
tűzte ki, s nekik nem jutott eszükbe, hogy áldozócsütörtök estvéjén nem illik lakodalmat tar
tani, annyival inkább nem, mert az eskető lelkész a traktus szeniora: Csúzi Mihály volt. A bűn 
ezt a két férfiút terheli, ti. az apóst és az esperest. A gyűlés azt határozza, hogy e két utóbbi a 
halasi gyűlésre idéztessék meg (Földvári II. 192.). A történet befejezéséhez tartozik, hogy Biró 
Mihály a halasi gyűlés előtt (1748. április) meghalt (Földváry II. 204.). 

[72.] 1744. április (?) és október 29 között. \14.\ Michael Túri Debrecino Hungarus. 
Túri Mihály debreceni diák, subscribal 1737. január 15. Bakóczi névsora szerint szalácsi 

rektor, s innen indul külföldi tanulmányútra. Brémából Groningenbe megy: 1745. május 4. 
Itthoni működéséről csak egy adatot ismerünk: 1772—1788. években az érmelléki traktus 
esperese (Barcsa II. 123.). 

[73.] 1745. április 28 és október 28' között. \12.\ Samuel Szigethi Hungar[us] Maramarossien. 
Szigeti Lipcsei Sámuel debreceni diák, subscribal 1735. április 27., szenior is volt az 1744. 

és 1745. években. Tanul Franekerben is: 1746. augusztus 1. — Hazatérése után 1748-tól tépei 
(Bihar m.) pap, 1749-ben vezértanárnak viszik Szatmárra. 1754. július 8-án a szatmári iskola 
grammatikai iskolává degradáltatott, még néhány hónapig itt marad Sz. I. mint „primarius 
praeceptor", de 1755-ben már Karcagra kerül papnak, ahol haláláig (1780) munkálkodik. 
Lefordítja Bunyan A zarándok útja c. munkájának 1. kötetét, mely Keresztyén utazás . . . 
címmel jelent meg Kolozsvárt 1777. — Szinnyei (XIII. 837.) Szigethi Gyula Sámuel szász
városi lelkésznek tulajdonítja Szigeti Lipcsei Sámuel fordítását (bár Szigeti L. Sámuel neve 
alatt is megemlíti — XII. 845. — hogy a Pesti Napló 1903.113. sz. hírt adott Sz. L. S. „Keresz
tyén utazása a boldog örökkévalóságra "c. kéziratának felfedezéséről). — Zoványi már helye
sen két különböző személyként ismerteti a két Szigeti munkásságát. Különben a Bunyan 
János: Keresztyén utazás . . . Első könyvének (Kolozsvár 1777.) előszavában Tordai Sámuel 
elmondja, hogy „Szigethi Sámuel uram a karcagi reform, ekklézsiának érdemes lelki tanítója 
magyar nyelvre fordítá 1759-dik esztendőben . . . " e könyvek első szakaszát. — Irodalom: 
Zoványi 454. 

[74.] 1750. január 9. \1.\ Josephus Dobay Hungarus Schaakos Patacensis. 
Dobay József pataki diák, subscribal 1735. november 22-én. Brémát megelőzően Franeker

ben volt: 1749. augusztus 15. — Hazatérése után 1752. március 22—23-án Radostyánban 
tartott konferencia kebelezi és iktatja be a berzétei (borsodi em.) eklézsiába (Borsodi egyház
megye jegyzőkönyve 1739—1791. 58.), 1755. január hó folyamán ott járt vizitátorok kérdé
sére a megkérdezett fátensek így nyilatkoznak papjuk felől: „Mint Isten angyalát úgv sze
retjük !" (Idézett jegyzőkönyv 59—60.), itt él 1760-ig. 

Giczi Márta—Vargha Kálmán 

EGY ELFELEJTETT IRODALMI „TÖRVÉNYSZÉKI" TÁRGYALÁS ÉS PAP KÁROLY 
ÍRÓI ÖNVALLOMÁSA 

1. 

Arról az irodalmi „törvényszéki" tárgyalásról, amelyet a cionisták szövetsége 1938-ban 
Budapesten rendezett Pap Károly önéletrajzi regényével, az Azarellel kapcsolatban, az író 
élettörténetét és életművét tárgyaló irodalom mind ez ideig nem vett tudomást, sőt az arról 
szóló részletes beszámolóra1 sem történt utalás sem a korabeli folyóirat-repertóriomokban, 
sem az összefoglaló irodalomtörténetek bibliográfiai fejezeteiben. 

Pedig a harmincöt évvel ezelőtt megjelent tudósítás, amelyet az alábbiakban teljes egészé
ben közreadunk, nemcsak azért érdemel figyelmet, mert meglehetősen ritka jelenség nálunk, 
hogy az irodalmi alkotás megítélése végett „törvényszéket" hívnak össze, kijelölt elnökkel, 
ügyésszel, védővel, szakértőkkel, ha bizonyos mértékig szimbolikus értelmű is az egész cere
mónia, hanem azért is, mert ez a beszámoló tartalmazza a zárkózott, nehezen megközelíthető, 
sokszor félreértett és félremagyarázott író egyetlen — és a szakirodalom által mind ez ideig 
szintén figyelmen kívül hagyott — olyan nyilatkozatát, amely egyik legfontosabb művét 

1 Irodalmi törvényszék Pap Károly Azarel c. regénye fölött. Múlt és Jövő 1938. 54. 
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és azon keresztül egész alkotói tevékenységét, írói magatartását és morálját magyarázza 8 
értelmezi. A tárgyalás irodalomtörténeti érdekességét természetesen az is aláhúzza, hogy olyan 
műalkotás felett kívánt ítélkezni a cionisták e célra összehívott irodalmi „törvényszéke", 
amelynek rendkívül jelentős voltát nyomban a regény megjelenése után a magyar szellemi 
életnek olyan egyéniségei ismerték el és elemezték, mint például Schöpflin Aladár, Móricz 
Zsigmond, Turóczi-Trostler József, Szabolcsi Bence, amelyre a szomszéd államokban meg
jelenő magyar irodalmi folyóiratok is felhívták a figyelmet (az Erdélyi Helikonban Vita Zsig
mond, a Kalangyában Kázmér Ernő), és amelyet ma is a két világháború közötti magyar 
próza egyik kiemelkedő alkotásának tartunk. „Messiás él köztünk, aki a város egyik legelőkelőbb 
kávéházában minden délután található egy üres padmalyon, ahol rajta kívül legfeljebb este kártyá
sok tanyáznak. Messiás ő, akiben igazi elvégzettségben él ez a messianizmus, melyet magára vál
lalt" — így kezdi Móricz az Azarelről szóló kritikáját2, és így mutatja be a könyv szerzőjét. 
Szabolcsi Bence szerint3 „Pap Károlyt igazabb hely illeti meg a mai magyar irodalomban, mint 
akárhány 'asszimiláltabb' elődjét. Hiába bibliai szenvedély és cervantesi keserűség: ez a súlyos és 
mélytüzű magyar próza mégis csak a Móricz és Babits, Illyés Gyula és Németh László szomszéd
ságában keresi helyét és társait... Figyelemmel kell kísérnünk minden mozdulatát, minden kiál
tását, egész példázatos gyötrődését, melyet sokak helyett vett magára." 

Magának a tárgyalásnak a megítélésében kézenfekvőnek látszana abból a feltételezésből 
kiindulni, hogy a cionisták szövetsége azért szervezett alkalmi „törvényszéket" a regény 
ügyében, mert Pap Károly három évvel korábban megjelent, sok vitára okot adó és sokat 
vitatott röpirata, a Zsidó sebek és bűnök egyértelműen cionistaellenes írás.4 De mindaz, ami a 
korabeli beszámoló szerint a regény ellenében a tárgyaláson a cionizmus vezéralakjáról elne
vezett Herzl-teremben elhangzott, nem fejezett ki markánsabb-karakteresebb ideológiai vagy 
politikai állásfoglalást. Akik „vádat emeltek" a regény ellen, vagy legalábbis egy közösség ellen
érzésének megfogalmazására és tolmácsolására vállalkoztak, azok akarva-akaratlanul nem is 
annyira a cionista mozgalomnak váltak szószólóivá, mint annak a minden keményebb kriti
kát visszautasító, az önmagával való szembenézésre képtelen, formális tekintélytiszteletre 
berendezkedett, mélységesen konformista és minden körülmények között lojális „kispolgári" 
mentalitásnak, amely létéből következően eleve konzervatív és művészetellenes. Tiltakozó 
gesztusaik, amelyekkel elhárítják a szülők nemzedéke bírálatának a jogát, kicsinyességük, 
amely kevesli a papi személyek iránti tiszteletet, fantáziátlanságuk, amely képtelen különb
séget tenni a mindennapi élet naturális valósága és a művészi igazság között, agresszivitásuk, 
amely a burkolt fenyegetéstől sem tartózkodik, fölemlítve, hogy az író nem úszna meg ilyen 
könnyen, ha olyan államban élne, ahol a zsidó államvallás, gyanakvásuk, amely gyávaságot 
szimatol ott, ahol öngyötrő bátorság van jelen, mind azokra az akciókra emlékeztet, amelyek 
a katolikus eszmeiség sérelmére hivatkozva egykor Mauriac vagy Graham Greene, ma Heinrich 
Böll könyveit akarták és akarják kompromittálni, vagy — hazai példára hivatkozva — ame
lyek Móricz Zsigmond református papi környezetben játszódó regényeit a magyar kálviniz
mus és a jó erkölcs nevében marasztalták el. 

Mindemellett érdekes jelenség, hogy bár az irodalmi „törvényszéket" a cionisták szervezték 
meg, a Múlt és Jövő tudósítása szerint Pap Károly regénye ragyogó védelmet kapott a tárgya
lás során elsősorban Beneschofszky Imre, továbbá Dénes Béla és Patai József részéről, akik 
maguk is „írástudó" műértők lévén, jelek szerint nemcsak a kicsinyes vádakat utasították el, 
hanem a regény értelmezésében-értékelésében is fontos „tanúságot" szolgáltattak. A regény 
körül kialakult vita reális erőviszonyait azonban ma már nem lehet felmérni, a tudósítás 
hangnemét, információinak arányát és tendenciáját erősen meghatározza, hogy a beszámoló 
nem cionista orgánumban, hanem „az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 
irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóiratában" jelent meg, amelynek éppen a regény 
egyik „védője", Patai József költő, műfordító és regényíró volt az alapító szerkesztője. 

Pap Károly válasza, amely nemcsak költői vallomás, de egyben egész ars poeticájának és 
írói moráljának páratlanul tiszta és világos kifejtése, jelentőségében túlemelkedik az „alkal
mon", a regénye miatt összehívott tárgyalás aktualitásán, és annyira egyértelmű, hogy semmi
féle magyarázatot vagy kommentárt nem kíván. 

Talán csak egyetlen megjegyzést. 
A korabeli kritika hajlott arra, hogy Pap Károly Azareljében elsősorban a Zsidó sebek és 

bűnök gondolatainak és vívódásainak szépirodalmi példázatát és „vetületét" lássa. Vita Zsig
mond például a regény értékeire egyébként fogékony és elismerő kritikájában ilyen konklúzióra 

2 MÓRICZ Zsigmond: Azarel. Pap Károly új regénye. Pesti Napló 1938. I. 16. 
«SZABOLCSI Bence: Pap Károly:Azarel. Egyenlőség 1938. I. 27. 
* „Az a zsidó, aki már két-három nemzedék óta mint magyar-zsidó élt, nem mehet ki Cionba, hogy ott 

'néppé' legyen ~ annak előbb itt a magyar zsidóságban kell vállalni a magyar zsidóságot: a legvégső követ
kezményeiben is." PAP Károly: Zsidó sebek és bűnök. Bp. 1935. 83. 
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jut: „Pap Károly egy gyermek önéletrajzának formájában akarja feltárni fajtájának véres és vég
zetes sorskérdéseit, az élettel való reménytelen viaskodásait."6 

Mindezek a problémák valóban jelen vannak az Azarel hősének vívódásaiban, de Pap 
Károly végső célja a tárgyaláson elhangzott vallomása szerint az, hogy a múlt és a jelen tor
zulásain, gyötrelmein, szorongásain és kilátástalanságain át eljusson a „közös-örök emberi" 
lét alaprétegéig, a történelmi-társadalmi determinációkon keresztül a szabad és teljes humá
numig, oda — ahogy Móricz írta vele kapcsolatban — ,6 „ahol semmi mást nem lehet fölismerni, 
csak magát a lélek ősemberi voltát." 

2. 
Az irodalmi törvényszéki tárgyalásról szóló beszámoló: 
„Külföldi példákat követve, a Magyar Cionista Szövetség »irodalmi törvényszéket« ren

dezett Pap Károly »Azarel« című könyve fölött. Dr. Miklós Gyula, mint a törvényszék elnöke, 
ismertette a »peranyagot«, tömören és érdekesen előadta az »Azarel« tartalmát, majd felszó
lítására Dr. Friedmann Dénes, mint ügyész elmondotta vádbeszédjét. 

Kihangsúlyozza az illusztris szerző jeles irodalmi érdemeit és megállapítja, hogy nem rokon
szenves az akadémikus ember irodalmi vádemelése, de a könyv súlyos problémáinak meg
vitatása kedvéért a hálátlan szerepre az ügy érdekében vállalkozik. 

A vádbeszéd során a következőket nehezményezi: Minden író általában felnagyítja a szü
leit. Pap Károly szokatlanul lekicsinyíti. Pedig az V. parancsolat ellen senkinek sem szabad 
véteni. A könyvből a papi pálya nem nagy megbecsülése beszél. A könyvben felhozott burkolt 
vádak formahibájául rója fel, hogy a felnőtt ember, aki a könyvet írja, elbúvik a gyermekiség 
mögé és onnan hallatja intő, figyelmeztető, bíráló, ahogy a szerző maga mondja, kegyetlen 
szavát. A könyv papellenessége annál kevésbé rokonszenves, mert az öreg Azarel főtisztelendő 
érdemei ösmertek és elismertek széles ez országban. Szerző maga sem tagadja, hogy ott, ahol 
a zsidóság államvallás lenne, a könyv nemcsak az irodalmi törvényszéknek tárgyalási anya
gául szolgálna. 

Utána dr. Dénes Béla7 mint védő fejtette ki álláspontjait, hivatkozva az irodalmi szem
pontok szuverenitására és idézte Dr. Beneschofszky budai rabbi8 előadását a könyvről. 

»Emberábrázolása és zsidóábrázolása művészi. Nem a fotográfia gépies hűsége az ő ábrázo
lásának az igazsága, hanem a vízióé. Ha kinyitom akármelyik könyvét, a vízió elragadottságá-
nak a szele csap meg. Érzem: numen adest. Ezért felemás szempont és félreértés, ami az új 
könyve körül kezd kavarogni. Botrányt szimatolnak a szenzáció kedvelői. Törvényszéket ülnek 
a könyv fölött, de nem azt kérdezik: jó-e a könyv, szép-e, igaz-e a belső elhihetőség törvényei 
szerint, azaz: igaz-e művészileg, hanem azt kérdezik: igaz-e szószerint, így van-e a reális élet
ben? Mintha a valódi »hercegkisasszonyt« vizsgálnák a Weber—Fechner-féle ingerküszöb 
törvényeinek alapján, vájjon lehetséges-e a tapintóvégződéseknek oly fokú sűrűsége, hogy 
hatvanhat derékaljon keresztül megérezhessen valaki egyetlen borsószemet. Pedig az a mese 
is igaz, mert szép és azért szép, mert igazsága benne gyökerezik a lelkünkben. Pap Károly vízi
ója a zsidóságról hatalmas, megdöbbentő és szép, tehát igaz. De ennek az igazságnak más a 
természete, mint egy tanulmány, vagy egy újságcikk igazságának. 

Nem hiszem, hogy azt kellene gondolnia a lelkiismeretes olvasónak: ilyen minden ortodox,, 
mint Jeremia apó. Vagy: ilyen minden neológ zsidó pap, mint Azarel főtisztelendő úr. Vagy: 
hogy ilyen minden zsidó ház, vagy talán minden zsidó. Nem hiszem, hogy a könyv tartalmá
ból tanulságokat kell levonnunk közvetlenül. Minden művészi ábrázolás egyéniségeket ír le, 
a konfliktusok csak úgy meggyőzők, ha az élmény — vagyis az egyszeriség légköre veszi körül. 
Az aztán már a művészi teremtés titka, hogy minél inkább egyéni és egyszeri az ember és 
konfliktusa, annál általánosabban és mélyebben emberi. 

Pap Károly — mikor írt, — nem gondolt arra, mit fognak szólni a keresztények, mit fognak 
szólni a zsidók. Nem ismert megalkuvást írói feladatával szemben és nem ismert kíméletet 
önmagával szemben sem. Ezért tisztelik őt a keresztények is.« 

Azután Pap Károly, mint a vádlott mű szerzője poétikus nyilatkozatot olvasott fel, amely
ben többek között a következőket mondotta: 

»Teljesen úgy van, ahogy szememre vetik és még sokszor fognak szememre vetni, ez a könyv 
kegyetlen, de éppen ezzel a kegyetlenséggel tudtam csak elérni azt, amit akartam, hogy könyvem 

»VITA Zsigmond: Pap Károly: Azarel. Erdélyi Helikon 1938. 367-378. 6 MÓRICZ Zsigmond i. m. 
» Dénes Béla (1904— ) író a Független Szemle alapító szerkesztője, a Kosmos Könyvkiadó tulaj

donosa, cikkei saját folyóiratain kívül a Szocializmusban, a Társadalmunkban és zsidó felekezeti lapokban 
jelentek meg. Radnótival közösen szerkesztette a Korunk c. antológiát, amelyben fiatal haladó költők 
versei szerepeltek. 

« Beneschofsky (Benoschofszky) Imre (1903—1970) főrabbi, teológiai és filozófiai író. Értekezést írt Mai-
monides (Majmuni) filozófiai rendszerének arisztotelészi elemeiről. 
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lehasson a zsidó léleknek abba a mélységébe, amely túl van minden gazdasági szorongáson és túl 
minden társadalmi szorongáson: oda, ahol a közös-örök emberi lakik, függetlenül minden születés
től és a kor áramlataitól. Hogy ez a réteg a zsidóban olyan mélyre van temetve, hogy a gettók és asszi
milációk romjai annyira eltemették, hogy gyöngéd kézzel hozzáférni lehetetlenség a zsidó léleknek 
ehhez az örök emberi részéhez, — ez nekem fáj a legjobban, ettől a kegyetlenségtől én szenvedtem a 
legtöbbet. Kinek fájhatna jobban, mint nekem, hogy az én népem java lelke csak kegyetlen szóval és 
írással közelíthető meg, kinek fájna ez jobban, mint nekem, aki ennek a népnek a leglelkéböl való 
vagyok, aki ennek a népnek az írója vagyok és lehetnék-e másként az, ha önmagamat is nem éppoly 
kegyetlen késsel riasztottam volna fel a hazugságok, kétlakiságok és öncsalások romjai alól, mint 
ahogy ez a könyv felriasztja minden zsidó olvasóját. 

O, túlontúl jól ismerem én hát a kényelmes és hazug álmokból felriasztott zsidó lelket: a maga
tehetetlen kínos borzongást, a rémült menekülést a még hazugabb álmokba, a menekültében is vissza-
vicsorgó dühöt, a faj szeretettel takaródzó szemforgató önszeretet kenetes felkiáltásait, a mindenben 
kételkedő, okoskodó önmegnyugtatást, a rezignált vagy cinikus kézlegyintést, mind, mind jól isme
rem, a zsidó lélek feleszmélésének különös hangjait, de ismerem az őszintén önmagára ismerő zsidó 
lelket is, aki nem menekül és nem hazudik és nem zárkózik be minden fájdalma ellenére sem, hanem 
szembenézve azzal, aki ő, így szól megborzadva: Jaj nekem, meztelen vagyok egészen és idegen 
mindenütt, idegen vagyok magamban és idegen másban, oh Istenem, atyám, mutasd meg nekem, 
hol van az én országom és nyugalmam világa?! 

Ennek ezt felelem: Boldog, aki borzad és mégsem takaródzik, boldog, aki nagyon fáj önmagának 
és mégse sír, sohasem csikorgatja a fogait, boldog, aki felismerte, hogy idegen magában és másban 
mindenütt, boldog, mert ő az egyedüli közöttünk, aki igazán otthon van magában és igazán otthon 
van mindenütt, minden nép földjén és minden ég hajlata alatt, minden időben otthon, még a halál
ban is, mert ő az egyedüli közöttünk, aki bárhol van — isten nevében van ott, az ő nevében szól, 
akármit mond és szívesen hallgatják őt minden népek le 

Pap Károly után dr. Patai József9 mint tanú rámutatott a könyv irodalmi értékeire, ami 
szerinte elsősorban döntő. Tanúságot tett amellett, hogy Pap Károlyt belső tépelődés viszi a 
zsidó problémához. Sós Endre, mint szakértő abból a szempontból bírálta a munkát, hogy 
anyagot ad a zsidóság ellenségeinek. Dr. Szinetár Ernő, mint orvosszakértő a mű lélektani 
hátterét világította meg psychoanalitikai szemszögből. Epstein Ákos mint cionista tanú 
boncolta a művet. Az ifjúság nevében pedig Weisz Farkas szólalt fel és kifejtette, hogy egy 
ilyen nagytehetségű zsidó írótól méltán várható komolyabb elmélyedés és tárgyismeret a 
zsidóság kérdéseiben. A Herzl-termet zsúfolásig megtöltő közönség feszült érdeklődéssel hall
gatta a tárgyalást, amelynek végén dr. Miklós Gyula kihirdette, hogy az irodalmi törvényszék 
elhalasztja a döntést arra az időre, amikor az »Azaerel« további kötetei is megjelennek." 

Vigh Károly 

VERES PÉTER CIKKEI BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE LAPJÁBAN 

A magyar irodalomtörténet már életében a huszadik század második harmada egyik leg
jelentősebb íróegyéniségének tartotta Veres Pétert, akinek a nevéhez rendszerint hozzá illesz
tik a „közéleti" író jelzőt. És nem alaptalanul. Gazdag hagyatékából már eddig publikált, köz
érdekű témákról írt leveleivel is rászolgált erre az írói rangra. 

A politikai, társadalmi és kulturális élet jelenségeire kevés magyar író figyelt fel olyan sok
oldalúan és bölcs hozzáértéssel, mint éppen ő. A Veres Péter koszorúja c. kötet is bemutatja 
számunkra írói egyéniségének ezt az egyik jellemző vonását. S ha valaki fellapozza a népi 
írók munkásságát összegyűjtő becses értékű bibliográfiát, meglepődik azon a tematikai gaz
dagságon, ami a Veres Péter-fejezetből kiárad. Mégis, azt kell mondanunk, hogy a bibliográfia 
mellőzött számos fontos és értékes Veres Péter-cikket, amelyek az egykorú magyar sajtóban 
megjelentek. 

Most csupán azokból az írásokból szeretnénk néhányat bemutatni, amelyek Bajcsy-Zsi
linszky Endre lapja: a Szabadság és Veres Péter közötti intenzív kapcsolatokra vetnek fényt. 

Veres Péter életrajzához-tartozik, hogy nagyra becsülte Bajcsy-Zsilinszky Endrét, akit a 
harmincas években marxista és polgári ellenzékiek úgy tartottak számon, mint a magyar 
parasztság politikai jogaiért és társadalmi felemelkedéséért a legkövetkezetesebben harcoló 
politikust. A fiatal Veres Péter ezért vonzódott Bajcsy-Zsilinszkyhez. És fordítva. Az ellenzéki 

•Patai József (1882 — 1956) költő-müfordftó, szerkesztő. A Múlt és Jövő alapító szerkesztője, a Magyar 
Zsidó Könyvtár alapítója. Legfontosabb müve a héber költők magyar nyelvű antológiája. 
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