kereskedő, egyszerű reklámcégér lett és 
még hozzá nem is mindig hatásos és 
csalogató reklámcégér! Miért kellett 
akkor a költőt lecsalogatni a magasból 
az aszfalt szürkeségébe és a piaci zsib-
vásárba, ha megszégyenült arccal kell 
ottan állnia! Egyes könyvkiadóvállala-
tok elég hamar reá is jöttek arra, hogy 
az író személye magában véve nem elég 
«becsalogató» a nagy publikum előtt, 
azért melléjük — néha helyettük is — 
Gondoskodtak kellő dekorációkról, 
vagyis sztárokról. A sátorban híres szí-
nésznők és színészek próbáltak saját 
varázsuk révén kelendőséget biztosítani 
a könyvnek, de még itt is sokkal több 
volt az autogramkérő, mint a komoly 
könyvvásárló. Azután — ez igen sar-
kalatos hibája a könyvnapoknak — 
magyar könyvnapot hirdetnek és bizony 
alig található magyar könyv a könyv-
napon. Pedig úgy tudjuk, azért rende-
zik ezeket, hogy kiváló és érdemes ma-
gyar írók újdonságait hozzák jutányos 
áron a könyvpiacra. Igy jól járna 
mind a kettő: Az iró is, a könyvkeres-
kedő is. Csakhogy mit látunk? Az új-
donságok megcsappantak, ehelyett ki-
mustrált és raktáron levő dolgokra húz-
zák rá az új kötést s a magyar író érté-
kes új műve pedig heverhet az íróasz-
tal fiókjában, vagy pedig a lektornál. 
A selejtes holmik könyvnapi árusítása 
fillérekért, csak látszólag, a laikusok 
előtt «áldozat» a magyar kultúráért. 
Még jó, ha egy-egy klasszikus becsúszik 
az ilyen igen olcsó sorozatba. A könyv-
napokat a magyar költőért és íróért hív-
iák életre és ezt az elgondolást nem sza-
bad elsikkasztani és szem elől tévesz-
teni! Mert ha nem így van, vagy nem 
így lesz, akkor kár a jobb sorsra érdemes 
ügyért, mert éppen a legérdekeltebb fél: 
a magyar költő és író nem nyert sem-
mit sem rajta. Folytatja nyomoruságos 
sorsát, tengődve keserű tapasztalatok-
ban gazdagabban és büszkeségében meg-

alázottan. A szép, kendőző szavak he-
lyett jöjjön a komoly és a szigorú 
kritika, annak a megszívlelése és akkor 
a magyar könyvnap valóban azzá lesz, 
amilyennek lennie kellene: Az egyete-
mes magyar szellem és kultúra ünnepe. 
De addig minden csak: szó, szó, szó . . . 

Pasquino. 

K Ö N Y V C E N Z U R A . 
Az író nem játékos (bár lehet játé-

kos is), minden soráért helyt kell áll-
nia, nem törvényes fórumok, hanem 
önmaga előtt ; ha botlott, bíróságok 
és ügyészségek elnézik talán, de ön-
nön lelkiismerete soha. Ha játszik : 
játéka halálosan komoly, mint Kosz-
tolányi híres Esti Kornéljáé, ha a 
művészet öncélúságát vallja, nem ön-
zésből teszi, hanem azért, mert úgy 
érzi, ezen a módon tudja legjobban 
kifejezni azt, amit kifejezni költői 
küldetése, ha hozzászól kora társa-
dalmi, erkölcsi vagy akármilyen más 
kérdéséhez, úgy ezt bizonyosan «keblé-
nek istene» — Kazinczy szép szavai-
val — parancsolja így s minden mon-
data mögött ott van a küldetéstudat 
hitele. Elvenni az írótól a szabad szó 
jogát, legdrágább vívmányát: meg-
szüntetése nemzeti létünk egyik leg-
gyönyörűbb alkotásának, irodal-
munknak. Elvéül olyan elme, amely 
ismeri irodalmunk fejlődését, általá-
ban az irodalom természetét, semmi-
képpen nem vallhatja. Szabályul 
olyan lélek, aki a gondolat ellen gon-
dolattal harcol és hisz a gondolat 
sorsunkat alakító erejében, soha nem 
vállalhatja. Iró, aki az irodalom leg-
nemesebb eszményeit tűzi maga elé, 
aki azért ír, hogy a létnek számára 
megnyilatkozó végső értelmét vallja, 
ki, mindig hevesen tiltakozni fog 
ellene. Előzetes cenzúra : ugyanaz, 
az irodalomban, mintha a filozófiá-
ban alkalmaznánk, egy hivatalos 
filozófia védelmében a szellem sza-
bad, fejlesztő és fölfedező törekvé-
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seivel, természetéből folyó hajlamai-
val szemben. Előzetes cenzúra : a 
magyar szellemi élet megakasztása, 
visszalökése egy évszázaddal előbbi, 
természetellenes állapotba, amikor az 
igaz szó, a nemzetet megmentő gon-
dolat kéziratban terjedt és börtön 
járt érte, megvetés és üldöztetés. 
Olyan elgondolás, amelynek értelmé-
ben ki kellene írtani irodalmunkból 
minden olyan írót és gondolkodót, 
aki kritikát mert gyakorolni, ki kel-
lene irtanunk egy Zrínyit, egy Pető-
fit, egy Széchenyit, egy Adyt. Vé-
delme a magyar gondolatnak? Ki 
ellen? Magyar írók ellen kell immár 
védeni a magyarságot? Irók ellen, 
akik jól vagy rosszul, higgadtan vagy 
a sebzett lélek fájdalmával, de min-
dig fajtájuk, nemzetük szenvedését, 
elnyomott ezrek panaszát kiáltják 
világgá? Ki biztosít róla, hogy iga-
zabb magyar gondolatot képvisel a 
cenzor, mint az író, akit megcenzu-
ráz? Senki nem biztosíthat. S az igazi 
író mindig méltatlannak tartja, hogy 
egy esetleges irodalmon kívüli hata-
lom védje meg egy másik írótól, aki 
ép oly hevesen akarja kimondani 
az igazságot, mint ő. Mert mi hát 
az igazság? Szabályozhatják-e cen-
zorok? Birtokolhatják-e törvények 
azt az igazságot, amelyet az iroda-
lom akar megragadni? S lehet-e egy-
általán beszélni az igazságról sza-
badság nélkül? Akik a nemzetet 
íróitól, a kutató és szenvedő szellem 
önkínzó vallomásaitól védték, min-
dig tévedtek. És az igaz szó mindig 
erősebb volt a cenzúránál, ha elzár-
ták szabad útját, lappangva ter-
jedt, szikrázva tört ki és lángokat 
gyujtot t! A nemzet ügye mindig az 
író ügye is, talán sehol annyira, mint 
nálunk magyaroknál, és tudunk idők-
ről, mikor egyedül írók ébresztgették 
az alvó lelkiismeretet. Igen, az iro-
dalom a nemzet éber lelkiismerete ; 
előre megcenzúrázni az irodalmat 
annyi, mint elaltatni a nemzet lelki-

ismeretét, és ki viseli a felelősséget 
az idő és történelem előtt azért, 
hogy a Költő szava elnémult, mert 
el kellett némulnia? A Költő a he-
lyén áll és éberen figyel; öntsenek 
ólmot fülébe, tolják ki szemeit: ő 
tiltakozott az utolsó pillanatig s a 
jövőnek tiszta öntudattal vallhatja : 
«salvavi animam meam». Őr. 

Hozzászólás egy memorandumhoz. 

Nem szívesen látjuk a magyar író-
kat a zsidótörvény és a vele szerves 
összefüggésben lévő sajtójavaslat kínos, 
de szükségszerű tárgyalása alkalmával, 
mint a szabadság álhumanista bajno-
kait. A kiállás bármennyire is hősies 
cselekedet számukra s a megrémültek 
számára, mi ebben a névsorban azok 
sorát kapjuk, akik a zsidó szellemiség 
tőkéjével szerves és hálás kapcsolatban 
állanak. Ez a kiállás azért nem hat meg 
bennünket, mert az aláírókat nem fe-
nyegeti sem börtön, sem büntetőjogi 
eljárás, a memorandum aláírása után 
nyugodtan térhettek vissza hűvösvölgyi 
villáikba és hónapos szobáikba. Az el-
mult kor börtönnel és kerékbetöréssel 
győzte meg a szellem szabad harcosait, 
vajjon íróink hasonló kautélák köze-
pette hányan írták volna alá a tilta-
kozást? Vállalnának-e ezért az ügyért 
börtönt, megaláztatást, kínvallatást és 
halált? Levonják-e aláírásuk konzek-
venciáit ma s ezzel adnak-e tiltakozá-
suknak olyan hangsúlyt s nyomatékot, 
amelyet a törvény megalkotásánál fi-
gyelembe vesznek. Félős, hogy ez a 
tiltakozás akadémikus jellegűvé vált. 

Az írói szabadság, amelyre oly el-
szántan hivatkoznak az aláírók nem 
lehet csupán az írók egyéni privilé-
giuma. Az író egyéni szabadságán túl 
kötelessége a közösséggel szemben is 
felelősséget érezni s tettét a közösség 
érdekéhez mérni. Ha a közösség érde-
kéből munkaadóikat megtagadva, a 
szegénység és üldöztetés rémnapjait 
vállalva áll ki az író, akkor ez csak-
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ugyan hősi cselekedei, amit az utókor 
is szívébe zár és megőriz. Igy azonban 
mindez hazabeszélés, a munkaadó, a 
gazda védelme. A zsidótörvényt komoly 
gazdasági okok szülték s nem a gyűlöl-
ködés. A memorandum aláírói gondol-
ják meg, hogy minő megoldás lett volna 
az, ha a földalatti szervezkedés hívei 
viszik dülőre a dolgot. Ha a gyűlölkö-
dés s 1919 emléke hurcolja ítélkezése 
elé a zsidóságot, ott vér folyna s vissza-
hozhatatlan kár származna belőle. Ez 
esetben is ott állanának az írók s til-
takoznának? 

A liberalizmus Magyarországon ki-
sajátított elv, amely a zsidóság számára 
a szellem szabad közlekedését jelenti. 
Ez a szabadság azonban idővel öncél 
lett, a zsidóság gazdasági eredményei-
nak védelme. Ha az állam érdeke 
lemondást követel minden egyes pol-
gárától, akkor itt a zsidóság nem lehet 
kivétel. S védelmében a magyar írók 
első- és másodrendű gárdája ne foglal-
jon állást s ne írja a nevét olyan tilta-
kozás alá, amely úgyis hiábavaló és 

céltalan. Látunk a névsorban olyano-
kat is, akik a forradalom idején ott 
lelkesedtek az új eszme-bébi teknőjénél, 
hol az újszülött vörös testecskéjét a li-
beralizmus vizével mosogatta a bába. 
Bátor kiállása nem hat meg bennünket, 
mert érzékeny és könnyen hivő lelke 
mindig lázba jött, ha a szabadság 
szellője megérintette. 

Nincs bennünk harag és gyűlölség 
a zsidóság iránt. Nincs szükségünk 
arra, hogy a zsidóság visszaterelésével 
csináljanak helyet számunkra s adja-
nak kenyeret a kezünkbe. Úgy szólunk 
hát a szóban forgó kérdéshez: sine ira 
et studio. Az írók erőtlen vállaikkal 
nekifeszültek az idő rohanásának, az 
feltartóztathatatlan eseményeknek s ez-
zel nem tettek jó szolgálatot sem az írói 
rendnek, sem önmaguknak s még ke-
vésbbé annak az ügynek, amelynek vé-
delmére megmozdulásukat szánták. Az 
író írásával alakítsa ki kedvére valónak 
korát s ne memorandumot köröztessen, 
szerkessen s aláírjon. 

ma-an. 


