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Farkas Gyula könyve «Az asszimiláció kora és irodalma»,
amelyről a Napkelet is részletesen kifejtette véleményét, hirtelen
napi ujságszenzációvá dagadt, amin nem is lehet csodálkozni. Ha
valaki nem irodalmi szempontok szerint próbál irodalomtörténetet
írni, számolnia kell azzal, hogy azok a politikai szemléletek, pártindulatok és világfelfogások, amelyekbe a legkülönbözőbb síkokon
beleütközik, igyekeznek támadásaival szemben vélt vagy valódi
igazságaikat érvényesíteni. Egyik napi ujságunk népszerű és kitűnően fémjelzett nevű közírója sorozatos vezércikkben igyekszik
útmutatása nyomán antiszemita szellemben végiggyomlálni a legközelebbi magyar irodalmi multat. Az igazságügyminiszternek a
zsidójavaslat vitája során elmondott beszédéből szintén Farkas
Gyula könyvének visszhangját vélték kiérezni az irodalmi vonatkozások mögül.
Megszólalt a visszhang arról az oldalról is, ahol mégis csak
helyesebb volna hallgatni Farkas Gyula könyvéről, mert mindenkinek igaza lehet Farkas Gyula felfogásával szemben, amelyről mi
is a leghatározottabban kifejtettük véleményünket, csak éppen annak
az oldalnak nem, amely az egyetlen mégis megfogható és hatásosan
érvényesíthető érvet szolgáltatja Farkas Gyula egyébként gyönge
lábon álló felfogása mellett.
Sokban nincs igaza Farkas Gyulának, de amit a zsidóság
magyar irodalmi szerepléséről ír, ahogy a magyarországi zsidó írókat
értékeli, azzal alig lehet vitatkozni. A Pesti Napló mégis megpróbálja ezt egyik vasárnapi számában. Először az igazságügyminiszternek igazán csak jelzésképen odavetett, de a cikkíró szerint szintén
Farkas hatása alatt mondott néhány rövid megállapítását próbálja
ízeire szedni. Azt hisszük nagyon gyönge érv, hogy az igazságügyminiszter egy különben is harmadrangú zsidó lírikus, Makai Emil
nevét helytelenül idézi. Ha egyáltalán nem tudná, az sem volna nagy
baj. Amit azonban Ignotusról mond, az cáfolhatatlanul igaz. Ignotus
tagadhatatlanul a legnagyobb készültségű kritikusok közé tartozott.
Világirodalmi szempontjai voltak, éles és ötletes fordulataiban is
kemény logikája, hatalmas tudása összefüggések gyors meglátására.
Ezt a kritikáról szóló tanulmányomban is elismertem róla. De az
is tény, hogy ezekkel a fölényes fegyverekkel uralkodni akart a magyar
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irodalom egész területe fölött. Zsidó fórumokról, mint a Hét, a Nyugat,
a Világ, a Magyar Hírlap a csalhatatlanság jogát követelte magának
a magyar szellem minden megnyilatkozásával szemben. Nem mondom,
hogy pártos ítéleteket mondott, de éppen vérségénél, nevelésénél,
egész szellemi szerkezeténél fogva természetszerűen kevésbbé megértő
volt a magyar mint a zsidó irodalmi megnyilatkozásokkal szemben.
Ne tagadjuk, a mult század végén és ennek a századnak az elején
egészen a világháborúig ha nem is keresztény üldözés, de legalább is
csendes keresztény elnyomás folyt itt az irodalomban. Ha a legszerényebb
zsidószármazású tehetség feltűnt az irodalomban, egyszerre rázendített a
titkos szálak önkéntelen összetartásával megszervezett sajtó-kardal. Egy
nyögdécselő versecske alapján Verlaine-né és Villonná avattak itt hamar
elkallódó kávéházi poétákat. Egy-két kabarédal elég volt, hogy valaki
nagy költővé legyen. A különben tehetséges Földi Mihályt első,
zavaros, a pesti gettó levegőjét lehelő regénye, a Szahara után úgy
ünnepelték, mint a «magyar Dosztojevszkijt». Herczeg Ferencről
a teljes lekicsinylés hangján írtak. Gárdonyi mindig kapott egykét fanyalgó, csípős megjegyzést kritikájuktól. Tormay Cecile soha
nem kapta meg tőlük a méltó elismerést. Azt is jól tudjuk, miért.
Olyan magyar írókat, akiknél sokkal jelentéktelenebb zsidókat
a leghangzatosabb dicsérő jelzőkkel halmoztak el, igyekeztek elriasztani az irodalomból. A színház gondosan körülbástyázott
hadállásaiba csak a legnagyobb nehézségek árán sikerült betörnie
a nemzsidó íróknak. Ezen a téren titkos szövetség erejével uralkodtak.
Még a Nemzeti Színházban is ott állottak az őrszemeik. És annak
az írónak, aki mégis bebocsátást nyert, vagy döntőn kirobbanó
sikerekre és már erősen megszerzett népszerűségre s azonfelül egy
adag megalkuvásra volt szüksége. Hogy a magyar színpadi irodalomban olyan kistehetségű, száraz, sokszor egészen alantas színvonalú
írók lehettek a hangadók, mint Lengyel Menyhért, Lakatos László,
Földes Imre, Drégely Gábor, hogy Bús Fekete Lászlóról ne is beszéljek, ez csak a zsidó hegemónia révén vált lehetővé.
A magyar írók közül csak azok élvezték ennek a sajtónak és
kritikának a támogatását, akiknek döntő sikere vagy lenyügöző
súlya ellen amúgyis esztelenség lett volna hadakozni. De még az
ilyeneknél is fontos volt sokszor a behódolás. Ady annak köszönhette
föltétlen elismerését, hogy teljesen az ő szekerük rúdja mellé szegődött. Hogy Adynak mennyire nevéhez szőttek az Osváthról áradozó
szavak, nem firtatom, csak utalok Hatvany Lajost magasztaló
dicséreteire levezetésében, amelyeknek őszintesége már tisztázott dolog. Érdekes különben, hogy csaknem valamennyi magyar vérségű
vagy legalábbis nemzsidó származású írónál, akik a sajtó és a kritikai
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elismerés napos oldalára kerültek, mindig megtalálunk
valami
titkos szálat akár házassági összeköttetések, akár más kapcsolatok
révén. Gondoljunk csak Krudy Gyulára, Kosztolányira, nem is
akarok itt hirtelen más neveket említeni, pedig igen sok volna, de
félreértésekre adna alkalmat, mert ennek a kis cikknek keretében
lehetetlen volna a láthatatlan erek szálait kibogozni, amelyek a
közös nagy csatornába vezetnek.
Tény azonban, hogy adatokkal mutatható ki ennek a törpe
kisebbségnek ráterpeszkedése az egész magyar irodalomra. Egy azonban soha nem sikerült nekik, hiába dolgozott a sajtó a legnagyobb
erőfeszítéssel — szervesen bekapcsolódni a magyar
irodalomba.
Amit írtak, azon mindig rajta volt a zsidóság jellegzetessége. Sohasem sikerült asszimilálódniok. Éppen legtehetségesebb és legjellegzetesebb íróik maradtak meg mindig zsidónak. Kiss József féligmeddig zsidó vallásos költőnek számít, aki magyar nyelven a héber
lelket szólaltatta meg. De akármilyen forró vágyuk volt, hogy magyar
környezetet fessenek, hogy alakjaikról a zsidó mezt lehámozzák,
sohasem tudták ezt elérni. Legjobb íróik denaturált miliőjéről meszszire érzik a zsidó íz. Soha egy épkézláb magyar alakot megrajzolni
nem tudtak. A regényeikben, darabjaikban mozgatott együttesekről
mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy magyar. Akkor a
legjobbak, mikor bevallottan zsidómiliőt rajzolnak, mint Kóbor
Tamás és Zsolt Béla.
Farkas Gyula könyve ellen igen ravasz módon hadakozik a
Pesti Napló. Nem a maga véleményét mondja el, hanem Bóka
Lászlónak az Ország Utjában megjelent cikkéből idéz. Annál ravaszabb ez az eljárás, mert egészen másra akarja végeredményében
felhasználni Bóka érveit, mint amelyre ő azokat szánta. Bakó
általános magyar és irodalmi szempontokból vitatkozik sokszor
igen helyesen Farkas Gyulával. A Napló cikke viszont azért akarja
Bókán keresztül Farkast kipellengérezni, hogy ennek a zsidó irodalomról kifejezésre juttatott állításait meggyöngítse vagy lerontsa.
Legszomorúbb azonban az, amit a cikk pozitív irányban hoz
fel, «az izraelita vallású magyar» írók (a cikk nevezi így őket) igazolására. Azok a nevek, amelyeket ebben a részben felsorakoztat,
a legkitűnőbb anyagot szolgáltatják az ellenbizonyításra. Kiss József
magyarságáról már nem akarok újabb véleményt mondani anélkül,
hogy költői értékét kétségbe akarnám vonni. De Isten óvjon meg
minden lírát attól, hogy Füst Milánt kelljen
reprezentánsának
tekinteni. Ezt a nagyképű, semmitmondó, nyakatekert
szórendű,
szabálytalanul döcögő sorokba tört prózát csak olyan meddő és üres
esztétikai légvárakat építő szellem tudta nagy költészetté kikiáltani,
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mint Osváth Ernő volt, aki a cikk szerint egy nagy irodalmi megújhodásnak, a harmadik magyar klasszikumnak állt az élén. Mint
ahogy a kősziklából nem lehet vizet fakasztani csak csodával, úgy
nem csörgedezett egyetlen termékenyítő, tenyészetet sarjasztó csepp
sem Osváth Ernő szelleméből, amelytől egyetlen épkézláb írói sor
sem került ki. Az még nem irodalmi működés, hogy valaki költők
és írók műveit nyomdai utasításokkal látja el. Osváthnak az volt
a szerencséje, hogy kiadói működésének olyan kiváló magyar szellemek kerültek, mint Ady, Babits, Kosztolányi, Móricz Zsigmond,
Tóth Árpád. De a zsidó sajtó szeretné most az ő alkotóerejűket is
Osváth gyámkodásának tulajdonítani. Osváth csak az a kakas volt,
aki néha megszólalt a szerkesztőségi asztalnál, vagy a kávéházban,
amikor ezek a napok már felkeltek. De még így is utánkukoríkuló
és igen gyengeszavú kakas volt. Szép Ernő lírájának csenevész,
olykor igen finom művirágocskáit szintén nem a magyar érzés harmata öntözte, bár volt egy darabja, amelyben nagyon jól leste el a
magyar népmese hangját, csak itt-ott modorosan utánozta kissé, de
volt benne hajlandóság az asszimilációra éppenúgy, mint a Pesti
Napló cikkében emlegetett írók legtehetségesebbjében, Bródy Sándorban, aki a színmagyar Eger levegőjéből teletüdővel szippantott fiatal
korában, bár ő is csak megtért végül az ősi Lyon Leához.
Az újabb történelemkutatás eléggé megmutatta a Marczali-féle
történetírás hézagosságait. Alexander Bernát racionalista csevegéseit
is túlzás filozófiának nevezni, bár a zsidó szellemtől nem idegen
éppen a legmélyebb filozófia, a metafizika, amint Spinozától Bergsonig elég példa igazolhatja. De éppen ezért nem nagy dicsőség
volna a magyar filozófia élvonalában éppen Alexander Bernátot
emlegetni, aki sajnos, nem nevezhetünk ki a magyar Bergsonnak.
A magyar próza két nyelvi és stiláris újítójának éppen Szomory
Dezsőt és Révész Bélát kinevezni enyhén szólva szintén kis tévedés.
Furcsán újítja meg a beteget az, aki előbb halálos műtétet végez
rajta. Értsük meg egymást. Szomory Dezső valóban nagyszerű
stílusromantikus, sőt stílusforradalmár, igen tehetséges író, művei
meglepő ragyogásúak, képei fantasztikus művészi álmok. De stílusa
kerékbetöri a magyar nyelvet, nem veszi figyelembe szellemét, logikáját. Olyan mű-magyar nyelven ír, amelynek szavait, mondatvegyületeit idegen lombikban kotyvasztották. Ha nem is ilyen nagymértékben, de mégis idegen tüdővel lélekzik az a kissé fellombosodott
magyar nyelv is, amellyel Révész Béla indult meg az expresszionistastílus felé.
Érdekes, hogy Giraudoux vagy Georges Limbour is stílus-
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forradalmárok, de úgy vigyáznak közben a francia nyelvre, hogy még
André Therive vagy Abel Hermant szemfüles hibabogarászása
sem tudná könnyen rajtacsípni őket.
Vannak zsidó írók, akiket nem lehet és nem szabad kitudni a
magyar irodalomból, mint ahogyan Heinét sem lehet kitudni a
németből. De azt sem lehet tűrni, hogy igazi magyar értékek és tehetségek ne érvényesüljenek a magyar irodalomban, mert a zsidóknak
eddig legalább is jóval könnyebb volt itt az útjuk az irodalmi érvényesüléshez.
A budapesti „nyelvjárás”.

A szabadelvű napilap vezércikkírója élesen szembeszáll a
most készülő zsidőtörvénnyel
kapcsolatosan elhangzott váddal, hogy a pesti zsidóság «kerrékbetörte a magyar nyelvet».
Elismeri ugyan, hogy egy úgynevezett pesti argot alakult ki
(amely a szavak fülsértő hangsúlyozásával külön gyötrelem
az ép nyelvérzékű, vérbeli magyaroknak), de mindjárt önérzetesen hozzáteszi: ha így
van, jogosan van így, mert az
egymilliós lakosságú Budapest
«kitermelhetett» magából különálló beszédidiomát, vagy ahogyan ő írja: «nyelvjárást», amely
éppen olyan jogosult nálunk,
mint a székely nyelvjárás, vagy
pedig a franciáknál a provencal. Megállapítja, hogy a külföldi nagyvárosokban mindenütt kifejlődött ilyen tolvajnyelv : mint Párizsban a «parisisme», New-Yorkban a «slang»
stb. Következőleg: fővárosunknak is meg van a joga a maga
argotjára, vagy mondjuk —
«nyelvjárására».

Tanár

Első pillanatban talán tetszetős ez az ellentámadás, de
csak az illető lap laikus törzsolvasói körében. Mert az összehasonlítás körül bajok vannak.
Ugyanis ami a provencal-t illeti, amelyen Mistral ragyogó
époszát a Mireio-t megírta, ez
nem nyelvjárás, hanem önálló
nyelv. Mindenesetre sokkal több
hagyományra tekinthet vissza,
mint a pesti argot. A székely
nyelvjárással való összehasonlítás is sántít. Nem tudom,
járt-e a cikkíró a székelyek között, mert ha tartózkodott volna
keveset is Székelyföldön, aligha
tette volna egyenlő mérlegre
a pesti jassz-nyelvet a székely
nyelvjárással, amely a magyar
nyelv történeti hagyományait,
így a félmult és a régmult időt
egyedül megőrző tiszta és egészséges gyökerű népi idioma. A
székely nyelvjárás mögött ezer
esztendős fejlődés áll, míg a
pesti «nyelvjárás» alig ötvenesztendős, «magyarított» német
és jiddis szavakból,illetően azoknak a magyarra való összekeveréséből álló habarcs, amelyre
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lehet, büszkék azok, akik beszélik, de egy magyar író névre
számot tartó valaki nem jöhet
a tűzbe érte. Hogy meg van,
az természetes ; az úgynevezett
tolvajnyelv az egyes városok sajátossága, azonban míg a párizsi argot hosszas történelmi
fejlődés eredménye és minden
ízében francia, addig ugyanezt
a pestiről nem lehet magyar
viszonylatban állítani. S nálunk
még hozzá erről van szó — s
erre nem tér ki a pesti nyelvvédő cikk — a pesti «nyelvjárás» nem állt meg a határterületein, hanem beözönlött oda is,
ahova nem való : a magyar
irodalomba. Sőt nemcsak hogy
bevonult, hanem áradatával
monopolizált mindent. Erre
pedig semmiféle «nyelvjárásnak», még a budapestinek sincs
joga.
A magyar vidék közönsége a magyar irodalom cégére
alatt magyartalan, kerékbetört,
lompos nyelvet kapott a pesti
«nyelvjárás» íróitól. Ez szivárgott le az utolsó falucskába is
rontani az ízlést, a nyelvérzéket.
Ennek az állapotnak pedig véget
kell vetni. A nyelvrontás tényéről pedig ne mondjanak véleményt a közvetlen érdekeltek
és bízzák annak megítélését a
hivatottakra. Ha tetszik nekik,
írjanak, nem bánjuk, a pesti
«nyelvjárásban» is, de műveiket
akkor ne márkázzák a magyar
irodalom címkéjével.
Pasquino
NAPKELET I.

EJNYE, MÁR « S Z É K E L Y Z S I D Ó K » IS?!
Szegény jó szombatosok, akiket
üldözött a három erdélyi religió,
akiket vexált a vármegye, hajszoltak a szolgabírák, akik mint a
denevérek voltak kénytelenek rejtőzködni a hajsza elöl és tartottak
szükségből két hitet is, alapítójukkal, a boldogtalan sorsú Péchy
Simonnal és Eössi Andrással
egyetemben ugyancsak foroghatnak a sírjukban és sóhajthatnak
keseregve: «Hát ezt az újfajta
vexaturát ugyan mivel érdemeltük
ki?h) Mintha Kemény Zsigmond
«Rajongók»-jának világa elevenednék meg, csakhogy ami a nagy
magyar írónál történeti realitáson
alapuló művészet volt, az bizonyos
orgánumokban valami egészen
különös egyveleggé vált. A zsidótörvény tárgyalása alkalmával
egyes lapok mentőkörülmények
keresgélése közben kiásták a sírjukból az elfelejtett szombatosokat
is. Kiásták őket, leveregették róluk
a pókhálót, kiszellőztették a dohszaguktól, hogy szalonképesek
legyenek a rotációs papíron, amelyeken fölvonultatták őket «helyszíni tudósításokban» a közönség
elé. Erdélyi, sőt székely nemesi
származású lévén, nem kis megrökönyödéssel olvastam végig az
illető újság rétesként elnyujtott
cikkeit a — Uram bocsá! — «székelyzsidókról». Székelyzsidók, hát
ez mi?! — kérdeztem és bizonyos
szégyenkezéssel már-már megróttam magamat a tudatlanságomért,
23

354
azután eszembe ötlött, hogy báró
Orbán Balázs, a székelységnek
történetírója, pedig az igaziból
ismerte a fajtáját — négykötetes
terjedelmes munkájában nem ismert semmiféle «székelyzsidókat».
A szombatosokat ott Bözödújfalun
és környékén ő is emlegeti ugyan,
de mint egy letűnő világ emlékeit.
A könyv megírása óta éppen két
emberöltő mult el, s az illető lap
helyszíni tudósítása mégis olyan
«székelyzsidó» életet penderített a
Hargita aljára, mintha Udvarhelyszéket Galicia valamely fertályával cserélték volna fel. A
kövérbetűs címek és terjengős
oldalak nem a székely fenyők,
hanem a sólet illatát árasztják az
olvasóra és csak úgy hemzsegnek a
riportban, mint a purimi süteményben a mazsolák az ilyen
nevek: Ábrahám, Ezdrás, Énok,
Eszter, Izsák, Áron. Megtudjuk,
hogy a szombatosok «külön böjtnapot» rendeznek a szigorú német
zsidótörvények miatt, kritikával
illetik a pesti neológ izraelitákat,
mert azok nemcsak kacsintanak
reá, hanem vigan eszik is a sonkát, és természetesen a nálunk
készülődő egyensúly-törvény is
könnyet facsar szemükben itteni
hitsorsosaik iránt. Az is az újdonság erejével hat, hogy a «székelyzsidó» asszonyok «kalákába
sütik a maceszt». Összejönnek
húszan is és együtt mesterkednek
a tészta elkészültében. Macesz és
kaláka, bugylibicska és kaviár.
Hogyan kerül a kettő egymás

mellé? Az ember megsajnálja a
szegény szombatosokat, akik a
riport szerint háromféle ünnepet
tartanak meg «muszájból»: a
katolikus vagy protestáns, az
állami román ünnepeket és a
sajátjukat. E sok ünnep között
vajjon akad-e hétköznapjuk? Az
egyik mellékmondatban elbujtatva
ugyan beismeri a szenzációs felfedező cikk írója, hogy a szombatosok — cakkumpak
mindössze tüzenöt familiát tesznek ki.
S ebben a tizenötbe beletartoznak
azok is, akiknek az őseik csak
voltak
valamikor ehhez a szektához tartozók. Mert a többiek
bizony szétvándoroltak a világ
minden tája felé. Hát akkor
miért az egész hűhó — kérdezem.
Jó, jó értem: a szombatosok előráncigálásával az itteni zsidóság
«felekezeti» volta mellett akartak
bizonyságot tenni. Csakhogy ez
célt tévesztett dolog, a mult és régmult minden
rekvizitumának
nyilt térbe állításával egyetemben,
mert például a bibliai hangzású
nevek felsorakoztatása
semmit
sem igazol. A székelyeknél köztudomásúlag használatos a bibliai
hangzású név, a nemes familiáknál is bőven akadhat Judith,
Ráchel, Mózes, Ábrahám is, de ha
igy halad, megérjük, hogy «Ábel»ről, az ismert székely regényhősről kisütik gettó-fióka eredetét,
íróját pedig, lévén becsületes neve:
Áron, szintén beutalják a «székelyzsidók» közé.
Mme Sans
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