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gályt. Nem az életet tagadják meg, mikor az egykének hódolnak, hi
szen az egyetlen gyermeket szeretettel kényeztetik. E nép lelke misz
tikus: „,A halál felé hanyatló élet sokat foglaKkoztiik Menné l " . Kisértie-
teen szól bele ebbe a néphalódásba a gyöngyösbokréta divatja. Semmi 
"köze ennek a parasztművészkedés teremtő korszakához. Az irányitott 
'kultúra csak ferde, utánzatokat szül. Erdei kellő értékére redukálja ezt 
a kártékony illúziót, melynek ápolásában a kalocsai Népművelési Ház 
'jár e ül. Néhányan itt nagyobb napszámot kapnak s ez a csalétek. De 
a paraszti munkából való pillanatnyi kiemelkedés csalással is jár ,— 
géppel varrják és könyvékből rajzolják ki az eredeti motívumokat i— 
ahol csak lehet. Egyetértünk az Íróval abban, hogy ma más, szabadabb 
formája is lehetséges az életnek, önámitás tehát az ilyen cselekedet, 
ímely a parasztot régi formáiban akarja tartani. 
' „Csak egy feltevés igazolhatná a paraszti népélet megmentését és 
Visszaállítását: ha jól van az, hogy a paraszt csak ugy ember, ahogy 
parasztként embernek lehet lenni s ha jól van az, hogy egy társadalom 
kisebbségének pnagas' kultúráját csak ,mély' kultúrára szorított több
ség képes fenntartani. De ki igazolja ezt a feltevést? 

Az iró e kérdésére csak azt felelhetjük: ma még a tények igazolják. 
Holnap talán — ha Erdei Ferenc és szociográfus társainak felde

rítő munkái elvégzik érlelő munkájukat — a tények fogják megcáfolni. 
i (Rab Imre) 

MALNASgt ÖDÖN: A MAGYAR NEMZET ŐSZINTE TÖRTÉNETE 
(Cserépfalvi kiadás. Budapest, 1937.) 

Bizonyos, hogy ennék a kösnyivtnek bőven akadnak dicsérői és gánicso-
lói is. De közönyösen nem hagyja az olvasót. A z ujabb korok parancsoló 
divatjának hódol, mikor hangsúlyozza, hogy őszinte ' törtémeéet ir. Ma
gyarországon szokatlan ez, merít arra voltunk nevelve, hogy hivatalos 
történetkönyveink is őszinték. Ámde az uj idők uj megállapításokat kö
vetelnek. A régi történet nem sok ügyet vetett a szociális fejlődésre s 
Vesztett és nyert csaták emlékét hozta, néha erőszakolt összefüggésbe 
transzcedens eszmékkel, az uj idők szociológiája és szociográfiája viszont 
ügyet vet a történetre is. Az értelmes szülők tanulnak a gyermekektől s 
áz értelmes történet nem tekintheti mellőzhető mennyiségnek a szociográ
fia szempontjait. Mert csak ugy lesz őszinte, ha nem titkol el semmit! 

Ez a könyv meggyőzni, hódítani akar. „Tisztelt Olvasó! Magyar Test" 
v é r ! " •— igy nem szoktak történetfcömyveket kezdeni. De talán így kell 
megsaóütani azokat az olvasókat, akikkel csak ilyen közelitéssel lelhet kö
zölni a dlalektiikus látásmódot. A z is szokatlan, hogy a történetíró a té
nyek ismertetése után megoldásokat ajánl. Ezúttal a pártok helyébe lépő 
hadiseregiről van szó, mint amely megmenti a helyzetet. A z iró biztosan 
néphadseregre gondol —. dé né vitázzunk vele s azzal sem, hogy lehet-e, 
szabad-e hungaroeentrifcusan szemíéM a történeti eseményeket s lehet-e 
hivő létekikel —• evamigéMumi értelemben —> vizsgálni, kik, mennyit, mikor 
valósitottak meg az evanigéliumi normákból? A nemzettudatosság és a hit 
ereje, amely az írót áthatja, nem ár t objektív szemléletének s ha neki 
sikerült olvasóit tévelygések nélkül s a vezetők erényeinek eitorzitása 
nélkül meggyőzni arról, mi és hogyan történt itt, akikor biztosan termé
kenyítő munkát végzett s a dolgok őszinte feltárásával hozzászoktatta az 
embereket az őszinte látáshoz és megi teleshez. 

Málnási Ödön 16 fejezetben rajzolja meg Magyarország történetét s 
könyve messze esik az iskolás1 felfogástól. Hivő lelke sem akadályozza 
meg benne, hogy jól ítélje meg a régi Magyarország kritikus korszakait. 
Már azt is, melyben a keresztény egyházat átvette — nem az őisíkeresz-
tény, hanem azt az egyházat, mely a feudalizmushoz hasonult. S jól látja 
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meg a dinamikus lelkületű forradalmár Isibván politikáját, aki mint a leg
több áliat, rabszol|ga és földbirtok ura, idegen segítséggel alapítja meg, 
egyeduralmát. A tatárjárás benső okait felfedi és a jobbágysorsot a ren
di államon belül s a jobbágiylázadásmak is meglátja igazi jelentőségét.. 
MálháSi észreveszi a népelnyoinő egyhangúságban a kevés kivételt: Hu
nyadi Jánost, aki először jött rá, hogy elnyomott jobbággyal nem lehet 
hazát menteni, 'de meglátja Werbőezit is, ki a szószátyárkodás politikai 
divatját meghonositja, az aljas közállapotokat, amelyek eltussoKására 
Bakócz, a javadalomcserék nagymestere, háborút indit s ismét Werbőezit,, 
aki morális gátlás nélkül veszi magának a jószágokat és jutatja végve
szélybe az országot. A hitegység megbomlásának szines világát is vetíti s. 
az abból kiemelkedő .tordai határozatot: „A z 1568. évi tordai országgyű
lés Európát megelőzve teszi korlátlanná a keresztény vallások igehirdeté
si szabadságát." ' 

Nemcsupán csatákról ad! hirt, dé mindig a társadalom teljes kereszt
metszetét adja. Ott vonaglik előttünk a jobbágyság, melynek keserű álla
potán még a budai basa is megdöbben és ott büsizkélkedlik előttünk a fő
nemesség, melyet a pragmatica sanctioért és egyéb szolgálatokért bőven 
jutallmaznak. A felvilágosodásért való harcot éppúgy látja, mint a Szent
szövetség nyomában fellépő kémrendszert. <—• „Bécs a szentszövetség]', 
nyomás központja, Metternich a kiváló tehetségű Itelkiigazgatója. A nép-
izgatók ellen Laibachban európai központi politikai rendőrséget szervez
nek... Levélbontó cabinet noirote keletkeznek. Felújul az inkvizíció és 
és kényszermunka. Működnek a vérbiróságok. A börtönök megtelnek be
csületes embereikkel... Dante olvasása tilos... Ferenc császár szerint tudó
sokra nincs nincs szükség és az újságírók népbolonditök. A hivatalnokok 
érvényesülési elve: Maul haltén und weiter dienen. Mindenhová befészke
lődik a korrupció. És amig Bécsben, Parisban1, Berlinben, Szentpéterváron 
bizonyos körök meztelen álarcosbálokat rendeznek, azalatt a hitelélet el
sorvad s az államiháztartás csődbe jut." A szabadságharc, annak szomorú 
likvidálása, az 1867.-i válaszút, á kiegyezés, a versenylkapitalizmusi elő
nyei és árnyoldalai mindez lepereg előttünk világosan, élesen, megértető 
módon; az i ró megláttatja a reformkor s a kiegyezés szürke embereit és 
kiemelkedő alakjait s Eötvös és Trefort nagy koncepcióival szemben ész
reveszi a pántlikás hazafiságra beállított népmivelést. Megbélyegzi a sta
tikus birtokrendszert s az egész államrendszert, mely a polgárság tájéko
zatlanságára volt felépítve. Elég különös, hogy Rudolf trónörökösnek: kell r 
i ly élesen meglátni, amire vezetőink képtelenek: „Ha a hitbizományokat 
és egyházi birtokokat földarabolnánk, a birtokosok számát nagy mérték
ben növelnénk és egyúttal csökkentenénk azt a hatalmas ellentétet, amely 
a szegények tömegeit a vagyonosok osztályától elválasztja. Én a magam 
részéről a szociális reformot nem tudom elképzelni a hitbizományok fel
osztása nélkül." Vezetőosztályaink el tudták képzelni és mikor arról volt 
szó: a népet mentsék-e meg vagy a földet? i—• „ a z utóbbit akarták rövid-
látóan megmenteni." Eredmény? A magyarság Turi Danijai kivánldoról
nak, az iskolák államosítása elmarad s elmarad a természetes magyarosí
tás is s Aipponyink elkésett 1907i-es törvénye csak arra alkalmas, hogy 13 
év múlva a magyarság ellen irányadiónak tekinthessék. A háború nem ol
dott meg semmit, 1918 júliuséban sortűzzel próbálták megoldani a kérdé
seket. A háború után egyedül Apponyi meaculpázott, de őreá nem hallgat
tak; visszatérés a helytelen útról nem volt, a feudalkapitalizmus1 csőd
je elkerülhetetlen lett. A z ellenforradalom sem oldott meg semmit: „akik 
a háborús összeomlás történeti rugóit felismerni nem tudták, maguk előtt 
csak a magyar munkást látták s őt tették meg a magyar összeomlás bün-
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bakjává." A földreformról ezt állapitja meg: „ A MUfföMfi propaganda ei--: 
lensulyozása déljából, a szovjetorosz badsereg 1920-as fenyegető előnyo-. 
múlása alatt a kormány megszavaztatja Európa legmaradibb földreform
törvényét, hogy összeütközés esetében felvonultathassa a paraszti harcos 
tömegeiket. Azonban a veszély elmultával csak látszatföldreform lett a 
nagy tervből." Szóval: i t t minden a régiben s hogy hogyan osztozkodnak 
ezen a megtépett országon, azt élesebben alig lehetne jellemezni: „Például: 
egy 140.000 holdas gróf i család! egyik tagja a rendszernek kétszer volt 
*miniszterelnöke, a harmadik haláláig a legitimisták vezére. Egyes főúri 
családok a prágai és bukaresti parlamentben vállaltak megosztott szere
pet, ujabban pedig nemzeti szocialista önvezéreket is látunk közöttük." 
És igy tovább egész sor olyan adatot látunk felsorakozni az agrárlakos
ság 83 százalékának bizonytalan helyzetéről, a kereskedelemsorvasztó ta
rifákról, a deviza A l Caponékról, a népjóléti minisztérium potemkinfáty-
lairól, a bérletörésekről, az 1923-as angol kölcsön felhasználásáról, a 
nyolcosztályos népiskola elgánicsolásáról, hogy a szokványos történelem 
fejbólintó olvasói határozottan gorcmbaságnak érezhetik. Valamint azt 
•is, amit a rendszer általános jellemzéséről i r : „ A rendszer egyik sötét 
anyajegye 1919 őszén kidomborodott és azóta egy Prohászka sem tudta 
eltávolítani. A memzetpusztátó feudális galandférget elkeresztelték ke
resztény világnézetnek. A kereszténységet osztály és klikkérdekecskék ügy
nökévé alázták. Olyanok vették fel! a harcot az anyagelvű szemlélettel 
szemben, 'akik nagy vagyonukkal, vagy jövedelmükkel a materialistáik él
vonalában jártak vagy pedig csatlósaik voltak." A külföldi kollégium- és 
ösztöndíjrendszerről kimondja, hogy nem vált be, „mert a protekció a 
kezdeti sebességétől is megfosztotta.,"' És elég gorombaság annak a meg-
állalpitása is, hogy ma 27.000 diplomás szaladgál állás nélkül. És miután 
a Via dolorosa minden állomását megmutatta, az Epilogoszban ezt irja „ A ; 
történelem meteorológiai módszerei uj világ keletkezését mutatják... Nap
jainkig még az erőszak társadalmi rendje uralkodott, mely ingatag és tö
rékeny. A rabszolgás, jobbágyős társadalmi rend elmúlt. Elmúlik a kapi
talizmus is. Elnyűtt, ócska társadalmat nem lehet foltozni. Senki nem 
szakit uj ruhából foltot, hogy az ócska ruhára vesse. 'Egymással leszámoló 
két világ közt állunk. A z első világháború Európáit differenciálta, a má
sodik vassal-tüzzel-vérrel integrálni, egyíbeforrasztand és nivellálni fogja. 
Minden társadalmi völgy betöltetik és minden társadalmi halom megala
csonyíttatik." í gy hiszi a történetíró. És ez a hit szuggerál (K. G.J 

BÁLINT GYÖRGY: JÉGTÁBLÁK. KÖNYVEK. KOLDUSOK. 
Athenaeum, Budapest, 1937. 

Mégjelent cikkek gyűjteménye ez a könyv. Egyenként, évközben ol
vasva ötletszerűeknek látszanák. Egybefűzve jobban megismerszik a gon
dolat, mely Bálint munkáját jellemzi. Éles pillantás, szociális nézőpont, 
meslteri ábrázolás jellemzi ezeket az Írásokat. Riportok a szó művészi és 
szociális értelmében, R ipor t : ez (hozza magával, hogy néha apróságról is, 
a nap véletlen szenizációjáról1 is ir. Bálint György irásá több az ilyen ri
portnál: analitikus, szociális (helyzetkép, éles intuíció, etikus állásfogla
lás. Mindegy, hogy miről i r : a kicsiny dolgok is elmélyülnek kezében. írá
sa akkor is korfestő, ha saját lelki megrezdüléseiről ir. Bálint nemcsak 
riporter, de gondolkozó ember is, egy átmeneti kor gyermeke, aki a vi
lágnézetek útvesztőjébe került, mint sokan;, mint a legtöbben a mai em
berek közül. A könyv előszavában Bálint György „korszerűtlennek" neve
zi magát, mert szemben á l ezzel a korral , nem tudja ezt elfogadni, vét
kezik ellene s mikor egyediül marad lelkiismeretével', örül ennek a Vétke
zésnek. A korszerűségét — jobb értelemben — éppen ez a szembenállás 
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