
A H O M Á L Y B Ó L 

CZAKÓ AMBRO ELKOBZOTT KIADVÁNYAI 
A KURZUS IDEJÉN 

„1920 meleg nyarán vasárnaponként Király György nefelejtsutcai 
poros levegőjű lakásában sokat tépelődtünk azon, hogy erkölesüeg 
lezüllött közviszonyainkban hogyan lehetne legalább a kultúra területén 
tiltakozni az ellen, ami itt folyik, beleordítani az őrültek tömegébe, 
hogy ne tovább, mert ami van, az öngyükosság . . . A város külsőleg 
nyugodt volt, de a levegője megvolt mételyezve . . . Folyóiratot kellene 
indítanunk, bátrat és becsületeset, meg nem alkuvót, amely fölnyitná a 
tisztán nem látók szemét, vagy a nyakuk közé ütne a kultúra betyárjai-
nak - mondtam egy délután Királynak. Ö, szegény, nagyon helyeselte, 
de azonnal tudatára ébredt a rendkívüli nehézségeknek, melyek előtt 
állunk. Egy folyóirathoz mindig pénz kell s mi alig tudtunk nyomorult 
keresményünkből megélni; aztán miniszterelnöki engedély kellett a 
megindításához, de hogyan kapjuk meg mi azt, akik meg voltunk 
fegyelmizve, aztán papíros, nyomda, munkatársak stb . . . Az első szám 
1920 december 20-án jelent meg akkor teljesen szokatlan bátor hanggal, 
nívósán és erkölcsi öntudattal. Király az első számba írta híres cikkét 
A pesti irodalom címmel, melynek készülő kéziratát kétszer is ideadta 
azzal, hogy lehet-e ilyen hangon írni. Én bátorítottam s A pesti iroda-
lom hangja maradt irányadó a Szemlében s ez az erkölcsi bátorság 
hódított neki olvasóközönséget. Király sohasem félt senkitől, ettől az 
embertől mindent elvettek, de a lelki fölényét nem vehették e l . . . " így 
emlékszik vissza a lapalapításra Czakó Ambró az 1922. április 25-én 
elhunyt barátról írt nekrológban.1 

1 Czakó Ambró: Király György és a Független Szemle. — FSZ 1922. 
6. 163. 164. Turóczi-Trostler József: Király György (1887-1922.) 
(Nekr.) uo. 1 6 1 - 1 6 3 . Milyen fölszabadító meglepetésként hat a kurzus 
delelőjén a kurzus néhány vezérének kicsúfolása s néhány cikkecskéje a 
Werben! Pedig ez csak kezdet, fegyvergyakorlat ahhoz a nagy elvi 
harchoz, melyet a Független Szemlében vív meg a magyar vüág elsvábo-
sítói s meghamisítói, jelszóbolondjai, kontárjai, a fajelmélet kis- és 
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E sorok jól érzékeltetik azt a nyomasztó helyzetet, melybe 1919 
őszétől kezdve kerültek a hónukban hontalanná vált írók. A korabeli 
Magyarországon, ahol Móra Ferencet azzal fenyegethették, hogy a 
Dunába küldik vacsorázni, ahol Karinthy Frigyes azt mondotta, hogy 
„szinte fél beszélni, mert úgy érzi, mintha őrültek házában élne" — nem 
volt könnyű megszólalniok az írástudóknak. Emigráns barátjuk, Balázs 
Béla nem véletlenül írta Bécsben 1920 nyarán, hogy „az irodalomtörté-
netben hiányzani fog ez az év. Ez a csend külön fejezetbe foglaltatik 
majd és címe lesz: a néma esztendő. Ez az űr, ez a csend-rés, ez a 
csend-seb a magyar irodalomban halhatatlanabb lesz, mint amit leg-
jobbjaink ma otthon írhattak volna . . . Szózatos csend ez, mint a pauza 
a zenében . . . "2 

A csend-sebet, a pauzát mégis minduntalan megpróbálták megtörni, 
és nem is kevesen. A Nyugatban is otthonra lelt a haladás, szóhoz 
jutottak a feketelistára került írók, s a folyóirat a maga szolid profil-
jának megfelelően kiállt a terror, a fajvédő jelszavak jegyében folytatott 
uszítás ellen. 

A progresszió már a húszas évek elején hangot kapott néhány 
napilapban. Ugyanakkor néhány bátor szerkesztő új kulturális folyóirat 
alapítását is megkísérelte. Egyik legjelentősebb ilyen kísérletnek tekint-
hető az 1921-ben indult Magyar írás, mely 1927-ig élt. Forgács Antal a 
rövidéletű, 1929-es indulású Kortársban - melynek Radnóti Miklós is 
munkatársa volt - így értékelte a Magyar írást: 

„A háború utáni lélek első kivetítődését lírai síkba a Magyar írás 
hozta meg. Nagy vádjaikkal, számonkéréseikkel, sikolyaikkal és fel-
zúgásaikkal ott vannak a különféle stílusok kifejezői." 

Szalai Imre író és építész, a folyóirat munkatársa az alapítás 50. 
évfordulóján mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyar írás a 
Tanácsköztársaság bukása utáni tanácstalanságban jelent meg egy vigasz-
talanul kiégett kulturális terepen. Az ellenforradalom sivatagában for-
rást fakasztott és medret ásott az új magyar irodalomnak és képző-
művészetnek. Megállapításának hűségét tanúsítja a szerzői névsor -
József Attila, Bálint György, Lakatos Péter Pál, M. Pogány Béla, 

nagydobosai, az időszerűség álarca mögött terpeszkedő tehetségtelenség 
ellen. Müyen fölszisszenés követi már e harc nyitányát, az üldözött és 
kiátkozott pesti irodalom apológiáját. A hivatalos tudomány kirekeszti 
a megbélyegzett Királyt, régóta kiszedett cikkeit nem közrlik, de övé a 
sokkal súlyosabb, nem hivatalos elismerés, a reprezentatív magyar írók 
barátsága. Főmunkatársa, kritikusa a Nyugatnak, s megindulása óta a 
Független Szemlének ..." 

2 Balázs Béla\A néma esztendő. - Bécsi Magyar Újság 1920. aug. 31. 
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Palasovszky Ödön, Pintér Ferenc, Tamás Aladár, Tiszay Andor. Mitsem 
változtat a lap tartalmán, hogy Raith Tivadar szerkesztő később jobbra-
tolódott, mert amíg a Magyar írás élt, addig szabad utat engedett a 
haladásnak és a tehetségnek, s fokozottan támogatta ezt az irányt 
helyettese, Melléky Kornél. A fenti szerzők mellett itt találja a kései 
olvasó a különböző művészetek kiváló reprezentánsainak - Bortnyik 
Sándor, Genthon István, Hevesy Iván, Balázs Béla, Gró Lajos — írásait. 
S itt jelent meg első ízben Bartók Béla önéletrajzi írása, itt tűnt fel 
először hazai lapban Chagall neve. 

A kurzus idején született néhány rövidebb életű lap is. Juhász Gyula 
indította Debrecenben illetve Szegeden 1922. április 25-én a Magyar 
Jövendő című folyóiratot, melynek programadó írásában kifqjtette, 
hogy a cím a jobb jövőre utal, s a kultúra magyarságára, „amely 
nemzetközi érték lett egy Petőfiben . . .". A folyóirat munkatársai 
között Móra Ferenc is szerepelt. 

1922-ben indult az Üj Kultúra című folyóirat is, melynek fejlécén 
főszerkesztőként Bács Imre neve áll, főmunkatársai: Déry Tibor, Mária 
Béla, Sándor Pál. A hazából menekülni kényszerült fiatal költő, Hernádi 
György tollából a Levél az emigrációból című versét közölték. 

Rövid életű, értékes kezdeményezés volt az 1923-ban indult Kék-
madár, Szini Gyula, majd Hajdú Henrik szerkesztésében. Munkatársai 
között találjuk a következőket: Bálint György, Barta Lajos, Bródy 
Sándor, Déry Tibor, Fenyő László, Hevesy Iván, Lazicziusz Gyula, 
Nagy Lajos, Palasovszky Ödön. A 10. számban közölték József Attila 
később perbefogott Lázadó Krisztusit. Ez a névsor és Hajdú Henrik 
Pontoppidan-fordítása kivívása a hatóságok figyelmét; a szerkesztőt 
belügyminisztériumi leirat szólította fel a Kékmadár megszüntetésére. 

S bár az előzetes cenzúra 1921 végén megszűnt, életbelépett „Az 
állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről" szóló 1921. III. 
törvénycikk. Ez azt jelentette, hogy mindenkinek, aki ír, számolnia kell 
az utólagos megtorlással. Ilyen légkörben indította lapját Czakó Ambro: 
felvette a harcot az ellenforradalom, az embertelenség, a kurzus ellen. 
Újváiy Sándor több mint fél évszázad távlatából így emlékszik vissza 
Czakó lapjára: 

„A Független Szemle" kulturális havi folyóirat volt, 1921-ben jelent 
meg az első száma. Legjobb tudomásom szerint 1923-ban az akkori 
ügyészség állandó zaklatására szűnt meg . . . Az én információim szerint 
ő [Czakó] radikális szabadkőműves volt és az 1918 és 19-es forradalmak 
után lapjában erős kritikai cikkek jelentek meg az ellenforradalom 
kulturális politikájáról. . ,"3 

3 Részlet Ujváry Sándornak B. Lakatos Évához írt leveléből. 
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Czakó folyóiratának első száma 1921 januári keltezésű. Egység című 
vezércikkében a szerkesztő kifejtette programját: modern Diogenesként 
szeretné keresni a különböző irányban indult becsületes emberek erköl-
csi törekvéseinek közös magvát, mert „az embernek végülis felül kell 
tudnia emelkedni a létért való küzdelemből fakadt ellenségeskedés állati 
nívóján". E célkitűzés, a morális szempontokból való kiindulás, az 
igazság megalkuvás nélküli keresése Czakó lapját Fényes Samu bécsi 
Diogenesével rokonítja - bár kétségtelen, hogy ez Magyarországon jóval 
nehezebb feladatot jelentett. 

Ezt a nehéz feladatot vállalta a Független Szemle, majd annak 
betiltása után különböző fejléccel ellátott „röplap"-utódai. 1921-ben 
tizenkét száma jelent meg a Szemlének. E számokat harmonikus egy-
ségbe fogta a közös szociális felelősség, a tudomány és a haladás 
ügyének szolgálata, a reakció minden megnyilvánulásának egyértelmű 
elítélése. Sokk cikket írt maga a szerkesztő, saját nevén, emellett több 
álnéven (Inquisitor, Latomus, Vita) illetve betűjellel (-a, -ó, -r, -x).4 

„A különböző irányban indult becsületes emberek" nem frázis 
Czakó tollából: Király György, Déry Tibor, Túróczy Trostler József, 
Bánóczi László, Supka Géza, Hevesy Iván, Jászi Oszkár (Szabad egyete-
mért című írása Rab Balázs álnéven jelent meg) kásái mellett itt találja 
az olvasó a jogász-teológus, majd amerikai kikötői munkás Gyöigy 
János Amerikai levelek című cikksorozatát, vagy a tizennyolceszten-
dősen elhunyt Horváth György érett írását a kurzus politikájáról. 

Czakó minden írása kombattáns kiállás. Szocializmus és klerika-
lizmus' című cikkében kifejti, hogy a proletár tömegek lelki felemel-
kedése nem sikerülhet szociális felemelkedésük nélkül. Felteszi a kér-
dést, „vajon mikor szűnik meg nálunk az a felületes szellem, mely 
szocializmussal és vallással egyaránt csak kacérkodni tud, de sem szo-
cializmust, sem vallást nem akar becsületesen." Ez a szemlélet nyilvánul 
meg könyvkritikáiban is. Élesen bírálja A bolsevizmus Magyarországon 
című, Gratz Gusztáv szerkesztette kötetet,4 s ízekre szedi Bangha 

4 Czakó Ambro álneveinek feloldásáért, s a Független Szemle többi 
álnevének feloldásáért itt mondok köszönetet B. Lakatos Évának és 
Vezér Erzsébetnek, akik a dokumentumokat rendelkezésemre bocsá-
tották. 

5 Czakó Ambró: Szocializmus és klerikalizmus. - FSZ 1921 3. 
9 0 - 9 7 . 

'Czakó Ambró:/! bolsevizmus Magyarországon. (Szerk. Gratz Gusz-
táv, Bp. 1921, - FSZ 1921 2. 6 9 - 7 0 . 
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Bélának a Magyar Kultúrában A „kurzus" bajai című cikkét,7 Bangha 
Béla S .J . címére kezdetű írásában. Ironikus hangon fejezi ki „egyet-
értését": a kurzusnak sem elvi alapjai, sem emberei nincsenek, sem nem 
keresztény, „mert az antiszemitizmust mi nem vagyunk hajlandók 
kereszténységnek nevezni. . ." (Bangha ugyanis panaszkodik cikkében 
egyebek között amiatt, hogy a zsidó jelszavak már a keresztény állam-
férfiak frazeológiájába is beférkó'ztek; hogy a zsidó kultúrpropaganda 
piedesztálra emel olyan „félértékeket és semmiértékeket" mint Anatole 
France, Einstein, Bergson stb.). 

Jelentós értékei a Szemlének Király György írásai. Az első számban 
közzétett, nagy vihart kiváltó cikke A pesti irodalomról a szélső-
jobboldali Gondolat 1920. szeptember 2-i számára reagálva, tudo-
mányos alapossággal elemzi a korabeli szellemi életet, erőteljes érve-
léssel vádolja a fejlődést gátló tényezőket: a numerus clausust, a sajtó-
törvényt, a cenzúrát. Az MTA tündöklése és bukása című cikkében 
félreérthetetlen érveléssel bizonyítja, hogy a politika elgáncsolta a 
tudományt.* Maró iróniával leplezi le Tormay Cecil Bujdosó könyvének 
hazug voltát és ellenforradalmi tendenciáját a Könyvbírálatok rovat-
ban.' 

A Független Szemle 4. számában Király György ír részletes, elemző 
bírálatot Horváth János Aranytól Adyig című, a Pallas kiadásában 
megjelent munkájáról. Nem vitatja el a szerzőtől az őszinte önismeretre 
való törekvést, a hibák becsületes feltárásának, s a tanulságok levoná-
sának keresését. Ami azonban Horváth felfogását illeti, azzal több 
ponton vitatkozik. A könyvből vett idézetekkel bizonyítja a könyvben 
fellelhető logikátlanságokat, ellentmondó megállapításokat (az irodalmi 
élet meghasonlottsága, a közönség végzetes kettészakadása, „zsidó-
beolvadás — a nyugatosok irodalma", a kritikai szellem kiveszése). 
Különösen Ady értékelésében tér el a szerző és a kritikus világnézete. 
Mint Király György írja, „Horváth szerint Ady a politikában végzetes 
eltévedés áldozata lett, olyan pártpolitika forgatagába vetődött bele, 
mely faltörő kosnak használta -őt nemzete, sőt magyar faja érdekei 
ellen. A kitaszított Ady azonban dacosan ment tovább végzetes szövet-
ségesei útján. " 

7Czakó Ambró: Bangha Béla S. J. címére. (Válasz Bangha Bélának A 
„kurzus" bajai c., A Magyar Kultúra 1921 1. megjelent cikkére.) - FSZ 
1921. 6 - 7 . sz. 2 2 5 - 2 2 8 . 

'Király György: A Magyar Tudományos Akadémia tündöklése és 
bukása. - FSZ 1921 3. 1 2 3 - 1 2 4 . 

'Király György: Tormay Cécile:Bujdosó könyv. (Bp. 1Ô20.) - FSZ 
1921 2. 7 3 - 7 4 . 

14 Irodalomtörténet 80/2 
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Király György logikus okfejtéssel ítéli el Horváth János „óvatos 
konzervativizmusát", s vele szemben állítja, hogy a korukat megeló'zó' 
írók mindig eló'revitték a nemzetet. „Szellemi téren soha nem árt a 
sietés, ellenben árt, ha valaki az irodalom fejló'dését a közönség fejlő-
dése szerint akarja regulázni, Achilles futását a teknősbéka cammogá-
sához lassítani". Elmarasztalja a szerzőt azért is, mert „bedől" a zsidó-
vád-felfogásba (a Magyar Kultúrának hónapokon át az volt a legfon-
tosabb irodalmi problémája, hogy Bíró Lajost Blaunak, vagy Braunnak 
hívták-e). A szerző célkitűzésében „az irodalmi egység ápolása és 
klasszikus hagyományainkban való egyetértés" kérdésében is ellentétes 
véleményt vall Király György. „Az irodalom - írja- , mint minden 
egészséges szellemi mozgalom, sohasem lesz egységes, mindig a harcok, 
a szembenálló egyéni vélemények mérkőzései biztosítják a haladást, 
csak a tespedés korában van teljesen egységes és egyszínű közszellem." 

Amit azonban elítél: a mesterségesen felszított társadalmi ellentétek, 
a felekezeti viszálykodás, a gyűlölködés - ezek kiküszöbölésével indul-
hatna a szellemi erők becsületes, termékeny küzdelme. 

A Szemle őrzi Déry Tibor Amerikai magyar költészet, nemzeti 
irodalom10 című írását. Móricz Zsigmond (Nyugat február 16-i Nemzeti 
irodalom című cikkét vitatja, meggyőző érvekkel. (Móricz a „Magyar 
Jövő" Ifjúsági Irodalmi R. T. kiadásában, Apponyi Albert gróf elő-
szavával megjelent Amerikai magyar költők című antológiát ismertette a 
Nyugatban. Ismertetése joggal váltotta ki Déry ellenérzését, akár fel-
fogását, akár az annak megfelelő terminológiát illetően, pl. „tisztán 
nemzeti talajból kinőtt magyar nemzeti költészet", „véreinek hogyan 
élnek s szenvednek idegenben", „mi lesz a sorsuk ott e szegény véreink-
nek . . .". Valójában a kötet túlnyomó része a korszak nacionalista-
soviniszta-revíziós ideológiáját sugározza, sőt, Móricz ehhez bőséges 
idézetekkel is szolgál. Emellett igen alacsony az antológia művészi 
színvonala is. mgy.). Déry vitába száll a móriczi „nemzeti irodalom" 
felfogásával, hiányolja az értékmérő fogalmat, elutasítja a Móricz értel-
mezésében használt „nemzeti" jelzőt - mert az ott puszta földrajzi és 
filológiai jellegű. ,Az ellentéteket - írja Déry - nem lehet befödni 
filológiai virágfüzérekkel", s megállapítja, hogy a versek művészileg nem 
ütik meg a mai magyar és a világköltészet mértékét, ezért nemzetinek 
sem tekinthetők. Konklúziója: „ma egy feladata van minden tudo-
mánynak: az emberiség jövendő boldogulásán dolgozni ina-
szakadtáig . . ." 

1 0 Déry Tibor: Amerikai magyar költészet. Nemzeti irodalom! -
FSZ 1921 4. 1 4 6 - 1 4 9 . 
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Figyelemreméltók a Szemlében közölt irodalmi tanulmányok is 
Déry Tibor tollából: Új irodalom elé?, és a Kassákról szóló folytatás.1 1 

Turóczi-Trostler kitűnő beszámolót írt a Szemlébe az új német 
irodalomról.12 Horváth Árpád Új irodalom útja című cikkének alap-
gondolata „az én közössége az emberrel".1 3 

A Független Szemle első évfolyamának első számában indult A ma-
gyarországi munkások szakszervezeti mozgalma című sorozat, melyet 
aztán több folytatás követett. Szerzője, Malasits Géza lakatos és villany-
szerelő munkás, 1904 és 1919 között a Vas- és Fémmunkások Központi 
Szövetségnek titkári tisztjét töltötte be. A Szemle első száma hírül adta, 
hogy 1920 őszén a szakszervezeti tanács Malasits és Czakó Ambró 
vezetésével szakszervezeti főiskolát indított. ,,Az első ciklusban három 
előadássorozat szerepel: A modern regényirodalom, előadója Király 
György; Klasszikus és modern közgazdaságtan, előadója Kepes Ernő és 
Szociológiai alapismeretek Nagy Dénes előadásában . . . Az első, úgy-
szólván próbaciklust egy szélesebben megalapozott fogja követni s 
Budapest után olyan vidéki városokban is állítanak fel, ahol megfelelő 
képzettségű tudományos előauókat találni, mert tudásra éhes munkás 
mindenütt akad, ahol szervezett munkásság van." 

A könyvismertetési rovat rendkívül gazdag a Szemlében; amellett, 
hogy a kurzus-szellemű kiadványokat sorra-rendre állították pellengérre, 
a frissen megjelent magyar és külföldi műveket, az értékes, progresszív 
irodalmat is méltón mutatták be. Király György méltatta Benedek 
Marcell könyveit (A modern világirodalom; A francia regény a XIX. 
században), az Eszetai Hémár álnevet használó Supka Géza Szabó 
Ervinnek a negyvennyolcas szabadságharcról szóló kitűnő művét ismer-
tette. A szerkesztők jó érzékkel ismerték fel az új értékeket, többek 
között ezt tanúsítja az első évfolyam utolsó számában indult sorozat, 
melyet Lehel Ferenc írt Csontváry művészetéről, s illusztrációkat is 
közöltek. 

Az első évfolyam egyetlen verset őriz: a ZáróénekeX Lenautói, Tóth 
Árpád tolmácsolásában: 

A Független Szemle 1922. évi, második évfolyamának fejlécén 
Czakó Ambró szerkesztő neve mellett társszerkesztőként Gergely 
Győző neve áll. Gergely a munkásmozgalom mártírja, a főváros fel-

1 1 Déry Tibor: Új Irodalom elé? - FSZ 1921. 8 - 9 . sz. 3 0 1 - 3 0 8 . 
„.II. Kassák Lajos" 10. „ 3 5 8 - 3 6 5 . 

1 'Turóczi-Trostler József: Az új német irodalom. - FSZ 1921 2. 
5 4 - 6 1 . 

1 3 Horváth Árpád: Új irodalom útja. - FSZ 1921. 5. 211-213 . 

1 4 * 
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szabadulásakor két nyilas suhanc lőtte agyon. Nevét utcatábla őrzi a 
Szent István park közelében. 1877. február 20-án született, neves publi-
cista, műfordító volt, a második világháború idején a Népszava kül-
politikai rovatának vezetője. A folyóirat szerzői névsora bővül, közlik 
Barabás Gyula, Fényes László, Hernádi György, Lazicziusz Gyula, 
Németh Andor, Révész Béla, Szabó Lőrinc, Vámbéry Rusztem, Zsolt 
Béla írásait. A tematika is kiszélesedik. A tudományok különböző 
területeiről közölnek cikkeket, sorozatokat. Pedagógia és pszichológia, 
vallástörténet és szabadkőművesség, film, színház, építészet (a torony-
házakról) tölti be a folyóirat hasábjait. Már ezévben megjelennek a 
fasiszta veszélyre figyelmeztető írások (Adalékok az olasz fasizmushoz; 
Ébredő Olaszország). 

A 8. számban közölték Stromfeld Aurél Népköztársaság és tanács-
köztáraság című írását. 

Közölték Szabó Lőrinc és Alfay Zoltán verseit és egy Walt Whitman-
verseti Hevesy Iván fordításában. Igen gazdag a könyvismertetési rovat, s 
nem véletlen, hogy milyen kiadványokra kívánták felhívni a figyelmet. 
A szerkesztő mutatta be Nagy Lajos Képtelen természetrajzai, ismer-
tették Mácza Jánosnak a bécsi MA kiadásában megjelent Teljes színpad 
című művét, Révész Béla Adyját, mely a gyomai Kner-nyomdából 
került ki; Gömöri Jenő Tamás Új Modern Könyvtár sorozatát. A 
Grusemann Tolstoi, seine Weltanschauung című könyv ismertetője 
hangsúlyozza, hogy Tolsztoj az antiszemitizmust a század legnagyobb 
gyalázatának tekintette. 

Ady neve többször feltűnik a Szemle oldalain. Az 1922. évi 2. 
számban Andreas Ady címmel Déry Tibor írt részletes, idézetekkel 
illusztrált ismertetést a német nyelvű Ady-kötetről, mely Franyó Zoltán 
és Heinrich Gerhold fordításában jelent meg Auf neuen Gewässern 
címmel Bécsben. Déry elhibázottnak érzi a kötetet, tragikusnak tartja, 
hogy a jelenkor legnagyobb lírikusa lefordíthatatlan (s egyben Hatvanyt 
is vádolja a könyv megjelenése miatt). A következő számban Hatvany 
válaszol, s a szerkesztő fűz hozzá rövid megjegyzést. 

Az 1922 július-augusztusi összevont számban a munkatársak Király 
Györgytől búcsúznak. A nekrológot Turóczi-Trostler írta. Bemutatja a 
tudós, a nemes jellemű Király György életútját és alkotói tevékeny-
ségét. Czakó Ambró, Király György és a Független Szemle bensőséges 
kapcsolatát idézi fel, töprengéseiket a folyóirat alapításától, a lap 
születésének körülményeit. 

Karácsonykor Rendkívüli számot adott ki a szerkesz tőség Adatok a 
mai magyar kultúrához címmel. Elegendő talán a tartalomjegyzék: 

Czakó: A kurzus vallási mérlege 
A nevelés-oktatásügy a kurzus alatt 
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Irodalom. - Gergely Győző: a sajtó 
A kurzus és a magyar művészet 
A kurzus és a magyar színházi kultúra 
Függelék. A megfegyelmizett tanárok irodalmi és egyéb kultúr-

munkája 1919 augusztusa óta 
A rendkívüli szám egésze alapvető forrásként szolgálhat a korszak 

kutatóinak. Az 1919 augusztusában „megfegyelmizett" tanárok, 
tudósok által a kurzus kultúrpolitikájáról rajzolt kép hitelesen bonta-
kozik ki. Dénes Lajos dr., volt budapesti tankerületi főigazgató a 
középiskolát mutatja be, Révay József egyetemi tanár, a Nyugat és a 
Szocializmus cikkírója a magyar közoktatást és a filozófiai fakultást; 
Fülep Lajos írta Taciturnus álnéven az Irodalompolitika a kurzus alatt 
című beszámolót; Mentor álnéven Migray József A kurzus és a magyar 
művészet című írást. 

A Szemle ez utolsó számának befejező része A megfegyelmizett vagy 
elcsapott tanárok irodalmi és egyéb kulturális munkássága 1919 augusz-
tus óta hű tükre a kurzus kulturális politikájának. 

A Független Szemle 1923. évi III. évfolyamából már csak egy szám 
jelenhetett mag. Eddigi borítólapjain búzakalász állt kalapáccsal, majd 
sas. Itt már új illusztrációt talál az olvasó, melynek értelmezését Czakó 
Március című röplapjában közölte, két hónappal a Szemle betiltása 
után; glosszái között: 

„A kutya ugat, a karaván halad". Füzeteink címképétől sehogy sem 
nyughatnak. A művész, aki ezt számunkra megrajzolta, a minden mellé-
kes mozzanat ellenére nyugodtan, biztosan előrehaladó tudományt, 
fejlődést akarta ezzel a képpel ábrázolni, anélkül, hogy akár a haladó 
karaván, akár az ugató kutya szerepét bárki számára is megjelölné. 
Vannak azonban olyanok, akik nem elégszenek meg ezzel az általáno-
sító jelképezéssel és a szereposztás kérdését feszegetik. Pedig kézen-
fekvő a válasz. Aki a karavánhoz tartozónak tudja magát, az nem 
haragszik, aki tehát haragszik, az nem a haladó karavánt vonatkoztatja 
magára." (V-a) 

A Szemle januári száma egy-egy verset, illetve elbeszélést tartalmaz, 
Supka Géza Madách, a politikai költő címmel írt az író születésének 
100. évfordulóján. Hevesy Iván tollából pedig értő ismertetést őriz a lap 
Derkovitsról: 

(h. i.) Hevesy Iván) 
"Derkovits Gyula, 
akinek kiállítása az eddigi szezon legigazibb sikerét érte el, szokatlanul 
és váratlanul tiszta, bensőséges, határozott hangot ütött meg művészeté-
vel a mai piktúra bábeli zűrzavarában. Festészeti eszközökben szerény, 
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mert technikai hivalkodásoktól tartózkodó, hatásában mégis gazdag és 
teljes, előadási módjában egyszerű és nagyvonalú, anélkül azonban, 
hogy ezt formalisztikus stilizálással érné el, érzelmileg mély, szuggesztív 
és spontán, de sohasem az expresszionisták passzív és szétfolyó érzelmi 
szertelenségével. Olyan ember művészete az övé, aki a mai idők rend-
kívüli, kuszált szellemi és erkölcsi káoszában valamely csodálatosan, 
egyszerű, primitív és tiszta életérzéssel tudja megvetni a lábát. Egy 
emberé, aki hallatlanul közvetlen kontaktusban tudott maradni az élet 
megnyilvánulásaival szemben, akit áhítatosan mély, kozmikusán egy-
szerű és erős életérzés köt a világhoz és aki ezért az alkotással szemben 
való relációjában is mindig igazán és őszintén etikus művész tud 
maradni." 

Az elkobzott Független Szemle helyét már ugyanaz év februárjában 
követte a Kultúrproblémák, Czakó kiadásában, röplapként. A vezető 
cikket a lap belső munkatársa, a szintén „megfegyelmizett" volt orvos-
professzor Goldzieher Miksa írta, a faji kérdésről. Barabás Gyula tollá-
ból — akinek első írásai a Népszavában láttak napvilágot - elbeszélést 
közöltek; Hernádi Györgytől a Nyolc egész órámat című verset, Zsolt 
Bélától egy Balassi-mintára készült szatirikus verset, Ének az életről 
címmel. Igen gazdag a Jegyzetek című rovat, mely többek között egy 
szellemes pamfletet tartalmaz a sajtószabadság megsemmisítéséről, 
Ahogy a belügyminiszteri válasz elhangzott volna . . . címmel (a Függet-
len Szemle betiltásával kapcsolatban a fiktív interjúban Rakovszky Iván 
belügyminiszter kijelenti: a sajtó nagyrészének teljes a szabadsága, 
hiszen a kormány gondoskodott arról, hogy a lapok kormánypártiak 
legyenek - ez a túlnyomó többség él a szabadsággal). Ugyanebben a 
rovatban a szerkesztő — ezúttal Vita-álnéven - Szabó Dezső erkölcsi 
képe című rövid írásában vitázik Szabó Dezsővel, aki a Független 
Szemlét ,,a zsidók kreációjának" minősítette. Zolnai Béla pedig Ábel 
álnéven leplezi le a Szózat szélsőjobboldali, kétszínű politikáját (miköz-
ben „a zsidók gazdasági térfoglalása" ellen írnak, milliárdos „dest-
ruktív" nevű urakat segítenek igazgatói beosztáshoz). 

Godzieher Miksa, Max Nordauról írt nekrológjában a kurzusról szól 
tulajdonképpen: „Vajon mikor jut el az emberiség a munka és tudás 
megbecsülésének, az emberi szolidaritásnak ama fokára, amelyen nem 
tesz különbséget ember és ember között s megbecsüli a nagy szellemi 
értékeket fajra, nemzetiségre való tekintet nélkül? Talán eljön ez a kor 
s akkor ebből az országból nem fognak kivándorolni Nordau késői, 
boldogabb utódai." 
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A könyvismertetésekben szélesen bontakozik ki irodalom, törté-
nelem, pedagógia, marxizmus, művészetek. Túróczi-Trostler, Horváth 
Árpád, Bittenbinder Miklós - a Szocializmus és a Népszava munkatársa 
- új irodalmi munkákat ismertetnek; Czakó Max Beer A szocializmus és 
a társadalmi harcok történetét mutatja be, Egy szignóval Gergely Győző' 
ír A góthai program című Marx-mű német nyelvű kiadásáról; A Nép-
szava Szocialista agitációs füzetek sorozatában kiadott Bernstein-írásról 
(Mi a szocializmus? ), azt hasznos olvasmánynak ítélvén, s egy német 
nyelvű Kautsky-munkáról (Was ist Sozializmus? ), melyet bírál ugyan, 
de hibáival együtt hézagpótlónak tartja. 

A Kultúrproblémák csak egy számot ért meg - gyorsan elődje 
sorsára jutott. A következő hónapban Czakó új röplappal állt ki ismét, a 
megjelenés idejének megfelelően Március címmel. Hazaárulás című 
vezércikkében Vámbéry Rusztem kitűnő érveléssel, jogilag és morálisan 
dokumentálva bizonyítja Károlyi Mihály igazát, s utasítja el a hazaárulás 
vádját. Vámbéry cikkét Kovács Jánosnak A Károlyi-kormány föld-
reformjától szóló írása követi. Stromfeld Aurél A hadihelyzet 1918 
október végén című írásában így érvel Károlyi mellett: 

elfogulatlan és józan ember a Károlyi-kormány első cselekede-
teiben kereshet és találhat hibákat, de semmiesetre sem fogja azokat az 
egyéneket, akik igen nehéz viszonyok között vették át a hatalmat, 
pellengérre állítani és még kevésbé hazaárulóvá kinevezni!" 

Supka Géza Különböző emlékkönyvekbe című írásában a negyven-
nyolcas szabadságharccal kapcsolatos történelemhamisítást támadja, és 
Klebelsbergnek, a Történelmi Társulat elnökének intézkedését, melynek 
következtében a levéltárak bezárultak. valahogy úgy érezzük 
magunkat — írja —, mint a fegyvertelen gladiátor az arénában, szemközt 
a páncélos, sisakos, kardos Nero császárral. . .". 

Tábori Kornél Mágnások és lázadó magyarok című írásában a 
„Magyarország megrendszabályozása érdekében" készült szigorúan 
titkos bécsi udvari levéltári, 1849. február 12-i jegyzőkönyvet ismerteti. 
Hatvany Lajos Külföldjáró tanár úr, avagy közügy és magánügy, riport 
az emberi sorsról címmel kesernyés-szellemesen szól a hontalanná váltak 
sodródásáról. A Jegyzetek-rovat Szabó Dezső antiszemitizmusát kár-
tékonyabbnak ítéli a britanniások és Landau-lápiszozók „kultúrharcá-
nál"; az Aurorát „irodalmi Britanniának" nevezi. A Könyvismertétések 
között Gál Imre Hatvany Lajos Feleségek felesége című munkáját 
időálló értékként ismeri el, Palasovszky Ödön pedig nagy elismeréssel 
szól Hevesy Ivánnak A polgári művészet csődje című munkájáról. 

A Március kinyomtatott példányait szétküldés előtt, a nyomdában 
lefoglalták. Az elkobozott lap vezércikke, a Hazaárulás - két évtizedes 
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szunnyadás után - az emigrációban jelent meg a Vámbéry Rusztcm 
által 1942-ben alapított New York-i Magyar Fórum című havi folyóirat-
ban. 

Czakó Ambró még ekkor sem mondott le a harcról. 1923 júliusában 
új fejléccel adta ki lapját: Szabad Sajtó, dr. Czakó Ambró kultúr-
politikai röpiratai. I. A vezető' írás Supka Géza tollából Sub strige néven 
jelent meg A kurzus bajnokai egymásról címmel (Pintér Jenő, Szabó 
Dezső, Bangha, szépvízi Balázs Béla szembenállása), majd A Szózat 
önmagáról címmel Bajcsy-Zsilinszkyt bírálja. E számban található Nagy 
Vincének az októberizmusról, Fényes Lászlónak a polgári képviselőkről 
szóló cikke, s aláírás nélkül A köztársasági gondolat a bíróság előtt 
címmel Búza Barna védőbeszéde Veér Imre mellett. Ez a szám olyan 
nyilvánvalóan fejezte ki állásfoglalását, hogy mint a Márciust, a Szabad 
Sajtót is azonnal elkobozták. 

Czakó Ambró kénytelen volt belátni, hogy itthon nem folytathatja 
tovább a munkát. (1887. január 13-án született Cegléden. Katolikus és 
protestáns papi diplomával, emellett tanári diplomával rendelkezett.) 
Követve korábban emigrált társait, ő is kezébe vette a vándorbotot. 
1924-1925-ben előadóként dolgozott a Birmingham-i Selly Oak 
College-en; 1926 és 1928 között Bécsben élt. Jászi hívta Amerikába, 
azonban vízumot nem kapott, s végül az United Church meghívására 
Kanadába költözött. 1938-ban indította Tárogató című lapját, 80 éves 
koráig művészetfilozófiát tanított.14 

A második világháború idején Czakó Ambró tudta, hol a helye. 
Nemcsak régi barátai, a radikálisok lapjaiba írt, hanem a kanadai 
kommunisták orgánumába, az 1929-es indulású Kanadai Magyar 
Munkásba is. A Munkás szerkesztője, Szőke István, a Kanadai K. P. 
Központi Vezetőségének tagja megállapította: „kétségtelen, hogy a 
Tárogató szerkesztője hajlandó együttműködni a kommunistákkal.'" 5 

A Munkás közölte az Üdvözöl dr. Czakó című írást, melyben a 
tárogató szerkesztője értékeli a Munkás harcát. „ . . . Károlyi Mihály 
vezérünk programjában nyomatékos hangsúlyt nyert az a követelmény, 
hogy az új Magyarország Szovjet-Oroszországgal ne csak megértésben 
legyen, hanem vele kooperáljon olyannyira, hogy a két ország közt 
benső barátság álljon fenn. Ennek az első feltétele az, hogy egymást 
megismerjék. Mit tesz a sajtó ennek a megismerésnek az érdekében? " 

1 4 Czakó Ambró életrajzi adatait Vezér Erzsébet közölte a cikk 
szerzőjével. 

1 'Szőke István Czakó Ambróról. - Kanadai Magyar Munkás 1944. 
május 25. 
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. . . Kifejti ezután, hogy a Munkás sokat tett e téren, s így fejezi be 
cikkét : 

„Mint a Kanadai Szabad Magyar Tanács elnöke, felhasználom ezt az 
alkalmat arra, hogy Kanada haladó erkölcsi felfogású, igazán hazafias 
magyarsága nevében köszönetemet fejezzem ki a Kanadai Magyar 
Munkásnak. Egyébként pedig csak azt kívánom, hogy virágozzék - ad 
multos annos. 

Torontoban, 1944 júniusában"16 

MARKOVITS GYÖRGYI 

'«„Üdvözöl dr. Czakó". - Kanadai Magyar Munkás 1944. júl. 13. 


