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

A TOLL HADASTYÁNJAI. 
Veszélyes időkben mindig felvirágzik a köz-irodalom. Valami furcsa és 

vegyes dolog ez, valószínűleg nem fogadná magáénak se a szépirodalom, se a 
publicisztika. Új műfaj szinte, talán azt lehetne névül adni neki: gyakorlati 
iránytű. Neves és névtelen politikusok leszállnak az ujságok hasábjaira és lanka-
datlan szorgalommal, a stílusnak valami különleges ügyességével úgy mondanak 
semmit, hogy az olvasó zavarba jön, mert azt hiszi: hall valamit. 

A szépirodalom szimpla dolog: az író szépen ír, kitalált mesét mond el, 
szorongató önvallomást, képek tolulnak a tollára, ha van képteremtő fantáziája, 
azt írja, hogy «az alkony úgy közelgett, mint egy szürkeruhás leány», vagy azt 
mondja: «Mariska ajka eperpiros volt, dereka darázskarcsú», s akár sikerültek a 
hasonlatok, akár útszéliek, nem esnek ki a szépirodalmi műből. Egészen egy-
szerűen azért, mert alkatrészük, — a novella-írónak feladata, hogy témáját a 
lehető legszebben mondja el vagy a lehető legszemléletesebben. Eddig a szépirodalom, 
amely mákonyt hint akkor is két kézzel, amikor a valóságot adagolja. A publi-
cisztika célja szintén irodalmi: a lehető legegyszerűbben tájékoztatni, útbaigazítani, 
összefoglalni a napi politika tanulságait, levonni belőlük a tanulságokat, nevén 
nevezni a dolgokat, esetleg hódolni, esetleg csúfolni. Mind a két írói megoldás 
becsületes, hogy úgy mondjuk, szakmabeli. 

A vezércikk-műfaj kétnemű írásmű: a szépirodalom igényeivel jön és 
gondosan leplezi a kitűzött útmutatást. A műfaj fáradhatatlan szerzői a legszorgal-
masabb idézők. Idézni kényelmes és célravezető, — kényelmes azért, mert csak az 
idézetek közeit kell kitölteni prózával, célravezető azért, mert a vezércikk-író úgy-
sem akar mást, mint lehetőleg minél jobban leplezni azt, amit nem akar mondani. 
És mi leplez jobban a versnél? Egy-egy húsvéti, karácsonyi, pünkösdi iránytű 
telivér lírai anthológia, — Ady ezeknek a vezércikkeknek tükrében a rossz sorok, 
homályos ostobaságok, süket rímek kovácsa. Mert Adyt idézik legszívesebben, hiszen 
ő volt a leginkább szimbolista, egy-egy idézetébe két ellentétes párt színeiben is bele 
lehet magyarázni akármit, — s ha Adyt idézik, nem is fontos pontosan idézni. 
De Ady csak egyik gyakori idézett, — Arany Jánostól François Coppée-ig min-
denki terítékre kerül. Ezek a költök — rögtön utánuk jönnek a nagy magyarok, 
akik hárman vannak: Széchenyi egy Széchenyi-breviárium idézeteiből — véletle-
nül se idéznek olyasmit, amit breviáriumok nem idéztek volna — Kossuth a híres 
iskolakönyv-beszédéből, ahol a pátosz fensége az útmutató («Midőn e szószékre 
lépek» hányszor visszhangozzák ezt), s végül Deák a húsvéti cikkből. Az idézetek 
között jönnek a hasonlatok, az emlékezések, — a hasonlatok bombasztikusak és 
nagyon útszéliek, az emlékezéseknek ugyanaz a szerepük, mint az idézeteknek: 
elmossák a mondanivalót. 

Igy könnyen összeáll egy politikai alkalmakra szánt vezércikk a Ház őszi 
megnyitására, a költségvetés fölötti elmélkedés céljaira, egyes külpolitikai apropók-
ból. A világnézet nem sokat számít, lelkes statisztikusok, türelmes olvasók, ugyan-
annak a férfiúnak egyformán idézetekkel telerakott vezércikkeit olvashatják egy-
mással szembenálló világnézetű napilapok első oldalán, — a tempó ugyanaz, az 
idézet ugyanaz. De ez csak a vezércikk egyik változata. A közéleti férfiú köteles 
szavát hallatni a nagy ünnepek alkalmából. Ilyenkor biblia-magyarázó lesz. 
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A címek hamar készen vannak: «Karácsonyi csönd», Feltámadott!», «Közöttünk 
az Úr!», Lángoló Nyelvek», — s alatta gondos biblia-idézetek következnek, mintha 
az iránytű-író tudná, hogy a bibliát csak pontosan szabad idézni és még pontosab-
ban értelmezni. Az idézetek közben valamit közölni is kell az olvasóval. Legbiztosabb 
hatóeszköz úgy itt, mint az első változatnál: a békesség, hiszen a békesség egyformán 
lehet a karácsony, a húsvét, a pünkösd vallásos mondanivalója, senki sem érzi 
fontosnak, hogy utánanézzen az igazságnak. 

A vezércikk-író még mindig nem jött zavarba, de érdemes megfigyelni, hogy 
a veszélyes politikai fordulatok idején a legviharedzettebb stiliszták is elhallgat-
nak: ilyenkor csak a nagyon vakmerőek, a nagyon sok idézetet ismerők szoktak 
megszólalni, hogy felemeljék szavukat a mindig üdvös békesség érdekében. Néha 
azonban semmi sem segít és amitől legjobban írtóznak: valami határozottat is kell 
mondani. A közírás stílusa ekkor lesz a legtalálékonyabb, a lassú toll is a leg-
virgoncabb: az iránytű-író, a nemzet «bölcs lelkiismerete» ilyenkor megszólal ben-
nük és kitalálják a legdivatosabb szót, amit akármelyik pártállású lapban el-
mondhatnak, mindegyik úgy magyarázza, ahogy akarja. Ilyen rugalmas szó 
nagyon sok van. Mingyárt ott láthatjuk, hogy «Európa», «humanitás», «szín-
vonal», «kereszténység», «Szent Ágoston», «mestereim, a szentatyák», — milyen 
bátornak lehet lenni mögöttük! Milyen jó spanyolfalak az ellen, hogy valamit 
mondani kelljen! A legnagyobb bátorsággal, hősiességgel, rettenthetetlen nyiltsággal 
tudnak gyávák lenni, az ég világán semmit se mondani. 

A vezércikkek megtöltik a lapokat, elárasztanak mindent, senki el nem 
olvassa őket, mert mindenki tudja, hogy senkinek sem mondanak semmit, — az 
olvasó pedig zavarban van: mit olvasson? kit hallgasson? Stílust, szép és nemes 
magyarságot nem tanul, — iskolai mondatokban búvik meg a sok semmi. Ahhoz 
pedig, hogy pártállásra való tekintet nélkül nevessen vagy szomorkodjon egy kelle-
metlen írásbeli tüneten, ahhoz vagy kevés a türelme, vagy sok a fantáziája. Mennyi 
hadastyánja a nemzetmentésnek! Mennyi Bayard-lovagja a kertelésnek! 
Szerencse, hogy nem tesznek semmit, mert ha sarokbaszorítaná őket valaki, 
zavarba jönnének mindannak az értelmén, amit mondtak. Mert csak mondták, 
és ez a legkönnyebb. De cselekedjék! Vagy ha már papír elé ültek: írják meg. Mert 
merem mondani, — s most bátor vagyok én is, vezércikket írok én is! — ez a leg-
nehezebb. Furor hungaricus. 

RIADALOM AZ OLASZ FASCISTA „RAZZISMO” MIATT. 
Az augusztusi kánikulában mint valami kellemetlen hirtelenséggel jövő 

jeges zuhanyt fogadta sajtónk bizonyos érdekeltebb része azt a hírt, hogy 
az olasz fascista kormányzat reálépett a fajelmélet talajára. Nevezetesen : 
kimondotta azt: van olasz faj, és azt, ami bizonyos sajtóorgánumoknál ért-
hető rosszérzéssel vettek : «a zsidók nem tartoznak az olasz fajhoz». Ugyanez 
a sajtó az első megdöbbenésből való felocsudás után ellentámadásba ment, 
s Emil Ludwigot vonultatja fel a Duce ellen és bravúros tördelési technikával 
hangulatkeltően törekedett kimutatni, hogy Mussolini — enyhén szólva — 
ellenkezésbe jutott önönmagával. Megcáfolta egykori kijelentését, amelyet 
pár évvel ezelőtt Emil Ludwignak tett. Az emigrált német író szerint olyas-
miket mondott volna, hogy «a fascizmus és a fajelmélet nem férnek össze». 
Annakidején tapssal üdvözölte Emil Ludwignak a Duceval folytatott és 
nyilvánosságra hozott interjúját a világ liberális közvéleménye, természetesen 
így történt nálunk is, ahol divat lett az olasz fascizmust egy másik hatalmas 



186 

nemzeti közösségi mozgalommal, annak vezérével támadólag szembeállítani. 
Érthető, hogy a liberális sajtónak nálunk sem kellemes a fascista egyetemi 
tanároknak kifejezett állásfoglalása. Szerény véleményem szerint azonban, 
ismerve némileg az olasz helyzetet, erős túlzás a fascizmusnak és a Ducenak 
Pálfordulást, elv-megtagadást és hasonlókat vetni a szemére akár nyiltan, 
akár pedig a sorok között. 

Nézzünk a tények szemébe ! A sajtónak említett része úgy tünteti fel 
a dolgot, mintha a fascizmus külpolitikai okok és méginkább a német nem-
zeti szocializmus erős befolyásolása alatt határozta volna el magát a «raz-
zismo» kérdésében tett elvi kijelentésre. A tények elkeverésével tényleg 
sikerült a tájékozatlanokat megtéveszteni. Egyszeriben úgy léptek fel, mint 
a humanizmus lovagjai, hirdetik, hogy a fascizmus ezzel letért az eddig járt 
tiszta ösvényről, megtagadta alapelveit: a lélek és a szellem fensőbbségét 
stb., stb. Az ember már azt hinné, hogy az igazi fascisták itt tanyáznak 
valahol bizonyos lapok tájékán, s már ők adnak és adhatnak leckét — Mus-
solininak. Nos, a fascizmus nem szorul az én védelmemre, az igazság azonban 
igen ! Az igazság a jelen esetben pedig az, hogy a fascizmus nem lépett sem 
jobbra, sem balra, hanem halad egyenesen a maga útján. Mussolini sem revi-
diált semmit, hanem — legfeljebb az érdekeltek tévesztették meg önönmagu-
kat. A fascizmus már csak azért sem másolhatta szolgaian ebben a német 
nemzeti szocializmust — ugyanis ez tűnik ki a liberális lapok soraiból és a 
sorok közti vádaskodásaiból —, mert kezdettől fogva a «razzismo», vagyis 
a fajelmélet alapján áll. Ennek az igazolására sem Emil Ludwig, sem más 
nem szolgálhat bizonyítékul, hanem csak egyedül Mussolini, aki már 1921 
novemberében — tehát a «Marcia su Roma» előtt egy esztendővel — világosan 
kimondotta, hogy a «fascizmusnak legfontosabb kérdése a faj problémája és 
a fascistáknak kötelességük a faj egészségével törődni, mert ez a történelem 
alakító ereje». Mi ez más, mint fajvédelem? A Duce tehát ezelőtt tizenhét esz-
tendővel fontosnak tartotta a latin fajiság védelmét, mert tudta, hogy a célul 
kitűzött s az azóta már elért új Imperium Romanumot csak egészséges lelkű, 
testű és vérű nép harcolhatja ki. Ezt Mussolini annakidején megmondotta, 
nyomtatásban is megjelent. Arról igazán nem tehet, hogy egyes publicisták 
nem olvasták ezt el s a fascizmusra vonatkozó ismereteiket — Emil Ludwigból 
s nem Mussolinibői merítették. Tévedtek, de tulajdon hibájuk miatt nem lehet 
és nem lehet alaptalan vádakat szórni a fascizmusra. Egyébként Mussolini 
az itt idézett kijelentését újabb és újabb formában többször megismételte, 
kiadott beszédeiben is megtalálhatók azok. Menjünk azonban tovább: a Duce 
nemcsak szavakkal szögezte le álláspontját, hanem már régebben intézkedé-
sekkel is. Azokon a helyeken, ahol ma riadtan Rip van Vinkleként meg-
dörzsölik a szemüket és méltatlankodnak, úgy látszik, nem tudnak arról a 
törvényről, amely például igen szigorúan, börtönbüntetéssel sujtja a meg-
hódított Etiópiában olaszok és a bennszülöttek között kötött házasságokat, 
sőt még az egyszerű viszonyokat is. Ezt a törvényt több mint egy esztendővel 
ezelőtt léptették életbe, de liberálisaink és demokratáink egyszerűen nem 
vettek róla tudomást. Ezt is megértem ; utóvégre csak az etiópokról van szó. 
S nem hallottak a Telesio Interlandi szerkesztésében megjelenő «Tevere» és 
«Quadrivio» antiszemita olasz lapokról sem. 

Azok a lapok, amelyek máról-holnapra elejtették Mussolinit, olvasóik 
megnyugtatására a már említett alaptalan vádak elhangzása után sietnek 
kijelenteni, hogy az egész csupán «elvi jelentőségű», hiszen az olasz zsidóság 
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száma elenyészően kevés. Úgy van. Ez igaz. Az olasz fascista lapok, mint a 
Duce által alapított «Popolo d'Italia», a «Stampa», a «Corriera della Sera» és 
a többiek megállapítják, hogy az olasz zsidóság száma mindössze negyven-
négyezer. Hozzáteszik azonban, hogy ezt a számot egy későbbi népszámlálás 
van hivatva egészen hitelesen megállapítani. Olaszországban — írják — az 
olasz faj és a zsidóság száma ezer az egyhez, s természetesen ebben az arány-
ban kell érvényesülniök a zsidóknak az állami életben. Hivatkoznak arra, 
hogy a zsidóság mint «választott nép», sohasem tudott az olaszsággal egybe-
forrni, s arra is reámutatnak, még pedig nyomatékosan a félhivatalos olasz 
állami nyilatkozat alapján, hogy «nem kívánnak ezúttal a zsidóság, a bolse-
vizmus és a szabadkőművesség kapcsolataira reámutatni». . . Mindez való-
ban nyugtalanító, azonban nem vág annyira húsba, vérbe, hogy liberális és 
demokrata köreink úgy érezzék, mintha máris kihúzták volna alóluk a 
gyékényt. Rövidesen kiviláglik azonban, hogy hiba van, ha nem is a kréta 
körül, hanem a fránya «elvi jelentőség» mögött. A jövő tanévtől kezdve 
ugyanis az olasz iskolák és az egyetemek nem vehetnek fel többé — külföldi 
zsidót! . . . Most már értjük ! Az Emil Ludwigozást, a mélabús enyhe szemre-
hányást a fascizmus felé és az egyebeket is. Hiszen a leghivatottabb orgánum, 
az ismert zsidó «felekezeti» hetilap írja, hogy Mussolini volt eddig a szegény 
zsidóság legnagyobb védelmezője, s az ő jóvoltából évenként százával tódul-
tak a zsidó diákok az olasz egyetemekre. Hajh, hajh ! Vége az aranjuezi szép 
napoknak ! Mert mi már azt is tudjuk, amit az illető «felekezeti» hetilap nem 
akar körülírni, sem tudni. Vagyis azt, hogy ez a négyévenkénti áradás milyen 
következményekkel járt Itáliában. S ha még csak az olasz egyetemekre jártak 
volna a zsidó diákok, az még hagyján ! De — ezt az olaszok nem mondhatják, 
nekünk azonban reá kell mutatnunk — megszállották és monopolizálták az 
olasz-magyar barátság pozicióit. Kihasználva a konjunktúrát, ipar-
kodtak leszüretelni, maguk számára kamatoztatni minden magyarság felé 
irányuló jóindulatot és barátságot. Tudunk mi «szerkesztő urakról», akik 
pesti módra «fogták meg» végig a vezető olasz köröket soha meg nem 
jelenő évkönyv előfizetésére, amíg ki nem tették rövid úton a szűrüket. 
Tudunk mi olyan publicisztikai karrierről, amelynek a végére az illetékes 
olasz minisztérium kiutasító végzése tett — minden bizonnyal megindokoltan 
— pontot. Számlánkon vannak például olyan magyar kultúrát és irodalmat 
ismertető liberális tollal írt olasz nyelvű kiadványok, amelyek kiváló magyar 
írókat és költőket meg sem említenek, ellenben a «Halászó macska utcájának» 
szerzőnőjét, mint a magyar szellem képviselőjét méltatják szövegben és fény-
képben. Nem is szólva drámairodalmunk képének kifelé való sajnálatos meg-
hamisításáról, hiszen még másod- és harmadrendű pesti brettli szerzők nevei 
vígan és állandóan virítanak az olasz színházi plakátokon, addig az arra 
hivatottak alig, vagy csak nagyon ritkán jutnak szóhoz. Kinek a jóvoltából 
történik mindez? Szerintünk mégis csak inkább képviseli a magyar drámát 
Madách remeke, mint a Bús-Feketei színvonal. Ismerünk olyan «magyar 
zsidó» képzőművészt, akiről egyes liberális lapok szerint «Olaszország dicső-
séges Duceja a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott». Természetesen Musso-
lini nem tud a nyilatkozatról, lényeg azonban az, ami ott van az ujságpapiro-
son. Ezeket a tényeket nem szabad többé elhallgatni! Kíméletlenül meg kell 
mondani, mert ha nem is tudjuk, de valahogy úgy sejtjük, hogy a hivatott 
fascista közvéleményt az ilyes esetek is reávezették arra, hogy végre intéz-
kedést tegyen a — külföldi zsidók ellen. Követik-e az egyetemekre vonatkozó 
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tilalmat más egyebek is? Ezt nem tudjuk. Nem a mi dolgunk. Minden esetre 
azonban véget kell szakítani annak, hogy a jövőben mindenki, akinek magyar 
útlevele van akár a baráti Olaszországban, akár másutt minket képviseljen 
és helyettünk, a nevünkben beszéljen. Beszéljenek ők csak a saját nevükben, 
képviseljék csupán önmagukat. Pasquino. 

BÉKESZERETET ÉS 
PACIFIZMUS. 

Egy csillagvilágos nyáresti beszélge-
tés nyomán, melynek emléke még ma is 
ott sajog a lelkemben, az az érzésem 
támadt, hogy a békeszeretet fogalma a 
sorsirányításra hivatott magyar közép-
osztályban eltorzultan él. Megdöbbenve 
hallottam, hogy magyar anyák és apák 
a halálos áldozattól írtózó békekészség-
nek szegődtek apostolaivá. Mi lesz a 
magyar jövendőből, ha ezek a tanítások 
a magyar ifjúság lelkét már a zsenge 
gyermekkorban hatalmukba ejtik! Az 
emberi életnek erkölcsi értéket csak a 
hit és eszmények szolgálata adhat. Ez a 
szolgálat azonban nem kényelmes tespe-
dés, hanem odaadó, megalkuvást nem 
ismerő munka, amely mögött ott feszül a 
halálos áldozatra való készség. Az esz-
ményekért nemcsak élni és küzdeni 
kell, hanem tudni kell érettük meghalni 
is. Eszményeink békés úton való szol-
gálatában csak akkor van sorsformáló 
erő és lendület, ha halnikészséggel páro-
sul. Enélkül a békeszeretetről való szó-
noklás kóros és destruktív pacifizmussá 
torzul. 

Magyar György. 

Erdélyi nekrológ egy liberá-
lis pesti lapról. 

A mostanában megszünt két liberális 
ujságot, főként a «Magyar Hirlap»-ot 
elérzékenyült pajtáskodással parentálta 
el a pesti sajtó túlnyomó része. Tartva 
magukat ahhoz: «de mortuis nil nisi 
bene . . .» mégpedig annyira — egyes 
komoly konzervatív lapok is, — hogy 
teljesen megfeledkeztek a «Magyar Hir-
lapi forradalom utáni: precizebben 
szólva a «Világ» betiltása óta vállalt 

szabadkőműves irányzatáról és teljesen 
a kimúlt orgánum régi tisztesebb szerepé-
nek és szolgálatának méltatására szorít-
koztak. Ez bizony, még ha jószándékúan 
is, összezavarása a tényeknek s nem 
szolgálja az igazságot. Mert másutt, 
távolabb az itteni szenvedélyesen izzó 
légkörtől, egészen másként ismerik és 
méltatják a jobblétre szenderült «Ma-
gyar Hirlap» munkáját. Igy például 
Erdélyben is. Egy szélsőségesnek igazán 
nem mondható lapnak, a nagyváradi 
«Magyar Lapok»-nak, az egyetemes er-
délyi magyar katolikus társadalom ko-
moly és tekintélyes orgánumának «nekro-
lógjából» iktatom ide az alábbi szemel-
vényt: 

A «Magyar Hirlap» amíg élt — 
írják — egyetlen alkalmat sem mulasz-
tott el, hogy a nemzeti és népi törekvése-
ket veszedelmes betegségeknek fel ne 
tüntesse, amelyeknek nyomában csak a 
rombolás és pusztulás jár. Mélységesen 
hallgatott minden sikerről, amelyet ezek 
a törekvések elértek. Buzgólkodása e 
téren annyira ment, hogy — hirtelen és 
váratlan fordulattal — nem átallotta a 
katolikus Egyházat beso-
rozni azok közé a tényezők közé, amelyek 
kérlelhetetlen ellenségei — a nép és 
nemzeti gondolatnak. Igy kerültek a lap 
hasábjain egyforma rangban egymás 
mellé a szabadgondolkozók különböző 
szervei, a barcelonai vörösek ügye, a 
népfronti törekvések a katolikus Egy-
házzal . . . Mestere volt annak is, hogy 
a zsidóság nemzetközi 
problémáit miképpen le-
het a m a g y a r nép é r d e k e i -
vel minden téren és for-
mában azonosítani. Tudott 
gyönyörűen beszélni és még szebben 
hallgatni. Ezt az utóbbi tehetségét 
különösen a magyar kisebbségek ügyei-
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ben csillogtatta. Az egyetlen el-
térést ezen a területen 
Goga kormányzata idejé-
ben követte el. Halhatatlan 
érdemei vannak azon a téren is, hogy a 
transylván magyarságban fejleszteni 
segített az éles kritikai szellemet: min-
dent megtett, hogy mentesítsen bennün-
ket attól az érzelmi elfogultságtól, mely-
lyel a kisebbségek általában azokra az 
országokra szoktak nézni, ahol a saját 
fajtájuk a maga eszményeit kiformálni, 
művészi vagy társadalmi alkotásokban 
megvalósítani törekszik». 

Az «Ujság»-ról, amely tudvalevően 
átvette a megszűnt «Magyar Hirlap» 
lobogóját és gyérszámú előfizetőit, a 
következően szól az érdemes erdélyi 
ujság: «. . . az egyetlen forrás, amely 
immáron bennünket belső magyaror-
szági ügyekről tájékoztat, már nem is 
leplezi egyetlen célját és hivatását: 
A zsidó fajvédelmet min-
dennel szemben és minden körülmények 
között». 

Hogyan is van? Temetni jöttem 
Caesar és nem dicsérni. . . Ehhez a 
tárgyilagos cikkhez szinte fölösleges 

minden kommentár. Mindenesetre ki-
tűnik belőle, hogy Erdélyben a kisebb-
ségi sorsban megtanultak tisztán látni, 
helyesen ítélni és — írni is. Az ide-
gen uralom alatt élő magyarság megrázó 
vádirata ez ama sajtó egyik részese 
felett, amely bomlasztó propagandájával 
elősegítette az ezeréves Magyarország 
széthullását és most még ő áll az erdő 
felöl szenteskedve a magyar hagyomá-
nyok védelmében. Számítva természete-
sen a kárhozatos magyar feledékeny-
ségre. Csakhogy van még olyan hely, 
ahol nem felednek, így Erdélyben sem, 
ahol bőrükön érzik az idegen ostor 
csípéseit. S a tényeknek megfelelően a 
kellő mértékre szállítják le az ottani 
zsidóság lángoló magyar hazafiságáról 
itten terjesztett legendákat. Erdély 
ítél... A liberális sajtó lapjaiban 
mostanában gyakran hoznak erdélyi 
véleményeket. Vajjon a «Magyar Hir-
lap»-ról szóló nekrológot figyelembe 
veszik-e?! Aligha! Ez a struccpolitika 
azonban mitsem változtat a pompás 
tömörséggel megstilizált igazságon, s 
még kevésbbé az ő helyzetükön. 

Mme Sans-Gêne. 


