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Lajos Iván németellenes pamfletje a külföldi sajtó reflektorfényében

Lajos Iván hirhedt könyve körül, amely «Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében» címet viseli, az események lezajlottak. A jobboldali sajtóban a könyv szerzője megkapta
már azt a politikai kritikát, amelyet megérdemelt. A parlamentben is lezajlott az a vita, amelyet az ellenzék támasztott. A miniszterelnök nyilatkozott a kérdésről. Sőt a külügyminiszternek azaz
emlékezetes nyilatkozata, amelyben Németország ellen megindít o t t suttogó propaganda ellen foglalt élesen állást, nagyrészben
Lajos Iván könyvére volt vonatkoztatható. Nyugodtan meg lehet
állapítani, kevés olyan írásmű jelent meg Magyarországon, amelynek akkora visszhangja lett volna s amelynek politikai következményei is oly súlyosaknak mutatkoztak volna, mint éppen Lajos
Iváné. A végső szót és a végső ítéletet a könyvről az a végzés hozta
meg, amely a könyv elkobzását rendelte el.
Felesleges volna talán ezután Lajos Iván könyvéről írni. Mégsem felesleges. Nem felesleges pedig azért, mert a könyv nem régen
megjelent angol fordításban és aki nem j u t o t t hozzá eredetiben
még akkor, amikor lehetett, ha tud angolul, elolvashatja ma fordításban. Ezenkívül még mindig aktualitást ad a könyvnek az a
körülmény, hogy most már a külföldi visszhangját jobban meg
lehet ítélni. Az eredeti magyar kiadás megjelenése u t á n külföldről
csak propagandaízű visszhang érkezett. Az angol fordítás megjelenése óta azonban már itt-ott komoly észrevételeket is lehet
hallani külföldi körökből. Nem beszélünk ezúttal arról a válaszról,
amelyet magyar nyelven Berlinben a d t a k ki s amelyben pontról
pontra cáfolják Lajos Iván németellenes propagandájának anyagát. Szóvátesszük ellenben az olyan megjegyzést, amely külföldön
a könyv valódi t a r t a l m á t és értékét illetően jelent meg olyan körök
részéről, amelyek németbarátsággal nem gyanusíthatok.
A Le Temps egyik számában olvashattuk például a következő
megállapítást róla:
«Ez a munka, amely a német forrásmunkákra támaszkodik,
tényekben és számokban bizonyítja, hogy a német birodalomnak
kevesebb esélye van ma egy háború megnyerésére, mint 25 évvel
ezelőtt. A tétel lehet hogy igaz, de ha a könyv alkalmas is arra,
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hogy a németbarát magyarok szemeit felnyissa, más országokban
veszedelmes optimizmus keletkezését mozdíthatja elő.»
Mit jelent ez más szóval? Jelenti ez azt, hogy Lajos Iván
könyve nagyon jó szolgálatot tesz Angliában is. Mégpedig jó szolgálatot tesz abban az értelemben, hogy az az angol, aki azt elolvassa, abba a hitbe ringathatja bele magát, hogy könnyű dolog
Németországgal végezni. A német birodalom gazdasági és katonai
ereje olyan gyenge, hogy egyenesen érthetetlen, miért tanusított
Chamberlain a mult év őszén engedékenységet Hitler Adolffal
szemben? Miért volt szükség arra a politikára, amely a müncheni
egyezményhez vezetett el? Alkalmas ez a propagandamunka arra,
hogy igazolja Chamberlainnak azt a politikáját, amellyel garanciákat n y u j t o t t egyes államoknak s amely garancia miatt holnapután
már háborúba keveredhetik Németországgal? Miért nem adta
volna Chamberlain a garanciákat és miért nem idézte volna fel
ezen az úton azt a veszedelmet, hogy Anglia belebonyolódik az
európai kontinensen esetleg kitörő olyan háborúba, amelynél
érdekei közvetlenül nincsenek veszélyeztetve? A kérdésekre
hiánytalan és pontos választ ad Lajos Iván, amikor az angol néppel elhitetheti, hogy Chamberlain mindent helyesen és okosan
t e t t , mert hiszen a német birodalom katonai erejétől nincs mit
tartania. Holtbizonyos, hogy ezzel a gyönge állammal szemben az
angol fegyver kivívja a végső győzelmet és ezzel a győzelemmel
elintézi a nemzetközi problémáknak egész sorozatát, amelyet
Németországnak, mint egyenrangú félnek a megjelenése a világhatalmak előtt idézett fel.
Ez a könyv Magyarországon állítólag azt a célt akarta szolgálni, hogy jobb belátásra bírja azokat, akik Németországgal
karöltve akarják a trianoni igazságtalanság jóvátételét keresni.
Ime, milyen egyszerű cél. Mennyire könnyen érthető és magyarázható egy magyar embernél, aki meggyőződésből védeni akarja azt,
ami mindnyájunknak a legszentebb: a haza biztonságát és jövőjét. De mennyire megváltozik még a megértő ember véleménye is,
mihelyt arról értesül, hogy ez a munka a legközönségesebb
háborúra uszító propaganda eszközévé vált. Háborúra uszító,
munkává vált egy olyan birodalommal szemben, amelynek tevékeny közreműködésével — egyedül ezzel és kizárólag ezáltal —
szereztük vissza már eddig is Trianonban elveszített területünk egy
jelentékeny részét. Háborúra uszító munkává vált egy olyan birodalommal szemben, amellyel együtt harcoltunk a világháború
alatt s amellyel együtt m a r a d t u n k alul — nem a csatatéren,
hanem abban az aljas propagandában, amelyet a belső frontok
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összeomlasztására indítottak. Háborúra uszít Lajos Iván Angliában az ellen a birodalom ellen, amellyel Magyarország a legszorosabb barátságban áll. Ez az egyszerű tény. Ha most visszagondolunk arra, hogy akadtak lapok, amelyek széles mellel álltak ki
Lajos Iván mellé és amelyek ráadásul még Lajos Iván nyilatkozatait is közölték, hogy fércmunkájának nagyobb nyomatékot
adjanak, akkor joggal t e h e t j ü k fel a kérdést, vajjon van-e még ma
olyan magyar ember, aki Lajos Iván vétkes ballépésének egész
súlyát ne érezné át?
Nem lehet ugyanis arra hivatkozni, hogy Lajos Iván nem tehet
arról, milyen hatást vált ki m u n k á j a Magyarországon és milyen
hatást vált ki Angliában. Nem hivatkozhat erre egyszerűen azért,
mert az ő m u n k á j á t az ő engedélyével és tudtával fordították le
angolra. Hogy mi van a könyvében, azt neki kellett a legjobban
tudni. Hogy milyen hatással van az olvasóra, azt legjobban neki
kellett éreznie, hiszen a cél, amelyet munkája megírásában követ e t t , előtte egy pillanatra sem homályosult el. Amikor hozzájárult
könyvecskéjének angolnyelvű kiadásához, tudnia kellett a való
igazságot, hogy ezáltal egy magyar ember uszít háborúra egy
velünk barátságos állam ellen. Ezekután csak egyet kérdezünk,
milyen büntetést érdemel az az eltévelyedés, amely több mint
vétek — súlyos hiba volt? Sőt az európai helyzet mai megvilágításában : ostobaság.
Drót

A MŰVÉSZT
SENKI

NEM

VÉDI

Egyik komolynak tartott és
szélsőségesnek
nem
mondható
napilapunkban
kiabált az egyhasábos cikk élén a következő
cím: «Felakasztotta magát egy
költőnő». (A «költőnő» idézőjel
nélkül írva.) Megvan bennem a
tisztelet a nyomtatott betű hitele
iránt és éppen azért az első pillanatban érthető megdöbbenéssel
fogtam hozzá a közlemény elolvasásához, közben nagy hirtelen végig villantak
előttem költőnőismerőseim.
Vajjon,
melyikük
lehetett?! Rövidesen meggyőződ-

tem azonban, hogy egy — háztartásbeli alkalmazott kétségtelenül sajnálatos öngyilkossági kísérletéről van szó. Az illető verseket is faragott —
számszerint
tizenkettőt — ezeket egy füzetbe
másolta le és a rendőrségnek hagyományozta, hogy «értékesítsék
és az értük járó
honoráriumot
fordítsák jótékony céltra». Szóval:
költőnő. Egyes rendőri riporterek
hamar költővé avatnak
valakit,
aki leírt két sort, amelynek vége
jól-rosszul összecseng. De ha csak
ennyi lenne a baj! Az ok ugyanis
még mélyebben és gyökeresebben
ott rejtőzik abban a közfelfogásban, amelyet nálunk a költőkről

265
és az írókról vallanak. Ha valaki
az ujságokkal
összeköttetésben
meg nem engedett pénzszerzési
müveletet végez a saját javára
és az nyilvánosságra
kerül, a
kamara — igen helyesen — siet
kijelenteni, hogy az illető nem
ujságíró. De bármelyik
testület,
vagy hivatásszervezet is rögtön
nyilatkozik,
mihelyt
jogtalanul
a köpönyege alá bújik
valaki.
S ha az ipartestület
kontárnak
minősít valakit, ezt a véleményt
perdöntő módon a sajtó is elfogadja. Csak a művész «vogelfrei». Ezt nem védi senki. S a
cím éppen annyira
szabadon
felvehető, mint amilyen bőkezűen
adományozható is.
Az iskolák megteszik a magukét tőlük telhetőleg, hogy reáneveljék az embereket a irodalom és a művészet
tiszteletére.
Beavasodott előítéletekkel azonban nehéz megküzdeni.
Társadalmunk átlagos rétege — tisztelet
a kivételnek — remekműnek hirdetett dolgokról elhiszi, hogy azok,
kényelemből, snobságból és még
inkább azért, hogy műveletlennek ne lássák. De tovább nem
megy. A művészetet magát még
értékeli, ellenben annak művelőjét már nem tudja hova tenni.
Az értékelés rangsorában egy jó
költő, vagy művész alig áll magasabban előtte, mint a cirkuszi
mutatványos. Másutt többlet, ha
valakiről
megállapítják,
hogy
költő, nálunk azonban degradálódik az emberek ítéletében. Komolytalan bohém, nem tud sem-

mit rendesen elvégezni. S ez a
lesujtó vélemény nem számíthat
túlzásnak, ha tízezreket irányító
úgynevezett nagy lapok szerkesztői sem tudják
megkülönböztetni
a verselgető szobalányt az igazi
költőnőtől.
Mme Sans-Gène

Fascizmus vagy szellem?
Az egyik liberális lap cikkírója állítja fel a fenti alternatívát, korunk új eszmeáramlatait bírálva, s egyben örömmel
állapítja meg, hogy a fascista
eszmék minden hódításuk ellenére sem t u d t a k híveket szerezni a magyar írók táborában.
De így van helyesen — állapítja meg — mert magyar
költő «nem szegődhetik egy
szellemellenes mozgalom szolgálatába.» Az illető nyilván nem
t u d j a , hogy a fascizmus elsősorban szellemi és eszmei mozgalom és már a háború előtt
jóval megindult az olasz lelket forradalmosító gondolat,
amelyből az Itáliát nagyhatalommá és birodalommá emelő
fascizmus kisarjadt. Könnyű
volna ezt bizonyítani, de nem
teszem, mert fölösleges. Viszont
megállapítható, hogy a túlsó
oldalon hangoztatják ugyan a
«politikamentességet», mindez
azonban csak kegyes álarc,
hogy a más véleményen levőket
elhallgattassák. Arra jó, hogy
monopolizálják és rákényszerítsék másokra véleményüket. Az
illető cikkíró megjegyzi ugyan :
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néhány költő «gyanusítható»,
hogy rokonszenvezik ilyen «veszedelmes» eszmékkel, szerencsére azonban «műveikben nincs
ennek nyoma». Mindez csak azt
jelenti, hogy az «alaposan gyanusított» költők komolyan veszik a politikamentességet, nem
viszik bele művészetükbe, amit
a kritizálókról nem lehet éppen
elmondani. Kevesen vannak,
ez valószínű, hiszen a konzervatívek, az opportunusok, az
ingadozók és a kényelmesek
száma mindig t ö b b azokénál,
akik tisztán l á t j á k a jövőt és
az emberi evolúciót kívánják
szolgálni akár jólétük föláldozása és hírnevük csorbulása
esetén is. A fascizmus egyik
tétele : vasat vagy vajat. Választhat ki-ki a kedve szerint.
Az aranyborjú körül többen
keringenek, meggyőződésből, de
még többen jól felfogott érdekből, viszont v a n n a k olyanok is,
higyjék el, akik a vaj helyett a
Vasat Választják.
Pasquino
JUSTITIA

MÉRLEGÉN

Az, aki a «mérlegre» került,
nem más, mint egy író. A pozsonyi bíróság tárgyaló termében
játszódott le a dolog. A kiadóvállalat pert indított az író ellen,
mert nagyobb előlegeket vett fel,
azonban sornyi írást sem adott
érte. A bíróság kötelezte az írót
a kapott összeg ledolgozására.
Az író azonban tiltakozott az
ítélet ellen és fellebbezett, úgy

okolva meg a dolgot, hogy őt nem
kényszerítheti
senki az írásra,
ha nincs meg rá a hangulata,
ihlete, adottsága. A pegazust nem
lehet hámba fogni, s a múzsát
sem lehet bírói paragrafussal kötelezni erre vagy arra. Az ügy
mindenesetre érdekes és elvi jelentőségű. Az író védekezésében
körülbelül azt mondotta el, amit
a társai igen hosszú időre visszamenőleg mindig
hangoztattak,
hogy a művészet szabad, azt nem
lehet szabályok közé
kényszeríteni, s nem lehet remekműveket
parancsszóra létrehozni. A kiadó
viszont, aki pénzéért ellenértéket
akar, ha nem is éppen nagy lelkesedéssel, mégis kénytelen-kelletlen belenyugodott eddig ebbe. Századunk szelleme azonban, úgylátszik, e téren is reformot hoz,
mert az egyik kiadó nem hagyva
magát, a bírósághoz ment, az
pedig ítélt, kimondva azt, hogy
az író igenis «kötelezhető . . .»
Megnyugtatásul
említjük
meg,
hogy az ítélet még nem jogerős,
a kiadó ugyan megnyugodott, az
író azonban nem. A végkifejletnél még más kimenetele lehet az
ügynek, valami azonban kétségtelen: egy eddig megdönthetetlennek hitt elv kizökkent a helyéről,
a múzsa bevonult a tárgyalóterembe, aktaszámot kapott, s az
író pedig önmaga védelmére kénytelen volt átalakulni
ügyvéddé.
S elgondolni is
nyugtalanító:
mi lenne általában nálunk is,
ha ez a pozsonyi per iskolát csinálna?! Hiszen a le nem dol-
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gozott előleg itt is sem tartozik az
ismeretlen fogalmak közé...
—
A «vesszen az előleg», amellyel
egyik írónk könnyed
kézlegyintéssel elintézte a kiadó számára
elveszett előleg sorsát, szálló-igévé
vált nálunk. — Van azonban az
éremnek másik oldala is: amelyik
írónak ihlete ilyen hosszú időre
kihat, hagyjon békét az előlegeknek.

Pasquino

Tallózás az írói baklövések
sűrűjében

Aki csak valamennyire is figyelemmel olvas, reádöbbenhet
olyan furcsaságokra lapok, hirdetések és könyvek hasábjain,
amelyekben gyakorta tótágast
áll az értelem, vagy ordít a magyartalanság. Nem érdektelen
tehát megfigyelni, hogy a nagyközönség, de főként ujságíróink
és íróink hány «bakot lőnek».
Jó magam, nem puskavégre,
csupán csak tollhegyre próbálok venni néhány ilyen elejtett
bakot, hogy a magam részéről
is szolgáljak az újabban megindult nyelvtisztogatásnak.
Egyik novellában olvasom :
«Boldog derű sötétlett az arcán . . . » Csekélységem szerint
ugyan csak a bánat, a gond, a
harag sötétedhet az arcon, de
a derű?! Igaz, hogy így szokatlanabbul hangzik, de ha az író
effajta szokatlanságra pályázott,
úgy szekundát érdemel.
Egy reggeli lap tárcarovatában ezzel találkoztam : «Békésen bégettek a tehenek». . . Anynyira bégettek, hogy szinte nem
bálvánnyá meredtem a meglepetéstől, hanem báránnyá, holott
farkas szerettem volna lenni,
még hozzá harapós, mert ma-

gyar író, aki a tehenet «bégeti»,
az bizonyára nyávogtatja, jobbik esetben : bőgeti a bárányt.
S hogy ez nem volt elírás,
illusztrálom egy másik, ugyane
vadászterületen lőtt bakkal : «Az
orgonák violáztak». Ha már így
állunk, ajánlok én egyet-kettőt
kapásból : pl. A napraforgók rezedáltak, a nefelejtsek opáloztak . . . Úgy-e szép?
Az a kedves hölgykolléga sem
lehetett járatos a természetrajzban, avagy órák helyett randevuzott az iskola mellett (?), aki
azt írta : «A park fűvében és az
út kavicsai között hideg kígyók
siklottak tova». . . Nonono, ez
a park nem valahol Indiában
van, ahol tényleg besiklik néha
egy-egy «kígyó». De nálunk,
Kakucsretyegén nem hinném,
hogy csak úgy, szájkosár nélkül
korzóznának a kelgyók, amelyek
egyébként — ha látta őket az
írónő — valószínűleg ártatlan
gyíkocskák lehettek . . .
Vagy hallott-e már kedves
olvasóm agyonlőtt emberről, aki
feljelentést tett?! Én nem, de
olvasni, gyakorta olvasom : «Az
áldozat felismerte gyilkosát». . .
«A lelőtt ember megtette a feljelentést . . . »
Az «Új Idők»-ben olvasom
egyik cikkben : . . . «Herder megjövendölte, hogy száz esztendő
mulva a magyar nyelv a holt
nyelvek lomtárába kerül.» Nem
akarom azzal gyanúsítani az
illetőt, hogy Herder jóslatával
egyetért, ámbár szavaiból azt
lehetne következtetni. Mert, ha
azt mondjuk valamiről, hogy
X. Y. megjövendölte a bekövetkezését, akkor azt úgy értjük,
hogy csakugyan megtörtént a
megjövendölt dolog. A meg igekötő ugyanis a befejezettség,
megtörténtség kifejezője. (V. ö.
«Amit írtam, megírtam»). Helyesen tehát azt kellett volna
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írnia : «Herder azt jövendölte...»
— Vagy mellé fogtam volna?!
. . . «lélekbelátó tollal írt» —
böngészem egyik könyvkritikában. Őszintén szólva meghökkentem «a kórhű» címtől, s még
jobban a «lélekbelátó toll»-tól . . .
A könyv tartalmából kóstolgattam, de a szerző nem «lélekbelátó», hanem «hálószobába mártott tollal» — írt !
Egy művészeti kritikából :
Nem ugyan, mintha Berény
piktor lenne és szobát festene,
de hát mégis. Ez a piktúra —
mondja a tudósító — «nem naturális, hanem esztétikai törvényeken épül, mint ahogy a zeneiség alapja is az az exzaktság
(így), amelyet az összhangzat
( = harmónia, mert azért tud
ő magyarul is), a melódia és a
ritmus alatt (!) értünk». Mármint
a tudósító. Én nem értek se
alatt, se fölött. S amíg egyfelől
mélységes megdöbbenéssel veszem tudomásul, hogy «ez a
líraiság sokszor észrevétlenül és
raffinált módon lopakszik a
képre» — addig másfelől —
barátnője lévén a mókának —
igen örülök, hogy a figurák mégis
szerephez jutnak. Azt mondja
u. i. : «Érdekes, hogy amíg tájkompozicióiban az emberi figura
még szerkezeti szerepet is alig
kap, önálló figurális kompozicióiban a formák ütemes tagozottsága, a foltok nagyvonalú kezelése, a monumentálisig fokozza a
hatást».
Sajnálom, hogy nem néztem
meg ezeket a figurákat, mert
még így olvasva is igen jól szórakoztam rajtuk.
Séta közben derültem a következő hirdetéseken :
«S. G. ülő bútorasztalos».
«Saját készítményű festett bútorház.» «Aranyért, ezüstért, ékszerért mindenkinél legtöbbet

fizetek.» «N. M. élő baromfikereskedő.»
Egy tudományosnak hirdetett értekezésből szedtem ki ezt
a csodabogarat :
Hunyadi János seregében,
a főurak fején lengedeztek — a
szerző úr megállapítása szerint
— «forgós kócsagok». Megboldogult iskolás koromban úgy tanultam : A nemes kócsag a gémek családjához tartozó, hosszú
lábú és hosszúcsőrű nagy madár,
sehogy sem tudom elképzelni,
hogy ezek a szép madarak —
nyársra húzva — középkori főuraink kalpagjain forogtak volna,
vagy igen mucsai lennék?!
Hát a «csótáros kalpagról hallott-e már valaki? Őszintén
mondva, én nem, pedig a női
kalapdivat, elég merész és meghökkentő, sokféle változatában
így joggal megijedtem, hogy
már a férfiak is . . . Ugyanis olvasom, hogy valami ünnepségen «csótáros kalpag» volt X. Y.
úr fején. Úgy tudom, a csótár
(franciául : échabraque vagy
housse, olaszul : gualdrappa)
nem más, mint színes, bársonyból vagy posztóból (a hajdani
huszároknál — mint ahogy ezt
egy viselettörténeti könyvből
tudom — fecskefarkúra (szabott
s rojttal, paszománnyal, címerrel díszített jókora takaró, amelyet a ló hátára, a nyeregbunda
alá tesznek. Egyszerűsített alakban ma is látható a lovasrendőrség lovain, díszkivonulás alkalmával. Hát bizony farsangi figuraként hatott N. N. úr, ha
fejére borított csótárral jelent
meg az ünnepélyen !
Ez aztán magyarság ! Egyik
nagy ifjúsági egyesületünk országos központjából repült széjjel az országba egy cikkecske,
mely külföldi tanfolyamokra
hívja föl a figyelmet. A következőkben éppen egy németor-
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szági tanfolyamot ajánl : «A kur
zus keretén belül, továbbá szakszerű vezetés mellett Wien nevezetességei lesznek megtekntve, valamint Wien környékére kirándulások lesznek rendezve».
Egy felvidéki beszámoló szolgál az alábbi botlással :
Még elnéztem volna, ha valamelyik fiatal riporter tollából
származik ez az «elírás» azonban jól fémjelzett felvidéki
származású író a szerzője. Igy
csak annyit mondottam : ejnye,
ejnye, te is fiam, Brutus?! Az
illető előkelő író Krasznahorka
váráról írt színes tudósítást s
közben a vár sírboltjában nyugvó
gróf Andrássy Istvánnak, Rákóczi híres tábornokának fele-

ségét, Serédy Zsófiát összecseréli
Korponayné Géczy Juliannával,
a híres lőcsei fehér asszonnyal. . .
s még hagyján, de ebből a téves
forrásból más lap is merített,
«okulására» a művelődni vágyó
közönségnek. Mert ahelyett, hogy
észre vette volna a hibát, mondjuk a munka iramában, tovább
eresztette. Igaz, hogy a jó magyar közmondás szerint a százforintos paripa is botlik, de
ilyenkor mégsem szabad botlani,
vagy hogy az eredeti képnél maradjunk : bakot lőni. Mit várjunk akkor a külföldiektől, ha
tulajdon értékeinkről önmagunknak is ilyen hiányosak az ismereteink?
Mme

Sans-Gène

