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nelem.". 
Pletykáról valóban sejtelme sincs. Színvonalasabban aligha írtak 

még magyarul utikönyvet. De hogy tudná mi a világtörténelem? Igaz. 
Cs. Szabó olyan jó iró, hogy szerénykedhet is és annyira pallérozott agy-
Velő, hogy még azt is beláthatja, a dolgokról egyre kevesebbet tudunk. 
'Mi, akik végigolvastuk a könyvét, főerényének éppen azt láttuk, hogy 
történelmi perspektívájukban tekinti az eseményeket, nem a maguk le
rögzített pillanatában, hanem úgyszólván keletkezésükben, fejlődésükben 
és mozgásukban. A történelmet nem lehet múmiák gyűjteményének fel-
'togni és igazán okos módszer volt az írótól, hogy olykor leemelte a mul
tat a szobortalpazatokról, vagy kiengedte a sírjából, hogy elbeszélgessen 
vele. A megoldás költői volt és még <csak azt se lehet mondani, hogy ez 
h tudományosság rovására ment. Cs. Szabó könyve a maga sajátos mű
fajnélküliségében is fajtiszta irodalom. (Újvárt László) 

KOVÁCS IMRE: A NÉSMA FORRADALOM. (Cserépfalvi, Budapest 1937.) 
A tarái helyzet és a Viharsarok után megint egy sötét pillanatfelvé

tel, megint valami, ami régen rágja a magyar életerőt, de amelyről nem 
tudott senki. Vagy csak nagyon kevesen, akik viszont a hazaárulás vádja 
nélkül nem mondhatták el súlyos meglátásaikat. A súlyos meglátások 
könyve ez a könyv is, szerkezetében kissé egyenetlen, szociográfiai és tör
téneti adatai mintha kissé tervszerűen lennének egymás mellé sorakoztat
va, talán éreztetni akarja az iró, hogy ami történet benne, az is olyan ak
tuális, mintha ma történne és ami mai fénykép benne, az is olyan komoly, 
mintha történet lenne, í gy mégis egységben kell látnunk, ami látszólag 
összekuszált ebben a félelmetesen komoly könyvben. 

A könyv naplószerűen indul. Téli reggel a Tisza sárgán, szennyesen 
hömpölygő hulláma mellett várnak, hogy kompon átkelhessenek a túlsó 
partra. „ A komp Pallavicini Alfonz Károly tulajdona. A környéken min
den az övé: a földek, a faluk, az emberek, a csendőrlaktanyák és a tem
plomok. Nagyúr a szó középkori, feudális értelmében. Hidat nem lehet 
a Tiszára verni, mert akkor a kompra n'em lenne szükség, már pedig ab
ból neki nagy jövedelme van. Egyedül csak ő szállíthat át embereket és 
kocsikat a folyón. A környező falvak hiába viaskodnak: minden ugy tör
ténik, ahogy az Isten és az őrgróf akarja". Ez a végzetes determináltság 
érthetővé teszi a második fejezetnek a cimét: Szétvert falvak. Nagyon 
hangosnak és nagyon szenzáció hajhászónak érezzük e cimet s ha nem 
tudnók, miről is van szó, azt hihetnők, többszáz éves históriáról, kegyet
let hódítókról beszél, akik irgalom nélkül szétdúlják a színes vadtörzsek 
békés falvait. Holott nem indus törzsekről esik itt szó, de magyar tele
pesekről, kiket a törökök kiverése után idehoztak, akik itt házakat épí
tettek, községeket emeltek szorgalmas munkával a földesúr birtokán. S 
mikor 1873-ban törvényt hoztak, hogy a telepesek belsőségeiket megvált
hatják, a külsőség pedig megegyezés tárgya lehet, a beati possidentes 
egyszerűen szétverették a falvakat, hogy a föld átirása meg ne történ
hessék, fis itt nem az a csodálatos, hogy ez a múlt század utolsó évtize
deiben megtörténhetett, de az, hogy az utolsó falú-szétverés 1926-ban 
folyhatott le, amikor már ugyancsak harsogtak a szavak a magyar ön
célúságról. „ A pusztaszeri intéző — írja szerző —, azt a parancsot kan
ta Sándor őrgróftóí (a mostani haszonélvező apjától), hogy a cselédekkel 
vonuljon ki és verje szét a falvakat. Anyás telepes lakossága azonten 
szembeszállt velük, visszaverték a támadást és a rákövetkező éjszaka az 
intézőt agyonütötték. Három nap múlva Szegedről megjött a katonaság 
és azok segítségével verték szét a falut. A papokat sem kímélték a falu-
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rombolók. Dócon egy katholikus pap komolyabban foglalkozott a hívei
vel. Gazdakört akart csinálni szövetkezettel, könyvtárral >— elzavarták. 
A parasztokat is elzavarták a lerombolt falvakból. A környező nagyobb 
községekben és városokban szóródtak szét. Egyrészük mégis visszama
radt és felvette a küzdelmet. A szétvert falvak helyén vagy közelében új
ból házakat épitettek, uj falut alapítottak. A z uj, falvak nevükben hordják 
keletkezésük történetét. Ilyen falunevek szreepeinek: Siráhegy, Bánomhegy, 
De dacoltak is. A lerombolt Kutyabond helyett felépítették a Kutyanyak 
nevű községet. Nyugodt életük ezután sem volt : kezdődött minden újra. 
A z uradalomtól 25-30 kat. hold földet béreltek s házat épitettek. Ami 
kor a bérlő már otthonosan érezte magát, az őrgróf intézkedett és kiza
varták házából. Egyszerűen megjelentek az uradalom emberei, a ház
tetőt lehúzták, a falak tövét elvágták és a falakat ledöntötték. Dócon 
1928-ban 40 házat vertek igy szét." 

Ennek a receptnek megfelelően történtek a földjuttatások is e vidé
ken. A nincstelenek semmi földet nem kaptak. Sőt részes munkát is 
csak úgy, ha egyéb munkát is vállaltak ennek fejében, ami nem egyéb, 
mint a robot burkolt formája. Pedig a telepesek hálából is többet ér
demeltek volna: a kommün idején náluk helyezték el az uraság állatait,, 
„hogy a vörösek ne bántsák" s miután igy sikerült az állatállományt meg
menteni <— az uraság folytatta nyugodt lélekkel a többszázados játékot. 
Mert ahogy Kovács Imre a történetiszociográfiai tényeket felsorakoztat
ja, abból kiderül, hogy itt ezeréves küzdelem folyik, mindig ugyanaz,, 
mindig a nemzet elnyomott és elnyomó része között. A kelyhes forrada
lomtól a Dózsa felkelésig a parasztforradalmak emelkedő irányt mutat
nak, mert abban a koriban az államszervezet még nem tudta hirtelen el
nyomni a megmozdulásokat, amikor a gyorsabb elfojtás lehetségessé 
vált, az elnyomás ellen a védekezés uj formái alakultak k i : az egykezes, 
a kivándorlás és a szektázás. „Egy elsüllyedt nép mélyen a történeti idők 
színé alatt csinálja forradalmát, de ez a forradalom néma for
radalom." 

Most történelmi visszapillantások következnek: kezdve a huszita 
mozgalmon s tovább szőve az eseményeket egészen a .19. századiban fellépő 
munkásmegmozdulásig s az Omge segítő akciójáig. Ebben a történek 
mi visszapillantásban szépen emeli ki Budai Nagy Antal szerepét, a ko-
iozsmonostori egyesség jelentőségét, melyben már a negyedik rend mu
tatkozik meg. Ennek a negyedik rendnek természetesen buknia k e l l ; a 
kápolnai megegyezésben, melyben a magyar, székely, szász nemzet fo
gott össze, kitűnt, hogy az istentelen paraszt, akinek nem volt semmije, 
nem tartozik a „nemzet"-ek közé és az egész küzdelemből levonja Kovács 
a szomorú következtetést: Erdély sorsa 1437-ben dőlt el. 

Ezután sötét képek vonulnak fel: az oligarcha idők, a Dózsa felke
lés, melyben papok, diákok, értelmiségiek vesznek részt; a Werbőczy kor, 
melyben röghöz kötik a parasztot, a mohácsi vész s utána a hiába váló 
századok, a Horia lázadás, melyben Kovács komoly, modern és mély 
társadalmi követeléseket ismer fel (nemességet eltörölni, mindenkit adó
fizetővé tenni) és így tovább, egész Széchenyi fellépéséig, aki kezdi Wer-
böczytől eltérő szemmel nézni a dolgokat. De az eltérő nézése sem, jelen
tett eltérő eljárásokat: a parasztkérdést (jó, hogy ezt a fiatal magyar 
nemzedék is kezdi már észrevenni) nem oldották meg: a zsellérek és .me
zőgazdasági munkások 1848-ban sem jutottak földhöz, sőt a cséplési 
szerződések uj, egészen a mai időkben'nyúló fajtáját teremtették meg a 
robotnak s mikor ennek következtében egyre másra munkáslázadások 
törtek ki, az Omge Rubineket bizta meg a kérdés tanulmányozásával s 
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mikor Rubinek Gyula meggyőződött arról, hogy csakugyan van mező
gazdasági nyomor, arra az eredeti következtetésre jutott, hogy — a 
gazdatársadalmat kell megsegíteni s akkor jobb dolga lesz a mező
gazdasági munkásoknak is! Ez a különös segitség megteremtette első 
természetes gyümölcsét, a kivándorlást s ezen nem változtat az a beállí
tás, hogy Bernát István a nemzethez való ragaszkodás hiányának tudja 
be az uj haza keresését. 

A X IX . században már nem hagyja nyugodni a szociológusoka? a 
név és föld viszonya, de a politika nemi vonta le a szociológia tanulsá
gait, az országa kétharmad része proletársorsba jutott. S hogy mire visz 
a nép és föld diszharmonikus viszonya, azt egyenesen megrázó képekben 
mutatja be Kovács Imre, mikor az ormánsági faluközösség régi jobb éle
tét vázolja s felfedi a változásokat, melyek tipikus képét adják egy pusz
tuló társadalomnak. A m i g a faluközösség tart, addig a sok gyerek sok 
áldást jelent, mikor a 48-as megoldások az ő kérdéseiket is megoldatlanul 
hagyják, kezdődik a védekezés a gyermek ellen, kezdődnek a maguk ki
találta operációk — j az asszonyok facsigát tesznek a méhnyakba — s 
az anyák, mint élő koporsók ölik meg méhükben az életre kívánkozó em
bercsirát. Ötven év alatt 70 százalék csökkenés a születésben 1 — ehhez 
nem sok kommentár kell. „ A méhkaparásoknak, a méh izgatásainak és 
megerőltetéseinek eredménye pedig az, hogy a baranyai parasztasszo
nyok negyven-ötvenéves korukban már derékben kettétörve, görnyedt 
vállal és háttal, szétesett farral, kifordult csípővel és lábakkal járnak az 
üccán, az ember megdöbben, a sok elékteüenedett alak láttára." „ A gye
rekek hiánya 1— irja más helyen , — i kibírhatatlanná teszi a légkört, az 
ámugyis kényszerházasságok útján összekerülő házastársak gyűlölik 
egymást. A megszakított nemi közösülések — a nemi funkciót korlátoz
va és megszakítva végzik: inkább mosok lepedőt, mint pelenkát, mond
ják Baranyában i — következtében, amit éveken keresztül! folytatnak, 
'idegileg teljesen tönkremennek. Hisztérikusak lesznek, állatok módjára 
üvöltenek. A legkisebb oik is felinigerli őket. Ilyenkor asszonyt, állatot, 
embert, gyereket, mindent és mindenkit, aki eléjük kerül, ütnék, vernek. 
Aztán lecsendesednek és teljes közönybe süllyednek." 

A krónikus gazdasági nyomorúságból következik az egyke, a vele já
ró hisztéria és következnek a ,szektaalapitások: az ördögűzők, magtala
nok, reszketősök, koplalók szektái. iS ide lehet joggal sorozni a kaszás
keresztesek mozgalmát is, melynek csak vezetői voltak a maguk mód
ja vagy értelme szerint tudatosak, tömegei azonban a nyomor elkesere
dett és beszámithatlan áüidozatai. Ezek után a kcmor tények után az 
író megállapítása is csak nagyon komor lehet: „Történelmünkön végig
vonul a nagy tragédia: két nemzet élt ebben az országban. MindakettŐ 
magyar volt és még sem akartak tudni egymásról. A z egyik nemzet ;— 
á kiváltságos osztályok (az arisztokrácia, a nemesség, a papság, a pol
gárság) — kisajátította magának a nemzet szerepét és önmagát azono
sította a nemzettel. A másik nemzet: a jobbágyság nyoimoingott, szen
vedett, dolgozott és sohasem gondoütak reá, amikor nemzetről beszéltek. 
IVTa ugyanez a helyzet. A nemzetet az arisztokrácia, a föMbirtokosok, a 
középosztály, a polgárság és a parasztság egészen vékony rétege alkot
ja, a városi és agrárproletárok ki vannak rekesztve a nemzetből. Beszél
ni uevan lehet magyarságról, db a szavak nem. sokat jelentenek." 

Kovács Imre ezek után tisztában van az itt történő dolgok lényedé
vel, tudja mit jelent az, mikor nádunk konszdtidációről szavalnak és 
tudja, mi t jelent, mikor termésfeleslegről beszélnek az éhező emberek 
tömegei között. 
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Könyvének minden ténymegállapitása gondos, aggodalmasan pe
dáns. Érdeme, hogy a konzervatív forrásmunkák közt is jól tudja a va
lóságot olvasni. Valamiről mégis megfeledkezik. Arról), hogy itt nem
csak a nyomornak, de a nyomor ellen való irodalmi harcnak is voltak 
és vannak tradíciói. 

Kovács Imre munkája, mint szociológiai tanulmány kissé egyoldalú, 
'de mint a mai magyarság helyzetrajza: igaz, sötét és félelmetes. 

._ _—--—*"~ (Rab ImXe) 

KODOLAXYX JÁNOS: SZUöMI, A CSEND ORSZÁGA (Cserépfalvi, Buda
pest, 1937.) 

A magyar írót mindég kisérti a fel-fel dobott kő meséje. Szabó 
Dezső Boór Bálintja idegenben akarja megalkotni a görög istenszobro
kat és végül magyar parasztok kerülnek ki a művészi kezek alól. Szoci
ológusok Izlandról és más szocialista államra]! festenek reális rajzokat s 
'az öröm után, hogy jól is lehet valahol i — kitör a fájdalom: miért van 
hálunk mégis rosszul? Az általános érdeklődés ép' ugy veleszületett 
adottsága az embernek, mint az a vágy, hogy szülőföldünkön szeretnénk 
először ideális állapotokat teremteni... Kodolányi Jánost is utóiérte a fel
feldobott kő legendája. Könyvet irt Szuómiról, gyermekkori vágyainak 
'földjéről és minél ideálisabb állapotokat talált ott, annál jobban és sür
getőbben rajzolódnak ki 'benne az itthoni mulasztások, az itthoni elmara
dottság. A z az álmok világa, ez a való világ, ott őszinte emberek és 
őszinte reformok, itt ai nem őszinte emberek csak árreformokat hozhatnak 
létre. ...Szubjektív és költői könyv Kodolányi János könyve és mégis egé
szen tárgyilagos. Egészen tárgyilagos, mert nemcsak azt a földet szere
ti, melyet leir, 'de ezt is, melynek viszonyait éppen az összehasonlítás ál
tal látja oly szomorúnak. Válságos időket élünk, ilyenkor ezerszeresen 
szükséges, hogy az .emberek szinte .személyes felelősséget érezzenek ha
zájuk sorsáért és ki érezné ezt a felelősséget természetesebben, mint a 
gondolat embere ? Az élet és történet Írástudatlanjait hiába vonjuk felelős
ségre, ők a napi életet élik csupán, felelősséget az iró és gondolkodó érezhet 
elsősorban, aki tudja, hogy a jelent elmúlt erények vagy bűnöknatározták 
(meg és azt is tudja, hogy a mi nemtörődésünk is végzetes lehet azokra, 
'akik utánunk jönnek. Jólesik olvasnunk, talán mert ritkán van rá alkal
munk, magyar írótól ezekét az őszinte szavakat: „ I t t Lettországban 
•tapasztaltam először, hogy mindazért, ami Magyarországon történik 
vagy nem történik, saját személyemben vagyok felelős. A kérdések ára
data zúdult reám. Miért nem szüntetjük meg végre a nagybirtokrend
szert ! Hiszen ha ujabb háború szakad Európára, menthetetlenül össze 
kell roppannunk." Hozzáértéssel és szociális akarattal mennyit meg le
nét Oldani. Nivellálni lehet a jövedelmeket, meg lehet csinálni az any-
Inyira kényesnek hirdetett földreformot. A forradalom és szabadságharc 
ielőtt ugy Lettország, mint Észtország földjeinek hetven százalékát a 
'lakosság három százaléka tartotta kezében, a hírhedt német balti bárók 
vékony rétege. És tudtak változtatni ezen az ősi bűnön. Ma nemcsak Lett
ország, hanem Észtország, sőt Szuómi is úgyszólván egy nagy tanya-
trendszer. „ Á m a tanyákat kitűnő utak kötik össze, az utakon modern 
autóbuszok robognak minden irányban, a közlekedés oly olcsó, hogy az 
ember el sem akarja hinni s mindezek tetejébe ott van minden házban 
a bicikli, a legdemokratikusabb közlekedési eszköz. Csaknem minden ha
szon rádióantenna. Vájjon Lettországnak és a többinek nem átka a ta
nyarendszer?" Lelkiismeretes ember előtt úgy hangzik, mint a tetemre
hívás, mikor idegen testvér kérdezi meg, mint Kodolányi Jánostól egyik 


