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, 1. 

Kezdjük in medias res. Két hires ujabbkori regényben, Zola Na-
nájában és Tolsztoj Karenin Annájában előfordul egty lóverseny ábrá
zolása. A két író hfc|g|yani végzi' el felaidlaftiált?: 

A lóverseny leírása Zola írói remeklésének ragyogó példája. Mind
azt, ami valamely lóversenyen általában megtörténhet, pontosan, fes
tőién érzéki elevenséggjel írja le. Zola leírása ,a modern turf kis mo
nográfiája: a lovak nyergétől a verseny hajrájáig a verseny minden 
mozzanata egyforma tüzetességgel kerül tollra. A nézőközönség egy 
második császárság korabeli párizsi divatbemutató színpompájában je
lenik meg. Zola pontosan leírja a kulisszák mögötti világot is általá
nos összefüggéseiben: a verseny nagy meglepetéssel végződik s Zola 
nemcsak magát a meglepetést írja le, hanem leleplezi a meglepetést ki
váltó fogadási csalást is. S mindezek ellenére a remek leírás magában 
a regényben csak „betét". A verseny történéseinek kapcsolata a cselek
ménnyel rendkivüli laza, magából a cselekményből könnyen mellőzhető. 
A cselekménnyel való minden összefüggése abban áll, hogy Nana sok 
átmeneti szeretője közül az egyik a leleplezett csaláson tönkremegy. 

A verseny másik kapcsolata a főtárggyal még lazább, sőt már egy-
áíta'án nem cselekményszerű, de épp ezért az alakítás módszerére még 
jellemzőbb. A meglepetést okozó győztes ló neve t. i. ugyancsak Nana. 
S Zola nem mulasztja el ezt a laza és véletlen vonatkozást kiemelni. A 
kokott Nana névrokonának győzelme Nana diadalainak szimbóluma a 
párizsi nagy- és félvilágban. 

Az Anna Kareninában előforduló lóverseny egy nagy dráma góc
pontja. Wronszki bukása a tetőpont Anna életében. Közvetlenül a ver
seny előtt derül ki Anna előtt másállapota s ezt fájdalmas küzködés 
után közli Wronszkival. A Wronszki bukása fölötti megrázkódása vált
ja ki döntő beszélgetését férjével. A versennyel a regény lényeges szerep
lőinek minden vonatkozása elhatározóan uj szakaszba lép. A lóverseny 
tehát nem „kép" , hanem magasfeszültségű drámai jelenetek sorozata, 
az összcselekmény fordulópontja. 

A ,jelenetek e tökéletesen más szerepe a regényben visszatükröző
dik az egész ábrázolási módban. Zola a versenyt a néző álláspontjáról 
irja le. To'sztoj a résztvevő álláspontjából meséli el. 

Wronszki lovaglásának meséje ezek szerint a tulajdonképeni tárgy. 
Tolsztoj hangsúlyozza e lovaglás nem epizódszerű, nem véletlen jelenté
sét Wronszki életében. A becsvágyó katonatisztet a körülmények egész 
sora, köztük első helyen Annával való viszonya, tulajdonképpeni kato
nai előmenetelében akadályozza. A versenyen való győzelem, az udvar 
és az egész arisztokrata társaság jelenlétében, a Wronszki becsvágyát 
kielégítő kevés nyitva álló lehetősügtek közé tartozik. Minden készülődés 
a versenyre, a verseny minden mozzanata tehát része a fontos cselek
ménynek. Mindezeket Tolsztojt drámai egymásra következésükben meséli 
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el. Wronszki bukása a lóról életdrámája e szakaszának a tetőpontja. A 
verseny meséje ezzel a tetőponttal megszakad, a tény, hogy Wronszki 
ellenfele győz, utalással, egy tmandatiban éreztethető. 

Ezzel azonban még korántsem merítettük ki e jelenet epikai sűríté
sének elemzését. Tolsztoj nem valami „dolgot" ir le, hanem emberek 
sorsát meséli el. Ezért mondja el a regény folyamán kétszer, valóban 
epikusán s nem leirja képszerűén. A z első esetben, amikor a versenyen 
lovagló Wronszki a központi alak, minden a verseny előkészületéhez tar
tozó lényeges elemet s magát a versenyt pontosan, teljes tárgyismeret
tel meséli el. Majd azonban Antna és Karenin a főszereplő. Tolsztoj rend
kívüli epikai művészete abban jelentkezik, hogy a versenynek ezt a má
sodik elbeszélését nem közvetlenül az elsőhöz csatolja. Tolsztoj elmeséli 
Karenin teljes megelőző napját, Annához való viszonyát, hogy azután 
magát a verseny elmondását tegye a nap tetőpontjává. Maga a verseny 
most i — i lelki dráma. Anna figyelme csupán Wronszkit követi s a verseny 
lefolyásából, a többiek sorsából nem lát semmit. Karenin viszont csak 
Annát figyeli és Anna viselkedését arra, ami Wromszkival történik. í g y 
lesz ez a szinte szó nélkül felcsigázott jelenet Anna kitörésének az elő
készítése, amikor férjének útban hazafelé bevallja viszonyát Wronszki
val. 

A „modernül" iskolázott olvasó és iró itt valószínűleg megkérdi: el
fogadva, hogy itt az alakítás két különböző módszere szerepel, vájjon 
nem lesz-e épp a versenynek a főszereplők fontos emberi sorsával való 
e kapcsolata következtében maga a verseny véletlenné, a szóbanforgó 
dráma kirobbanásának puszta alkalmává? Zola leírásának zárt, mono
grafikus, képszerű teljessége (pedig egy társadalmi jelenség valódi képe ? 

iCsak az a kérdés: mi véletlen a költői alakítás értelmében? A vé
letlen elemei nélkül minden halott és elvont. Egyetlen iró sem alakithat 
valami élőt, ha a véletlent teljesen mellőzi. 'Másrészt tartozik az alakí
tásban a merő és brutális véletlenen túlhaladni, a véletlent a szükség
szerűségben megszüntetni. 

Csak az a kérdés: művészi értelemben szükségszerűvé a tárgiyi leírás 
teljessége tesz-e? Vagy ellenkezőleg: az alakított emberek szükségszerű 
viszonya a tárgyhoz és eseményekhez, amelyeikben sorsuk megnyilat
kozik, amelyek közvetítésével cselekednek és szenvednek? Már Wronsz
ki becsvágyának összekapcsolása a versenyen való részvétellel egész más 
természetű művészi szükségszerűség, mint amilyent Zolánál a leírás 
teljessége adhat. Valamely lóverseny látogatása vagy valamely lóver
senyen való részvétel objektíve csak életepizód lehet. Tolsztoj ennek az 
epslzádnak a lényeges éttetldráméjvai való kapcsolatát a léhtetö lejgszora-
sabbá tette. A verseny ugyan egyrészt csak alkalom a konfliktus kirob
banásához, ennek az alkalomnak a kapcsolata azonban Wronszki társa
dalmi becsvágyával <—> mely fontos összetevője a későbbi tragédiának — 
egyáltalán nem véletlen. 

A z irodalom azonban sokkal szembetűnőbb példákkal szolgál, ahol 
a fcftt módszer ellentéte, épp a tárgyak szükségszerű vagy véletlen ala-
kitottsága tekintetében még világoSabbain kifejezésre jut. 

Vegyük Zola ugyanazon regényében a színház leírását és hasonlít
suk össze Balzac Elveszett ilMzíáh c. regényének színházával. Külsőleg 
van némi hasonlóság. A premier, amellyel Zola regénye kezdődik, Nana 
emelkedését dönti el. Balzacnál a premier Lucien de Rubemprés pályájá
nak fordulópontja, az átmenet a félreismert költőből a sikeres és lelki
ismeretilen újságíróba. > i 

Zola a színházat ismét lelkiismeretes alapossággal irja le. Ezúttal min-
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denesetre csak a nézőtérről. Mindazt, ami a nézőtéren, az előcsarnokban, 
a páholyokban, stb. töiiténik, ahogyan a színpad ezekről a helyekről 
hat, Zola vakitó írói, képességgel adja vissza. S Zola monografikus tel
jességre való törekvése nem elégszik meg ezzel. Regényének egy másik 
fejezetét a színháznak a színpad, a díszletek, az öltözők stb. oldaláról 
való leírásának szenteli, miközben az előadás és szünetei ugyanolyan ra
gyogó leírásban részesülnek. S ennek a képnek a teljessé tétele céljából 
egy harmadik fejezet egy darab próbáit még (Ugyanolyan lelkiismerettel 
és remekléssel ábrázolja. 

Ez a tárgy- és anyagszerinti teljesség, hiányzik Balzacnál. A szín
ház, az előadás Balzac számára csak belső emberi drámák szintere: L»u-
cien emelkedése, Cora l e színészi karrierje, a Lulcien és Coralie közti 
szenvedélyes szerelem keletkezése, Bucién jövendő konfliktusai régebbi 
barátaival Dartaise köréből, mostani pártfogójával, ILousteauval, bosz-
szúhadjárata Madame de Bargeton ellen, stb. 

Mit alakit azonban a költő mindezekben a harcokban és konfliktu
sokban, amelyek közvetve vagy közvetlenül összefüggnek a színházzal? 
A színház sorsát a tőkésrendben: a színház minden oldaláról való szö
vevényes összefüggését a tőkével, a színház függését a zsurnalizmustól, 
amely ismét a tőkésrendtől függ; a színház és az irodalom, a zsurna-
iizmus és az irodalom összefüggését: a tőkésrend karakterét a színész
nők életének a nyílt és, rejtett prostitúcióval való összefüggésében. 

Ezek a társadalmi kérdések felmerülnek Zolánál is. Zola azonban eze
ket csak mint társadalmi tényeket, mint eredményeket, mint a fejlődés 
holt adalékait ábrázolja. Zola szinházigazgatója szakadatlanul1 hangoz
tatja: „ N e azt mondd, hogy színház, hanem mondd ezt: nyilvánosház." 
Balzac viszonít azt «$kikit ja, ahogy a színház a tőkésrendben (prostituálódik. 
A főszereplők drámája itt egyúttal az intézmény drámája, amelyben 
közreműködnek, a dolgoké, amik közt élnék, szintéré, ahol megvívják 
harcaikat, a tárgyaké, amelyeken visszonylataik megnyilvánulnak, ame
lyek révén kifejezésre jutnak. 

Természetesen ez határeset. A z emberek környezetének tárgyai az 
emberek sorsával nem mindig s nem szükségszerűen oly szoros kapcsolat
ban állnak, mint itt. A tárgyak lehetnek az emberi tevékenység, az em
beri sors eszközei, de mint Balzacnál, lehetnek a döntő társadalmi sors 
csomópontjai is. Viszont lehetnek az emberi tevékenység, az emberi sors 
puszta szinterei is. 1 

Vajjjon fennáll az i t t említett ellentét ott is, ahol csak ilyen színtér 
Írói ábrázolásáról van szó? 1 

Walter Scott Old Morta^ity című regényének bevezetésében leír egy 
népünnepéllyel összekötött szemlét, amit a restauráló Stuartok a feudá
lis intézmények megújításának kisérletekép', mint a hivek fölötti sereg
szemlét, az elégedetlenek kihívása és leleplezése céljából rendeznek. Ez a 
seregszemle Scottnál az elnyomott puritánok fölkelésének előestéjén tör
ténik. Walter Scott nagy epikai művészete e szintéren1 mindazokat az el
lentéteket összehozza, amelyek közvetlen ezután véres harcokban robban
nak ki. A seregszemle groteszk jelenetekben mutatja a feudális vonatkozá
sok reménytelen elöregedését, a lakosság tompa ellenállását a feudális vo
natkozások feltámasztásának kísérletével szemben. A z erre következő lö
vészverseny még a két ellenséges párton belüld ellentéteket is bemutat
ja, amikor mindakét pártból csak a mérsékeltek vesznek részt e népmu
latságon. A vendéglőben látjuk a királyi szoldateszka brutális erőszakos
aágát s egyúttal kibontakozik előttünk sivár nagyságban a puritán föl-
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kéíés későbbi vezérének, Burleymek az alakja. Röviden: miközben Wal-
ter iScott elmeséli egy ilyen seregszemle történetét, s ebben az elbeszélés
ben bemutatja előttünk az egész szinteret, egyúttal egy nagy történeti 
regény miniden irányát, minden főszereplőjét exponálja s egy csapásra a 
döntő cselekmény közepébe viszi az olvasót. 

A mezőgazdasági kiállítás és a mezőgazdák jutalmazásának leirása 
Flaubert Bovarynéjában az uj realizmus leiróművészetének legdicsértebb 
csúcspontjához tartozik. Flaubert itt valóban csak a „szinteret" irja le. 
Mert az egész kiállítás csak alkalom a Rudolf és Bovaryné közti döntő 
szerelmi jelenetre. A színtér véletlen s a szó legszorosabb értelmében 
csak színtér. Maga Flaubert ezt a véletlent élesen és ironikusan kiemeli. 
Miközben az ünnepi szónoklatokat és a szerelmi párbeszéd töredékeit pár
huzamosan és kirívóan szembeállitva adja, a kispolgári élet magán- és 
nyilvános banalitását ironikusan ellentétes párhuzamba állítja. Ezt az 
ironikus szembeállítást nagy következetességgel és művészettel viszi ke
resztül. 

Marad azonban az a meg nem szüntetett ellentét, hogy ez a véletlen 
szintlér, a szerelmi jelenet véletlen alkalma egyúttal Bovaryné világának 
fontos eseménye lesz, aminek beható ábrázolása Flaubert szándéka sze
rint a környezet elérhető teljessége miatt feltétlenül szükséges. Ezért 
hem meriti ki az ironikus szembeállitás az ábrázolás jelentőségét. A 
színtér, mint a környezet teljességének az eleme önálló jelentéssel bir. A 
személy viszont i tt Mizjárólag néző. Ezért az olvasó számára csak egy
nemű és azonos értékű alkatrésze annak a környezetrajz szempontjából 
fontos történésnek, amit Flaubert leirt. iSzinfolt egy képen s a (puszta 
véletlent és a zsánerszerűséget csak annyiban haladja meg, hogy általá
ban a filiszterszerűség ironikus szimbólumává emelkedik. A kép olyan 
'jelentést nyer, amely nem az elmondott események belső emberi súlyából 
'következik, sőt ezzel szinte semmiféle kapcsolata sincs, hanem a formá-
'lis stilizálás eszközeként mesterségesen jön létre. 

Ez a szimbolikussá levés Flaubertnél ironikus s ezért még meglehe
tős művészi színvonalon legalább részben —^ valódi művészi eszközök
kel készült. Ha azonban Zolánál a szimbólum társadalmi monumentali
tást igényel, ha az a szerepe, hogy egy magában véve jelentéktelen epizód
ra a nagy társadalmi jelentőség bélyegét nyomja, ugy kilép a valódi mű
vészet körzetéből. A metaforák valósággá fuvalkodnak. Egy véletlen vo
nás, véletlen hasonlóság, véletlen hangulat, véletlen találkozás nagy tár
sadalmi összefüggések közvetlen kifejezése lesz. Példákat Zola minden 
regényéből tömegesen hozhatunk fel. Gondoljunk Nana összehasonlításá
ra az arany léggyel, mely Nanának az 1870 előtti Párizsra tett végzetes 
hatását tartozik szimbolizálni. Maga Zola egész világosan nyilatkozik 
erről a szándékáról: „Művem az igazi részletek túltengése. A pontos 
megfigyelés ugródeszkájáról lendül a csillagokig. Az igazság egyetlenegy 
számycsapással szimbólummá emelkedik." 

Scottnál, Balzacnál vagy Tolsztojnál olyan eseményekről értesülünk, 
amelyek magukban véve a bennük résztvevő személyek sorsa által jelen
tősek, azáltal, amit ezek a személyek emberi életük gazdag kibontásával 
a társadalom élete számára jelentenek. Olyan események közönsége va
gyunk, amelyekben a regény isZemélyei cselékvóleg vesznek részt. Megéljük 
ezeket az eseményeket. 

Flaubertnél és Zolánál maguk a személyek csak többé-kevésbé érde
keit nézői az eseményeknek. Ezért náluk az esemény az olvasó szániára 
kép, jjofoban mondva képek sorozata. Nézzük ezeket a képeket. 
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2. 
A z együttélésnek és a megfigyelésnek ez az ellentéte nem véletlen 

s magónak az Írónak alapvető állásfoglalásából ered. Mégpedig az 
élethez, a társadalom nagy kérdéseihez való alapvető állásfoglalásából 
és nemcsak a tárgy vagy a tárgy meghatározott részének művészi le
győzésére irányuló valamelyik módszerből. 

Csak ennek a megállapításával juthatunk kérdésünk tényleges kon
kretizálásához. Ahogy az élet máls területéin, ugy az irodalomban sincse
nek „tiszta jelenségek". Engels említi egyszer ironikusan, hogy a „tisz
ta " feudalizmus csak a rövid életű jeruzsálemi királyság alkotmányában 
létezett. Ennek ellenére a feaidalizmus magától értetődően történelmi va
lóság volt s természetesen a vizsgálat tárgya lehet. Bizonyára nincs 
Olyan iró, aki általában ne használna leírást s ugyanilyen kevéssé lehet 
a 48 utáni realizmus jelentős képviselőiről, Plaubertről és Zoláról megál-
lapítani, hogy egyáltalában mem mesélnek. A szerkezet aikúpveM elvei a 
fontosak, s nem a mesélés vagy leírás „tiszta jelenségének" fantoma. A z 
a fontos, hogy a leírásiból, amely eredetileg az epikai alakítás isizámos 
eszközei közül az egyik, s kétségtelenül az alárendelt és járulékos eszköz, 
hogyan és miért lesz a kompozíció döntő elve. Mert ezzel a leírás alapvető 
módon megváltoztatja jellegét, szerepét az epikai kompozícióban. 

Már Balzac hangoztatja Stendhal Pármai hercegnőjéről irt bírálatá
ban a leírásnak, mint lényegében modern alakító eszköznek a fontossá
gát. A X V I I I . század regénye (Le Sage, Voltaire, stb.) a leírást aüg is
merte, a leírás benne elenyésző, még az alárendeltségnél is kevesebb sze
repet játszott. Csak a romanitikával változik a helyzet. Balzac kiemeli, 
hogy az általa képviselt irodalmi irány, amelynek megalapítójául Walter 
Scottot tekinti, a leírásnak nagy jelentőséget tulajdonit. 

Amikor azonban Balzac, tudatos ellentétben a XV I I . és XV I I I . szá
zad „szárazságával", egy modern módszer mellett tesz vallomást, akkor 
ennek ^az iránynak a jellemzésére az uj stiluselemek egész sorát említi. A 
leírás Balzac felfogása szerint csak az egyik a sok közül. Ezzel együtt 
különösen a drámai elemek uj jelentőségét hangsúlyozza. 

Ez az uj stilus a társadalmi élet uj megjelenési módjának adequat 
alakítási szükségéből keletkezik. A z egyén vonatkozása az osztályhoz 
szövevényesebb lett, mint a XV I I . és XVHI., században. A z egyén: kör
nyezete, külső megjelenése, életszokásai, stb. pl. Le Ságénál nagyon egy
szerűen voltak adva s mindezen egyszerűség mellett világos s átfogó társa
dalmi jellemzés kerekedett ki. Az egiyénités (az individualizálás) szinte k i . 
zárólag magával a 'cselekménnyel, az alakoknak az eseményekre gyakorolt 
aiktiv hatásának módja által történt. 

Balzac világosan látja, hogy ez a módszer számára már nem elegen
dő. .Rastignac pl. egészen más természetű kalandor, mint Gil Blas. A 

• Vauquer Pensio pontos ábrázolása, szennyével, szagával, ételeivel, kiszol
gálásával, stb. feltétlenül szükséges, hogy Rastignac kalandorságának 
'sajátossága valóban és teljesen érthető legyen. Ugyanígy a Grandét há
zat, Gobseck lakását, stb. egész a részletekig pontoslan kell ábrázolni, 
'hogy az uzsorások különböző, egyéni és társadalmi típusai alakot öltse
nek. 1 

De eltekintve attól, hogy a környezet ábrázolása Balzacnál sohasem 
áll meg a puszta leírásnál, hanem szinte mindenütt a cselekménybe for
dul át (gondoljunk arra, ahogy az öreg Grandét rozzant lépcsőjét maga 
jav í t ja ) , a leírás Balzacnál nem egyéb, mint széles alap az elhatározóan 
üj elem: a drámai elem bevonására a regény kompozíciójába. Balzac 
rendkívüli sokszerű és bonyolult figurái egyáltalán nem tudnának átütő 
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•drámaisággal kibontakozni, ha jellemük életalapja nem ily szélesen ala
kulna előttünk. 1 
' Egészen más a szerepe a leirásnak Elaubertnél és Zolánál. 

Balzac, iStendhiali, Dickens, Tolsztoj, stb. a súlyos válságok közt vég
érvényesen megállapodó polgári társadalmat formálják. A polgári társa
dalom keletkezéséinek szövevényes törvényszerűségeit, a sokszerű éa 
összekuszált átmeneteket, melyek a széteső régi. társadalomból a keletke
ző uj tásadalomba vezetnék. Ezek az irók maguk aktive együtt élték 
'meg ennek a keletkezési folyamatnak a válságos átmeneteit. Természete
sen a legkülönbözőbb formákban. Goethe, Stendhal, Tolsztoj résztvettek 
azokban a háborúkban, melyek ez átalakulások megszületésében sagéd-
'keztek; Balzac részese és áldozata volt a keletkező francia tőkésrend lá
zas spekulációinak; Goethe és Stendhal aktív munkásai voltak a köz
igazgatásnak; Tolsztoj, mint nagybirtokos, mint a 'társadalmi szervezés 
részese (népszámlálás, éhinség-bizottság, stb.) megélte ennek az átalaku
lásnak a legfontosabb mozzanatait. Ebben a tekintetben ezek az irók 
életvitelükben is Utódai a régi Íróknak, a renaissanice és a felvilágosodás 
művészeinek és tudósainak, embereknek, akik sokoldalúan és aktive vé
gigcsinálták koruk nagy társadalmi harcait s egy sokoldalú ós gazdag 
élet tapasztalatai következtében lettek írókká, ő k még nem a tőkésrendi, 
munkamegosztás értelmében való „specialisták". 

Elaubert és Zola működésüket a júliusi harcok után, a már megál
lapodott, kész polgári társadalomban kezdték. Ők ennek a 'társadalom
nak az életét már nem aktive élték meg; már nem is akarták aktive meg
élni. A megélés e /vonakodásában jelentkezik az átmeneti idők egyik j e 
lentős művésznemzedékének a tragédiája.. Ez a vonakodás u. i. minde
nekelőtt ellenzékileg meghatározott. A gyűlöletet, az undort, a megve
tést fejezi ki koruk politikai és társadalmi rendszerével szemben. Azok, 
akik ezeknek az időknek a társadalmi fejlődését élték meg, a tőkésrend 
lélektelen és hazug védelmezői (lapologétéi) lettek. Ehhez Flaubert és 
"Zola nagyon is nagyok és becsületesek. Helyzetük tragikus ellentmondá
sának megoldására ezért csak az elszigetelődést választhatták. Flaubert: 
és Zo'a igy a tőkésrendi társadalom kritikus megfigyelői lettek. 

Ezzet egyúttal azonban irók a kizárólag! hivatásos íróság: írók a. 
tőkésrendi munkamegosztás értelmében. A könyv most már teljesen 
áruvá lett, az író pedig ennek az árunak az eladójává; ha véletlenül nem 
született járadékból élőnek. Balzacnál még látjuk a kultúra területén az 
eredeti akkumuláció sivár nagyszerűségét. Goethe és Tolsztoj még a nem 
kizárólag irodalomból élő nagyurak magatartásával állnak ezzel a jelen
séggel szemben. Flaubert önkéntes aszkézisből, Zola anyagi szükségtől 
kényszeritve már csak írók a tőkésrendi munkamegosztás értelmében. 

Az uj stílusok, a valóság uj ábrázolásmódjai sohasem a művészi for
mák immanens dialektikájából következnek, még ha mindig elmúlt for
mákhoz és stílusokhoz is kapcsolódnak. Minden uj stilus történeti-társa
dalmi szükségszerűséggel az életből keletkezik, ai társadalmi fejlődés 
szükségszerű terméke. 

E szükségszerűség felismerése azonban, valamely művészi stílus ke
letkezésének a szükségszerűsége a szóbanforgó stílust művészileg még 
egyáltalán nem teszi egyenlő értékűvé vagy egyenlő rangúvá. Művészileg 
hamis, torz és rossz stílusok is lehetnek szükségszerűek. A megfigye
lés és az együttélés tehát a tőkésrend két szakaszában élő Írók társadal
milag szükségszerű magatartásmódjai. 

A z elbeszélés és a ileiráls két alapvető alakító módszere e szakaszok
nak. ; 
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Hogy e (két módszer ellentétét egymással széniben élesen körülhatá
roljuk, (Goethe és Zola egy-egy nyilatkozatát állítjuk szembe egymással 
á megfigyelés és az alkotás viszonyáról: 

,,A természetet én — mondotta Goethe i—« sohasem, poétikai óéiból 
szemléltem De mert korai tájrajzaim s azután későbbi természetkutatá-
saim állandóan a természeti tárgyak pontos megtekintésére ösztönöz
tek, ezért a természetet legkisebb részletéig rendre kívülről megtanultam, 
olyannyira, hogyha mint költőnek valamire szükségem volt, a rendelke
zésemre állt s így nem egykönnyen vétek az igazság e l en . " 

Zola is nagyon világosan beszél arról, ahogy mint iró valamely tárgy 
elé lép: „Egy naturalista regényíró a színházi, világról akar regényt ír
ni. Anélkül, hogy egy ténnyel vagy figurával rendétkezne, ebből az álta
lános eszméből indul ki. Első gondja lesz jegyzetekeit gyűjteni arról, ami 
érről a világról, amit leírni akar, megtudható. Ismerte ezt és ezt a szí
nészt... résztvett ezen és ezen az előadáson... Azután azokkal az emberek
kel beszél, akik a legtájékozottabbak erről az anyagról, kifejezéseket, 
anekdotákat, portrékat gyűjt. De ez nem minden. Elolvassa ezután az 
irott dokumentumokat is. Végre meglátogatja magukat a színhelyeket, 
pár -napot tölt vailameliyik színházban,, hogy megismerje a legkisebb 
részleteket is, estéit egy színésznő páholyában tölti, leihetőég magáévá 
'teszi a légkört. S ha már ezek a dokumentumok teljesek, regénye magá
tól elkészül. A regényírónak csupán logikusami kell elosztani a tényeket... 
Az érdek már nem a mese nevezetességére összppníoskwl; ellenkezőleg, 
minél bandMsaJbb és átöitfánosubb t a mese, punnál ti$$qi&3(%bb." ( A kiemelé
sek tőlünk származnak. L. Gy. ) 

Ez két alapvetően különböző stílus. Két alapvetően különböző állás
foglalás a valósághoz. 

3. 
Más dolog megérteni valamely meghatározott stílus társadalmi szük

ségszerűségét és más ennek a stílusnak művészi következéseit esztétikai
lag értékelni. Az esztétikának nem a , ̂ mindent megértés mindent meg
bocsátást jelent" a mottója. Csak a vulgáris szociológia, mely az egyes 
"irók vagy stílusok „társadalmi megfelelőjének" u. n. felfedésében látja 
egyedüli feladatát, vél minden kérdést a társadalmi eredet magyarázatá
val elintézni és megválaszolni. (Hogy ezt miként csinálja, erről itt nem 
akarunk beszélni). Gyakorlatilag módszere az emberiség egész elmúlt mű
vészi fejlődését a hanyatló polgárság színvonalára nivellálja; Homérosz 
vagy Shakespeare ugyanolyan „produktumok", mint Joyce vagy Proust; 
az irodalomtudomány feladata mindig csak abban áll, hogy Homérosz 
vagy Joyce „társadalmi megfelelőjét" felfedje. 

Marx egész máskép fogalmazta ezt a kérdést. A homéroszi eposzok 
keletkezésének elemzése után a következőket mondja: „ A nehézség azon
ban nem annak a megértésében áll, hogy a görög művészet ós eposz bi
zonyos társadalmi fejlődésformákhoz kötött. Annak a megértése a nehéz, 
hogy ezek számunkra még műélvezetet biztosítanak s bizonyos, vonatko
zásban mint normák és utolérhetetlen példák érvényesek." 

Természetesen Marx ez utalása azokra az esetekre is vonatkozik, 
ahol az esztétika negatív ítéletet tartozik hozni. S mindkét esetbem az 
esztétikai értékelés ia történeti levezetéstől nem választható el mechani
kusan. Hogy a homéroszi eposzok valóban eposzok, Camoens, Milton, 
Voltaire stb. eposzai pedig nem, az egyidejűleg történeti-társada'imi és 
esztétikai kérdés. Ninlcs semmiféle „remeik" függetlenül és elválasztva 
azoktól a történeti-társadalmi és személyi feltételektől, melyek az objek-
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t iv (valóság g|azdag, átfogó lés mozgalmas művészi visszatükrözésére 
előnytelenek. A művészi teremtés körülményeinek és előfeltételeinek 
társadalmi kedvezőtlensége az alakítás lényeges formáit is eltorzítja. 

Ez a helyzet ,az általunk tárgyalt esetben is. • 
Van Flaubertnek egy rendkívül érdekes önbirálata Education sen-

timentalejéxól. A következőket mondja ebben: „Nagyon is igaz s eszté
tikailag szólva hiányzik belőle: a perspektíva, hamissága. A terv jól át
gondoltsága következtében eltűnt belőle. Minden műalkotásnak csúccsal, 
tetőponttal kell bírnia, piramist kell alkotnia vagy pedig a fénynek a 
gömb egy pontjára kell hullania. Mindezekből azonban semmi sincs az 
életben. Valóban: a művészet nem a természet. Nem baj, hiszem, hogy 
még senki sem ment a becsületességben tovább". 

Ez a vallomás, mint Flaubert minden nyilatkozata, könyörtelen 
őszinteségre vall. Flaubert regénye kompozicióját helyesen jellemzi. Ab
ban is igaza van, .amikor a tetőpontok művészi szükségszerűségét hang
súlyozza. De vájjon igaza van-e abban, hogy regényében „nagyon is sók 
jigazságot" nyújt? S „tetőpontok" csak a művészetben fordulnak elő? 

Természetesen nincs igaza. Flaubert e határtalanul őszinte vallomá
sa számunkra nemcsak azért becses, mert jelentős regényének az önbirá
lata, hanem mindenekelőtt azért, mert Flaubert ez önvallomásában alap
vetően téves felfogását leplezi, le a valóságról, a társadalom objektiv lé
kéről, a természet'és művészet Viszonyáról. Az a felfogása, hogy „tető-
potok" icsak a művészetben fordulnak elő, vagyis ezeket a művész te
remti meg J S a művész tetszésétől függ, hogy teremt-e ilyen tetőpontokat 
tyaigy sem, tiszta szubjektív előítélet. 

Előitélet, melly a poljgári élet szimptómláinak, a polgári társadalom
ban folyó élet megjelenésmódjánafc külsőséges és felületes megfigyelésé
ből keletkezett, elvontan a társadalmi fejlődés hajtóerőitől s ezek állandó 
(hatásától az élet felszínére. Ebben .az elvonó és elvont megfigyelő mód
ban az élet egyneműen tovahömpötygő folyam, unalmas, sima, tagolásnél
küli lefolyás. Ezt az egyneműséget természetesen időnkint „hirtelen" 
(szembetűnő katasztrófák szakítják meg. 
) Magában a valóságban azonban -— természetesen a tőkésrendi való
ságban is ezelk a „hirtelen" katasztrófák rég előkészítettek s nincse-
jnek kizáró ellentétben a felszín nyugodt fejlődésével. A katasztrófákhoz 
bonyolult, egyenlőten fejlődés vezet. S ez a fejlődés objektíve tagolja a 
Flaubert-féle gömb látszólag sima felületét. A művésznek ugyan meg 
kell világítania tagolása fontos pontjait, de előitélet Flaubert részéről, 
ha azt hiszi, hogy e felületek bármiféle tagolása nem volna meg függet-

' Ez a tagolódás azoknak a törvényeknek a hatására történik, ame
lyek a társadalom történeti fejlődését meghatározzák, a társadalmi fej-
jLődés hajtóerői révén. Az objektiv valóságban eltűnik a „normális" és a 
„,nem normális" hamis és szubjektív, elvont ellentéte. Marx épp a gaz
dasági válságban látja a tőkésrendi gazdálkodás „legnormálisalbb", tör-
(vénySzerű jelenségét. „A z önállóság, amit az egymáshoz tartozó és egy
mást kiegészítő mozzanatok egymással szemben öltenek, erőszakkal meg
semmisül. A válság tehát az egymással szemben önállósult mozzanatok 
'egységét tükrözi." 
'I Egészen másképp tekinti a valóságot a 19. század második felében 
'jélő polgárság apologetikussá lett tudománya. A válság „kaitasztrófa"-
*ként jelenik meg, mely a gazdaság „normális" folyását „hirtelen" meg
szakítja. Hasonlókép' minden forradalom valami Ikatasztrófaszerűnek és 
nem normálisnak mutatkozik. 
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'Flaubert és Zola szubjektív véleményeik és írói szándékaik Szerint 
egyáltalán nem apologétái a tőkésrendnek. De koruk emberei s ezért, 
jtnint ilyenek világnézetileg koruk e szemléleteitől nagyon mélyen befo
lyásoltak. Különösen Zola, akinél a polgári társadalomtudomány lapos 
előítéletei meghatározó befolyást (gyakorolták regényei koncepciójára. 
jEzért fejlődik Zolánál az élet szinte tagolás nélkül mindaddig, amig az 
felfogása szerint, társadalmi értelemben normális. Az embereik minősen 
jéletnyilvánulása ekkor a társadalmi környezet normális terméke. Hatnak 
azonban még egészen más teljesen heterogén hatalmak. í g y pl. az át
öröklés, mely az emberek gondolkodásában és érzésében végzetszerű tör-
yényszerűséggel működik s az élet normális folyását megtörő katasztró
fákat idéz elő. Gondoljunk Etienne Lantier öröklött iszákosságára a 
perminaiban, mely 'különböző váratlan kirobbanásokat és katasztrófákat 
fokoz, amely Etienne általános jellemével semmiféle szerves összefüggés
ében nincs s amit Zola egyáltalán nem összefüggően alakit. Hasonló a 
^Sadcard fia által okozott katasztrófa a (Pénzben stib. A környezet normá
lis, tagolás nélküli törvényszerűsége mindenütt szemben áll a hirtelen 
jöröklési katasztrófákkal. 

Világos, hogy itt nem az objektív valóság tényleges és mély vissza
út ükrözéséről van szó, hanem a valóság törvényszerűségeinek ellapositásá-
ról és eltorzitásáról, mely az apologetikus előítéleteknek e korszalk Írói
nak világnézettére gyakorolt 'befolyása alapján keletkezeibt. A társadalmi 
fejlődés hajtóerőinek valóságos ismerete s ezeknek az emberi életre való 
'hatékonyságának elfogulatlan, valóban mély és átfogó költői visszatük-
rözése a mozgás formájában kell, hogy megjelenjen. Olyan mozgásban, 
mely a normális és a kivételes törvényszerű egységét manifesztálja. 

A társadalmi fejlődés ez igazsága az egyes emberi sorsok igazsága is. 
'Hol és hogyan lesz 'azonban ez az igazság láfcható? Nemcsak a tudomány, 
nemcsak a tudományra alapozott politika, hanem a mindennapi gyakor
lati emberismeret előtt is világos, hogy az életnek ez az igazsága csak 
az emberek gyíakorMtábah nyilvánulhat meg, az emberek tetteiben és 
cselekvésében. A z emberek szavai, az emberek merő alanyi érzései és 
gondolatai igazságukat vagy nemigazságukat, valódiságukat vagy ha
zugságukat, nagyságukat vagy korlátoltságukat csak akkor árulják el, 
ha áttevődnek a valóságba; ha, az emberek szavai az emberek tetteiben 
és cselekvéseiben igazolódnak vagy ha az emberek e tettei és cselekedetei 
ja valóságban meghiúsulnak. Csak az emberi gyakorlat mutathatja fel 
konkrété az ember kilétét. K i a hős? Ki a jó? A z i lyen kérdésekre 
kizárólag a gyakorlat felel. 

S csak ezáltal lesznek érdekesek egymás szemében az emberek. Csak 
ezért érdemes őket költőileg alakítani. Az emberek fontos jellemvonásai
nak apróbája, az igazolása (vagy Csődje) csak az emiberek'cselekvésében, 
tettében, gyakorlatában juthat kifejezésre. A z ősi költészet — ugy a 
mesék, balladáik, vagy mondák, minit az elmesélt anekdoták későbbi spon
tán formája <— mindig a gyakorlat ez alapvető tényállásának jelentő-
'ségébő! indul ki. Ez a költészet azért bint mindig jelentőséggel, mert az 
emberi szándékoknak a gyakorlatban való ez alapvető beválásának 
Vagy csődjének ez alapveíő tényét alakította. Ezért maradt eleven és 
érdekes ma is, mert ellenére fantasztikus, naiv s a mai ember számára 
elfogadhatatlan előfeltéteéinek az alakítás középpontjába az emberi élet 
ez örök alaptényét helyezte. 

S az egyes tettek és cselekvések összefüggő lánccá való összefűzése 
csak a.záltal nyer valódi érdeket, hogy a legkülönbözőbb, legtarkább ka
landokban szakadatlanul az embernek ugyptoxaz a tipikus jellemvonása iga-
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zolódik be. Alkar Odysseusról, akár Gil Blasról van szó, e kalandláuoolat 
elpusztíthatatlan frisseségének ez az emberi-költői magyarázata. 

Világos, hogy ebben az ember, az emberi élet lényeges vonásainak 
a megnyilatkozása az irányadó. Minket az érdekel, hogy Odysseus vagy 
Gil K a s , Moll Flanders vagy Don Quijotte hogyan reagálnak életük 
hagy eseményeire, hogy' álljak ki a veszedelmeket, az akadályokat ho
gyan győzik le, hogy azok a jellemvonásaik, amelyek előttünk személyü
ket érdekessé és fontossá teszik, a gyakorlatban hogyan bontakoznak ki 
egyre szélesebben és mélyebben. 

A lényeges emberi vonások megnyilatkozása nélkül, a külvilág, a 
dolgok, a természeti erők, a társadalmi intézmények stb. eseményei és az 
emberek közti kölcsönhatás nélkül a legkalandosabb események is üresek s 
tartalmatlanok. Viszont ne feledjük el: a lényeges és tipikus emberi vo
nások megnyilvánulása nélkül is minden cselekményben az emberi gya
korlatnak legalább az elvont sémája (ha torzultan és halványan is, de ) 
előfordul. Ezért kelthetnek átmenetileg bizonyos érdeklődést olyan elvon
tan ábrázolt sematikus kalandos cselekmények, amelyekben csak emberi 
sémák szerepelnek. , (A mult lovagregényei, napjaink detektivregényei). 
Ezek hatásában az ember irodalomérdeklődésének egyik legmélyebb 
alapja szakad fö l : a sokféleség és a tarkaság, az emberi gyakorlat vál
tozatossága és sokoldalúsága iránti érdek. Ha valamely kor művészi szín
vonalú irodalma ezt a kölcsönhatást az idő tipikus alakjainak gazdag ki-
Tejlésű Ibelső élete és a gyakorlat között nem tudja megragadni, akkor a 
közönség érdeklődése ezekhez az elvont-sematikus pótlékokhoz menekül. 

Éppen ez az eset a 19. század második feléitől kezdve az irodalomban. 
A megfigyelés, a leírás irodalma az emiitett kölcsönhatást mind nagyobb 
mértékben kikapcsolja. S talán sohasem volt kor, ahol az idő hivatalos 
nagy irodalma mellett olyan nagy üres irodalma lett volna a merő ka
landnak, mint ebben a korszakban. iS ne tévesszen meg bennünket az, 
hogy ezt az irodalmat csupán a „műveletlenek" olvassák, mig az „elité** 
a modern nagy irodalomihoz tapad. Messzemenően az ellenkező az igaz. 
A modern klasszikusokat részben kötelességérzésből, részben az idő prob
lémái iránt való tárgyi érdekből, loiValsteák, miután, ha letompitottan és 
torzultan is, de ezt alakítják, — felfrissülésül, valódi szórakozásul 
azonban mégis a detektívregényeket, stb. falják. 

Flaubert a Bovaryné kása közben ismételten panaszkodik arról, 
hogy könyvéből hiányzik a szórakoztató elem. Haisonló panaszra számos 
jelentós modern Írónál akadunk. Igen sokan megállapitjálk, hogy a mult 
nagy regényei az emberábrázclást szórakozással és feszültséggel kötik 
össze, mig a modern művészetben az egyhangúság és .az unalom egyre 
nagyobb mértékben érvényesül. 

Ez a paradox helyzet korántsem • e korszak irodalmi képviselőinek 
irói tehetségtelenségéből következik. Ebben a korban a felettébb tehetsé
ges irók tekintélyes száma működött. A z egyhangúság, az unalom, sok
kal inkább az irói alakitásmód elveiből, az irók állásfoglalásából és vi
lágnézetéből következik. 

Zola a legélesebben elitélte Stendhalnál a kivételes alakítását és 
Balzacot „természetellenesnek" nevezte. A szerelem alakításáról pl. a Vö
rös és) feketé-hen ezt mondta: „EÍZ teljesen elhagyja a mindennapos igaz
ságot, az igazságot, amibe beleütközünk s a pszichológus Stendhalnál 
ugyanúgy a rendkívüli területére jutunk, mint az epikus Dumas Sándor
nál. Az exakt igazság álláspontjáról Julién ugyanolyan sok meglepetés
sel szolgál, mint d'Artagnan". 

A Goncourt testvérek irodalmi tevékenységéről szóló esszéjében 
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Paul Bourget nagyon világosan és élesen határozza meg ezt az uj kom
pozíciós elvet. Ezt mondja: „ A dráma, az etimológia igazolja, cselekvés, 
és a cselekvés sohasem jó kifejezése az erkölcsöknek. Nem az a jellemző 
az emberre, amit az éles és szenvedéJiyes válság pillanatéban tesz, hiainem 
a mindennapi szokásai, amelyek nem valamely válságot, hanem egy álla
potot rajzolnak." 

Csak innen válik teljesen érthetővé Flaubert e'őbb felhozott kompo
zicionális önbirálata. Flaubert összetéveszti az életet a jól éUátott ipoJgár 
átlagos mindenruvpi életével. Természetesen ennek az előítéletnek megvan 
a maga társadalmi gyökere. Ezzel azonban nem szűnik meg előítélet ma
radni, nem szűnik meg a valóság költői visszatükrözését szubjektive el
torzítani s annak egyenértékű átfogó költői visszaadását megakadályoz
ni. Flaubert egész élete során küzd, hogy e társadatoilag szükségszerűen 
keletkezett előítéletek varázsköréből kiszabaduljon. De mivel nem ma
guk ellen az előítéletek ellen harcol, hanem azokat megszüntethetetlen, 
objektív tényeknek tekinti, küzdelme tragikusan hiábavaló. Szakadatla
nul a legszenvedélyesefoben szidja azoknak a polgári tárgyaknak az unal
mát, alacsonyrendú'ségét /és ellenszenvességét, melyek alakításra kész
tetik. Miniden egyes polgári regény megírásakor megesküszik, hogy 
nem bocsátkozik soha többé ilyen piszokba. Kiutat azonban csak a fan
tasztikus exotikumba való menekülésben talál. A z élet belső költészetéhez 
'vezető ut felfedezése előítéletei következtében zárva marad előtte. 

Az élet 'belső költészete a küzdő ember költészete, az emberek küz
delemteli kölcsönhatása egymáshoz, valóságos gyakorlatukban. Éneikül 
a belső költészet nélkül nincs semmiféle valódi, epika; nélküle semmiféle 
epikai kompozíció nem gondolható ki, mely alkalmas az emiteri érdeklődlés 
felkeltésére, fokozására és életbentartására.. A z epikai művészet —I S (ma
gáitól értetődően a regény művészete —- a társadalmi gyakorlat minden
kor időszerű és tipikus, emberileg jelentős vonásainak a felfedezésében 
ál l . A z epikai költészetben az ember fenn akarja tartani a saját maga 
'tiszta, felfokozott tükörképét, társadalmi gyakorlata tükrét. Az epikus 
művészete épp a hangsulyok helyes elosztásában, a lényeges helyes ki
emelésében áll s annál magával Tagadóbban és általánosabban hat, mi
nél inkább ez a lényeges benne s ha az ember és az ember társadalmi 
gyakorlata nem a Számító virtuozitás termékeként jelentkezik,'hanem ter
mészetesen, nem kitaláltan, hanem merő felfedezésként. 

Ezért mondja a gyakorlatában nagyon problematikus német epikus 
és dramatikus, Ottó Ludwig nagyon helyesen, Walter Scott és Dickens 
stúdiuma eredményeképp: „...az exisztenciák a lényegesek, és az adottsá
gok forgó kereke csak arra szolgál, hogy az exiszteniciákat, mint olyano
kat természetesen vonzó játékba helyezze s nem'azért, hogy a kerék for
gását segítse. Ugy áll a dolog, hogy a szerző azt teszi érdekessé, ami ér
demes az érdekre s az amúgy is érlde'kkeltőt mindén további nélkül a 
'saját erejére bizza. Mindig az alakzatok a lényegesek. S valóban, vala
mely adottság, bármily csodálatos legyen, tartósan nem foglalkoztat ben
nünket olyannyira, mint az emberek, akiket az érintkezés folytán meg
szerettünk." I l 

A leirás az általunk kimutatott értelemben, mint az epikai alakítás 
uralkodó módszere, olyan korszakban keletkezik, amikor társadalmi 
okokból az érzék az epikai kompozició e leglényegesebb mozzanatára el
vész. A leirás az elveszett epikai jelentőség írói pótléka. 

De, mint mindenütt az uj ideológiák keletkezéstörténetében, ugy itt 
is kölcsönhatás állapitható meg. A z uralkodó írói leirás nemcsak követ
kezmény, hanem ok is, oka az irodalom még további eltávolodásának az 
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épllkai jelentőségtől. A tőkésrendi próza eluralkodása az emberi gyakor
lat belső költészete fölött, a társadalmi élet egyre embertelenebbé válá
sa, az emberiesség színvonalának a hanyatlása: mindezek a tőkésrend fej
lődésének objektív tényei. Ezekből áll elő szükségszerűen a leírás mód
szere. Ha azonban ez a módbzer már adott & jelentős, a maguk módján 
következetes irók élnek vele, visszahat a valóság költői kifejezésére. 
Süllyed az élet költői színvonala, az irodalom viszont ezt a süllyedést 
még túhangsulyozza. 

S A L A M O N 

Két városban éltem, 
Aálrom megyét láttam, 
se vizein, se nótám, 
semmit tarisznya! tam, 

E R N Ő V E R S E I B Ő L 
UJ ÉVEK EIÉ 

Ki íialálesetjét 
elkiáltja, mondja, 
s gytil kopasz szegénység 
eg^-be, össze, nyomba' 

kedvet maradásra 
érzek meghalásra, 
íme, ilyen korán 
hűs elnyugovásra. 

ugy sikoltsalak el 
testes, szagos élet, 
huszonöt esztendő, 
rongy, ifjúi évek. 

Aki bírja bírtam, 
most csak egy időig 
engedj elpihennem, 
vigy addig a kőig 

erőm, verítékem! 
Most kicsit aludnám, 
ülj szegényes álom 
pillámra, hogy innám. 

Mint halálesetjét, 
ugy hallgasd meg, vérem, 
hogy élünk bajosan 
hogy növünk szegényen! 

Kö r e lefekuszöm, 
nehezedem, testvér, 
fájó munkástájon 
vagyok, ha keresnél. 

GYEREKNÓTA 
Gurucsa, gurucsa, 
gurucsa, gurucsa verd meg, 
gurucsa, gurucsa, 
gurucsa, krúcsa tekerd meg! 

mióta élek, csak hűlök, 
mióta élek, nem ülök 
H ölelem, ha fáradok 
a ködöt s a fagyot. 

Zsjjdókovács volt a dédem, 
fű az ebédem, 
lengyel faluban 
fogantam bübaiu. 

Bezzeg a városi az 
jókedvű, mint a piac, 
én csak hűlök a házban, 
mióta élek, csak fáztam, 

Decemberben se nadrág, 
elvették és eladták 
e' már micsoda élet? 
kehes bennem a lélek! 

Vizet hordja az egyik, 
másik eszi a veknit, 
másik eszi a kávét, 
enyéimet s az anyámét. 

Gurucsa, gurucsa, 
gurucsa, gurucsa verd meg, 
gurucsa, gurucsa, 
gurucsa, krúcsa tekerd meg! 
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SZEGÉNY EMBER FIÁNAK. 

Szegény ember fiának 
vas kellene nadrágnak! 

Homály kéne világnak, 
gyújthassa meg lámpának. 

Az eső szalmazsáknak, 
vihar éji óráknak! 

Zárás, pincébedugás, 
kéne a rögönaluvás. 

Tikkadd viz. Gonosz fa 
kedves szivét felhúzza! 

Mocsárral elkeverjék, 
földdel döngessék mellét! 

Baj, kamat és puszta viz, 
csüggesszék a sirhan is! 

Fial szolgáljanak, 
rezet, sót kapáljanak! 

Unokái haljanak 
leányai háljanak! 

Szegény ember fiának 
kötél kéne barátnak! 

Amié rt, hej, amiért 
semmi másért, csak azért! 

HŰSÉG 

Vinném vidéked, 
a szegénységed, 
könnyű teher, mély 
mellemen elfér. 

Mennék a kárral, 
varjúmadárral, 
éoruló éggel, 
még ma éjjel. 

Mennék tüzeddel, 
a lángot tedd el, 
tedd el, feledd el 
tollú sziveddel. 

A jéggel mennék, 
árviz is emlék, 
por is sár már 
gyári határnál. 

Mennék a faggyal, 
csappal, csillaggal, 
hajnallal, dérrel, 
melegedj, fé r j pl. 

Vinném, maradhass, 
sulyosodj, hat vas, 
hat vas tüzével 
dúlni ne szegyeij. 

Munkáddal mennék, 
élj, mint a vendéig, 
és mind a hat nap 
teremj magadnak. 

A V 1 T A L I Z M U S K É R D É S É H E Z 
Irta: GERÖLY K Á L M Á N 

Az utolsó évtizedekben ia vitaiizmus ismét napirendre került. Míg 
a mult század vége táján az ismeretes biológusok túlnyomó többsége a 
mechanisztikus-materialisztikus biológia hive (Loeb, Houssay, Haeckél, 
Gktrd) addig ma számos neves kutató hirdeti a különböző egyetemek ka
tedráiról .a vitalista tanokat. Németországban Hans Drieseh és J. von 
Vxküll hatása terjed; a Bios könyvsorozat körül csoportosuló biológusok 
(Ad. Meyer, Bertálanffy, Alverdes, stb.) nagyrészt vitalista tendenciá-
juak. Franciaországban Bergsonon kívül i — • a nemrég meghalt Ch. 
Richet és Lucien Cuenot nevei érdemelnek ebben a vonatkozásban említést. 

I Georges Bohn cikke, A megújhodó vitaiizmus, mely a Korunk ezévi 
• májusi számában jelent meg, szintén ennek az irányzatnak a tünete. 

Megjelenése nlagyon jellegzetes, különösn ha meggondoljuk, hogy szerző-
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je az antívitalista álláspont egyik legmarkánsabb képviselője a mai fran
cia biológiában. A cikk keretein belül Bonn foglalkozik Uarcei Prenant 
nemrég megjelent könyvével (Bictiogie et marooisme) és azzal vádolja 
szerzőt, hogy, művében engedményeket tett a vitaiizmusnak. Ez a véle
mény, — amit Bohn egy Parisban tartott előadásában is kifejtett — 
azt a rendkívül érdekes és fontos eltvi kérdésit veti; fel, hogy közeJedes* 
jelent-e a vitaiizmushoz a dialektikus materialista biológia, és ha igen: 
jogos-e e közeledést , mint Bohn teszi i—< visszafejlődésnek tekinteni. 

2 Bohn Jacques Loebbel, Houssayval, stb. egyik főképviselője annak a 
• mechanisztikus irányzatnak, mely a háborúelőtti biológiára rányom

ja bélyegét. A „haladás mithoszának" kora ez, melyet kitűnően jellemzett 
Georges Friedmann a haladás válságáról szóló könyvében. 1 A korszak 
uralkodó ideológiája a tudományos optimizmus, a .„scientisme". A termé
szettudományok nagy léptekkel haladnak előre s á kutatók meggyőződé
se, hogy ez a haladás végeredményben az emberiség összes problémáit 
megoldja. Taylor szerint a munka tudományos megszervezése idővel meg
szünteti a szegénységet. Pasteur a tudomány fejlődésétől a világbéke 
megszilárdulását várja. A haladás versenyében a biológia sem marad le. 
Hormonokat, vitaminokat izolálnak, megindul a szeroterápia s a belbe-
tegségek laboratóriumi diagnosztikája. Ehrlieh a „sterilisatio magna"-
ról álmodik, Loéb megvalósítja a mesterséges termékenyítést. A ragyo
gó kísérleti eredmények nyomán kifejlődik egy meehaniista biológia, 
melynek alapgondolata, hogy az élet maradéktalanul visszavezethető az 
életet kiadó fizikó-kémiai folyamatokra. Végeredményben csak egyfajta ter
mészettörvény van: a fizikó-kémiai s a biológia törvényei is ilyenek, leg
feljebb végtelenül összetett formában. „ A mechanista felfogás szerint" 
•— irja Bertaianffy — „a biológiai jelenségek megmagyarázása kizáró
lag a fizika s kémia törvéntyei szerint történhet. Ksö/vetkezetesen végiggon
dolva ez a követelés oda vezet, hogy a jövőben a biológia megszűnik, mint 
önálló tudomány s a fizikó-kémia egyik része lesz... A mai biológia „vor-
wdssensohaftliches Provisorium"-ként tekintendő, s a cél a fizikó-kémiá-
ba való beolvasztása." 2 

Nehéz tagadni e felfogás tudományos érdemeit, Loeb és társai nagy
jelentőségű felfedezésekkel gazdagították az élettudományt. De nincs 
érzékük a dialektika iránt. Felfogásuk történetellenes. Kitűnő példa erre 
Houssay hires kísérletei, melyekben a francia természettudós a halak 
alakját kizárólag a víznyomás fizikai törvényeivel igyekszik megmagya
rázni, ami nyilvánvalóan elégtelen, hiszen a vízben élő halfajták alakja 
különböző s e különbségek megmagyarázására szükséges az aktuális 
okok (víznyomás) mellé a történetileg (phylogenetikailag) ható okokat 
is felvenni. A mechanizmus hajlamos az additw szemléleti módra s nem 
ismeri a totalitás dialektikus szempontját, mely szerint az „egész mindig 
itöbb, mint a részek összege". Ennek az additív szemléleti módnak kifeje
zései a különböző „mozaik-elméletek", mint pl. az elmélet, mely szerint 
„az idegrendszer egyes funkciók centrumainak a mozaikja", vagy Roux 
teóriája, mely szerint a petesejt magva egymástól különböző részekből 
áll, melyek mindegyike a felnőtt organizmus egy részét adja. Egyáltalá
ban: a mechanizmus szemléletében a mennyiségi szempont uralkodik; élő 
és élettelen anyag között a különbség tisztán a komplikálódás tfokábán
ál!, vagyis tisztán mennyiségi. Ez a mennyiségi szempont mindenesetre 
megkönnyíti a. ya'lóság tudományos elemzését, ugyanakkor azonban megt-
f oszt ja a valóságot a maga tényleges sokrétűségétől. Lcmgevin szavai 
szerint „ez a felfogás a világot azokhoz az egymásba rakható japán já-
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tékbabákhoz hasonlítja, melyek egyre kisebbek, de alakjukat megtartják. 
A valóság szerencsére — változatosabb és éppen ezért érdekesebb." 3 

3 A vitaiizmus kétségtelen érdeme, hogy a mechanizmussal szemben 
• számos kérdésben kifejezetten dialektikus álláspontra helyezkedik. 

Bergsont sokat támadták dialektikus materialista oldalról, elfogulatla
nabb birálói azonban szívesen elismerik, hogy az élettani, illetve lélek
tani mechanizmus elleni bírálata üdítően hatott s — legalább is részben 
— dMéktikius ailiapofcra épült. Ugyanez a tendencia még. sokkal kifeje
zettebben nyilvánul meg a iegujabb német vitalista biológiában. A me
chanizmus történetellenes szemléletével szemben ezek a vitalisták ki
hangsúlyozzák a történeti szempont fontosságát. Adolf Meyer egyik ujabb 
könyvében 4 egész fejezetet szentel ennek. Driesch „az életjelenségek tör
téneti reakció-bázisá"-ról beszéli.5 Bertaţanffy szerint a biblógiiai kutatás 
három főszempontja az okozati, a totális („ganzheitl iche") és a törté
neti. A mechanizmus mennyiségi, „addit iv" szempontjával a vitaiizmus 
— rendkívül dialektikusan a totális felfogás („ganzheitliche Auffas
sung" ) , a totalitás szempontját szegezi szembe. íme pár idézet a Die To
talität des Lebendigen cimű könyvből 1: 6 ( irta Friedrich Alverdes, mai 
német egyetemi tanár) „ A szervezetben a funkciók működése totális, 
mert nem az egyes szervek teljesítményeinek az összeadásából keletkeze 
nek, hanem eDvileg vaíami más valamit reprezentálnak, mint egy csupasz 
összeget." ( I . mű 27. o.) „A z egész szervezet tulajdonságai nem magya
rázhatók meg a részek tulajdonságainak az összegéből, ugyanígy fölösle
ges a külön magyarázat arról, hogy a részek a szervezet egészétől különle
ges tulajdonságokat nyernek s hogy ezeket a tulajdonságokat elveszítik, 
ha kiválnak az egészből." (36. o.) > 

Alverdes e fejtegetéseiben félreismerhetetlen tisztasággal jelentke
zik a dialektikus szempont. Igaz, hogy pár oldallal később némi rabulisz-
tika ezt a dialektikus szempontot a szervezett regresszió „totális állam" 
elméletének szolgálatába állit ja. „ A cél a totális egyén legyen a totális 
társadalomban". Ennek ellenére leszögezhetjük azt a . dialektikus ma
terialista oldalról eddig eléggé kevéssé méltányolt i—• tényt, hogy a vi
taiizmus — még legregresszivebb formájában is i—< gyakran képviseli a me
chanizmussal szemben a dialektikus álláspontot. Ugyancsak a mechanizmus
sal szemben a vitalizmus az élő történés autonómiájának alapjára helyez
kedik, ezt az autonómiát azonban idealista tartalommal tölti meg egy 
misztikus élételv .bevezetésével. (Enteleehija; Elan v i ta l ; Organiölche Pian-
mässigkeit; Paraphysische Kräfte, stb.) Ez a misztikus életelv áthidal
hatatlan minőségi válaszfalat von élő és élettelen természet között. A 
mechanizmus egységesítő törekvéseivel szemben Driesch nem habozik 
kijelenteni: „Ké t 'alapvető tudományt ismerünk a természetről, épj 
pen azért abban, amit természetesnek nevezünk, egy nagy alapvető ket
tősség tapasztalható." 7 '• 

4 E két egymássl szembenálló irányzatnak (mecbanizmus-vitalizmus) 
• a dia'ektikus materialista biológia mintegy a dialektikus szintézisét 

teszi, s a mechanizmus főleg mennyiségi és a vitaiizmus főleg minőségi 
szempontjával szemben a dialektikus mennyiségi-minőségi szempontot 
juttatja érvényre. A vitalizmustól átveszi a történeti szemléletet. (a 
Driesch-féle „historische Reaktionsbasis"), a totalitás foga'mát, vala
mint az életjelenségek autonómiájának gondolatát, de e fogalmakat ma
terialista tartalomml tölti meg. í gy pl. az élő történés autonóm jellegét 
nem holmi „életpr'incipium" jelenléte, hanem a mennyiségi-minőségi 
változás jól ismert dialektikus .törvényszerűsége magyarázza meg. A z élő 
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anyag mennyiségi komplikálódása bizonyos ponton minőségi változást 
idéz elő s megjelennek az életjelenségek. Ugyanilyen mennyiségi-minő
ségi változás visz át magasabb fokon az organikus létből a társadalmi 
Qétbe< 

5 Bizonyos, hogy mindezek értelmében a dialektikus materialista bioló-
• gia tényleg „közelebb ál l" a vitaiizmushoz, mint a mechanizmus. 

Ebben azonban visszafejlődést csak az láthat, ,aki, mint G. Bohn, nem áll a> 
dialektika alapján s igy nem ismeri a tagadás tagadásának fogalmát. A. 
dialektikus materialista biológia nem tesz engedményt a vitaiizmusnak, 
hanem a vitaiizmust és a mechanizmust magasabb fokon meghaladva 
— átmenti mindegyikből azt, ami benne maradandó. Viszonya a mecha
nizmus ikb. ugyanaz, mint ami a filozófiatörténetben ía dialektikus ma
terializmus viszonya a klasszikus német idealizmushoz. 

6 Egy ,— haladó körökben is — eléggé elterjedt nézet ugy tekinti a 
• dialektikus materialista biológiát, mint a mechanizmusnak egy-két 

hegeli formulával kibővitett változatát. Marcel Prenant munkásságának 
tudománytörténeti jelentősége éppen abban áll, hogy e felfogással szem
ben rámutatott a dialektikus materialista biológia autonóm biológiai dok
trína jellegére. Ezt az autonómiát elsősorban a mechanizmus részéről fe
nyegeti veszedelem, ezért fordítja könyvében Prenant fegyvereit i — G . 
Böhn egy előadásában fel is rótta ezt neki,— elsősorban a mechanizmus el
len. Ez azonban — mint Bohn véli , nem engedékenységet jelent a vi
taiizmus irányában. A dialektikus materialista biológia pontosan elha
tárolt, úgy a vitalizmussal, mint a mechanizmussal szemben s bár még 
gyermekcipőiben jár, már is kész azok örökségének átvételére. 

1. Georges Friedmann: La crise du progres. Gailimard, Paris. — 2. L. 
v. Bertalanffv: Theoretiscbe {Biologie. Börnhaeger, Wien 1932. —• 3. Paul 
Langevin: La notion de corpuscules et d'atomes. Hartmann, Paris, 1934. — 
4. Adolf Meyer: Ideen u. Ideale der biologischen (Erkenntnis. Barth, Leipzig. 
1934. — 5. Driesch: Die Maschine u. der Organismus. Barth, Leipzig. 1935.— 
6. F. Alverdes: Die Totalität des Lebendigen. Barth, Leipzig. — 7. Driesch 
I. m. 48. old. 

R A G A D O Z Ó K 

Irta: HOLLÓS K O R V I N LAJOS 

Hogy hazajött, kinyittatta az összes ablakokat. Aztán rögtön aludni 
küldte az inast, nem tűrt embert maga mellett: kevés vo'lt a levegő, szűk 
volt a szoba, az egész villa, az egész világ. A z ajtókat kinyitotta sorban, 
vagy nyolcat: hintázzon, cikázzon a levegő, ez is kevés volt ; a smaragd
zöld csempés fürdőszoba bazinjébe ugrott: herkulesi tör'zse barnán, iz
mosan nyújtózott a hideget buzogó zuhanyrózsáig. Ez jó volt, de még 
keményebb, még mozdulatszomjasabb lett tőle, nem, igy nem lehet alud
ni. Eloltotta a lámpákat és az ablakhoz állt, a légvonat fürgén kavar
gott meztelen bőrén: puha aprö szelek a barna, mohás sziklákon. Kar
jai mint a csápok nyúltak fél az ablakfélfáig, ropogott, amint felhúzódz
kodott. Most jó lett volna valamit vagy valakit, egy rettentő ellenállást 
legyőzni. Legyőzni?... összetörni, morzsolni, szétmorzsolni, eltiporni! 
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Valami fenevadat, vagy sziklatömböt, vagy embert. Lepénnyé hengerí
teni egy szorítással, vagy szétloccsantani egy ökölcsapással. Zsiga bácsi, 
a mamlasz doktor azt szokta mondani ilyenkor: vigyen haza egy nőeskét 
báró úr! De ha meglátja rajta, hogy „másnapos" állapotban van, ez 
is csak a nyelvén észlelhető, amely elkerüli a nehezebb mássalhangzókat 
ilyenkor' — , mingyárt felemeli a kezét, mint Stüssi vadász, a tökfilkó: 
Lassabban a testtel, kár azért a jó Szepesy-vérért, fiatal úr!... Igen, 
amikor „másnapos", rendszer'int három nap, három éjszaka és három 
lány ecete keveredik a vérében a megszámlálhatatlan ízű, gyullasztó sze
szekkel. De ez kevés, kevés, nem oltja az izmai szomját. S ma különösen 
nem oltaná! Tudjisten mi van vele ma. Talán a nyár... 

Elnyúlik a pamlagon, mint a kifeszített gumiszalag. Éjfél mult, 
még úgysem tudna aludni, nem megy a hálóba. I t t marad az uccára nyiló 
ablak mellett, itt mégis mozog valami élet, egy-egy autó surran, cipő
talp kopog halkan a járdán, néha aszonyi nevetés fodrosodik valahonnan. 

Valami más kellene... több a birkózásnál, öklözésnél, vívásnál... ez 
mind csak játék, tétlen virtuskodás... Belekötni senki sem mer... Ölelni? 
Folyton?... Unja az elaléló nőket. Talán dolgozzék vagy tanuljon? 
Frászt ! Parasztnak és zsidónak való dolgok ezek... 

A z apja, igen, az más volt. Annak jó volt. A z ilyenkor féikézzel el
kapta a bikaszarvát és addig nyomta a földhöz a dühöngő állat fejét, 
amíg nem remegett tehetetlenül minden porcikája. Vagy el-eltalálta fél
kézről egy-egy hajcsárát, lovászát, ha fizette is utána a kórházat. Ott 
fenn, akkor' lehetett ilyesmit. Ott nagyobb úr volt az öreg Schmidt a 
tízezer marhájával és a hozzávaló legelőjével, mint a fia az ipszilonjával 
és a báróságával, _ amit úgy fogadott el az öreg a kincstártól a há
ború vége felé, hogy szinte legyintett: jól van, adjátok, ha éppen akar
játok. Azt hiszik szegények, hogy evvel fizetik meg a potya-árért vásá
rolt marháimat...1 hadd nyughiasson a lelkiismeretük... Mert az öreg 
Schmidt még a cs. és kir. kincstárnál is erősebb volt. Odaadta a marhát 
maximált áron, de kiszerződte, hogy ővé a bőre. Hordatta is vissza a 
hadtáptól a bőröket az egész orosz és olasz frontról Sz....ra, ah dl bőr
gyárat étpitett és patikaáron adta vissza a kincstárnak a k. u. k. marhák 
bőrét. Hát igy jött a báróság is... S mi közük hozzá, hogy tizenkettőben 
még alig néhányszáz marhája volt csak... 

Az öreg, az igen. Egyszer egy élelmezési százados igy szólitotta.' 
Hör'n Sie Schmidt! Mire az öreg felkapta a fejét és a fogai között köpte 
oda: Mit hörögsz öcsém, spájzkapitány? Mikor lefordították neki 
Schmidt válaszát, a kapitány kardot rántott, de az öí'eg szájon kapta 
s már vitték is a spitálba s onnan haza Bécsbe, ahol uj fogsort kapott. 
A hadosztályparancsnok zipser volt... a hadbir'óság megállapitotta, hogy 
Schmidt magyar úr, akinek kijár az ,,úr" a neve mellé. Hát ennyire se 
kellett neki a báróság az ipszilonnal, nyugodjék békében. 

ő meg itt fekszik és a meztelen izmai szinte bőgnek tehetetlenségük
ben, mint az ökrök. /Kft k e l tépni egy fá t gyökerestől... roppant már a 
karja, igen, ez jó ötlet... kimászni itt az ablakon, nem túlmagas, kicsa
varni egy fát a járdaszélén és otthagyni. Hogy bámulnának reggel a 
Kis-Svábhegyi udca lakói, dámák, nörszök, gyerekek: hát ez ;a fa, hogy 
jött ki éjszaka? Már mozdul is, de most mintha súrolná valami a falat... 

Igen, világosan hallja, valaki kapaszkodik az ablak felé. Két kéz 
hajlik a keretre, azután egy fej elfödi az uccasarki lámpa ideferdülő su
garát. 

^ A pamlag ölébe kúszik, meztelen teste a falhoz lapul. Még a lélek-
zetét is elfojtja, csak a szeme mozog: követi az alak minden mozdula-

47 



738 Hallos Korvin Lajos: Ragadozók 

tát. Sapka van a fején... most felágaskodik és belép, gyorsan árnyékba 
húzódik, pertekig mozdulatlan áll. Szepesy látja. Az alak motoszkál a 
zsebében, valami kattan, a zseblámpa sugara Szepesy mellett csap le. A 
másik kézben feszitővas villog. Szepesy kinyújtja balját jó hosszan, egy 
lendület: .csuklón ragadja a feszitővasas kezet, jobbja rrfór a tankot mar
kolja. A zseblámpa a szőnyegre Ihull, (hátára esik, fényköre rezegve pi
hen meg a plafonon. Szepesy hatalmas ütést érez az állán, azután a be
törő a zsebéhez kap... revolver... de akkorát csavar a csuklóján... egészen 
hátra tekeri a kezét... hogy földig görnyed és a revolver is a szőnyegre 
hull. Térdel a pamlagon, a zseblámpa sápadt harmatában aranylik a 
barna bőre, báljában a rabló tarkójáig csavart csuklója, jobbja a le-
bicsakló nyakon, amely tüzel és zihálva remeg. 

(Elégedetten felnevet, leül a pamlagra és hajánál fogva állítja talp
ra a betörőt. Kinyúl, felgyújtja a pamlag végén az állólámpát, úgy nézi 
meg. Szervusz betörő úr! — üdvözli vidáman. 

Barna, zömök, erős fiú. Olyan ő korabeli, huszonöt és harminc kö
zött. Gyűrött, de jóruhás. Kihajtott inge egész rendes, csak sapkája, 
amely a földön hever, árulja el, hogy mégis csak egy büdös, proli. Egy 
csirkefogó. Dehát az mindegy... 

Hát te mit keresel i t t? — kérdi, mint csalafintaságon ér't 
diáktól. A betörő riadt bűvöletben nézi a nagy, meztelen testet, mint 
kobrát az áldozata. Nem jön hang a szájára. 

—. Mi? No megkukultál?... Arcába nevet. — Na. Szóval te betörő 
vagy, mi? Rabló. Nna?... Rablógyilkos! 

Lesüti a szemét — Nem vagyok., gyilkos... 
Nem ám, mert én voltam a gyorsabb... Nevet. .—> Hát ez a pisz

to ly? Na, ne szégyeld^mlagad, |csak mondd! meg, hogy toelémdurrantasz az 
imént, Ura tudsz. Nla, ne fétj, nemi eszlek meg. iSemml baj. Nem sikerült. 
ÍPedh, mi? 

•— Nem tudtam hogy itthon jtetszük lenni nagyságos... báró úr. 
i— Na, szóval ismerjük egymást. Vagyis csak te engem. Hát téged 

hogy hívnak? Na hogy hívnak az anyád büdös, mert... ne jajgass! 
— Lesák. Lesák Ferenc. 
— Lesák. Igazi betörőnév. Mi?... i— Nevet. 
Lesák nem tudja, hogyan viselkedjék. Már eszmélkedik bűvöletéből. 

Szolgálatkészen nevet. 
— Jó pofa vagy öregem. Lesák! És fáj, ha így megszorítom a csuk

lód? Te, nehogy ordítani merj, haert... Nalhát mit csináljak veled, ml? 
— Tessék szíves lenni elengedni, báró úr... 
Harsányan nevet. — Ez jó volt öregem! Elengedni? Hát a büdös 

öreganyád..,? Fé'szH MUő'? Mondod, vagy... A börtöntől,• mi"• 
Lesák sziszeg a szorítás erejétől. —. Én már nem kapok börtönt, 

hanem biztosan dologházat. Mert már előéletem van... 
— Előéleted?... Remek. Mint valami ringyónak vagy kisasszonynak... 
i — , Legalább jhárom évet.... Ezért kérem a báró urat... 
i — Nix. Arra ne is gondolj te... te rabló. 
Lesák látja, hogy minden hiába. Tehetetlen düh villan a szemében. 

Beleköpi az ar'cába: 
Maga is az, az istenit magának! Még há összetör akkor is... Még

ha összetör... Mert miből van egy ilyen villa... meg ennyi holmi... mert 
munkával ezt nem lehet szerezni... 

Mit mondasz bitang? Hát tudd meg, hogy örököltem... «/ 
i — Akkor az apja rabolta. Hiába szorít, én se vagyok vajbóU! A z 

anyámat merte... ? 
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Hirtelen kiegyenesedik, a keze kapocsban, de a lába! Egy pillantás, 
de .—• már a földön fekszik. Nem tudott... nem tudott a báró meztelen 
lábára ugrani. Vége. Libeg a földön, a karja kicsavarva. De Szepesy is 
libeg. 

,—> Az anyád. Erős fiú vagy. Éppen jókor jöttél nekem. 
Üti a fejét, ököllel és nyitott tenyérrel, váltogatva. Időnkint abba

hagyja, hogy a torokba fojtsa a kitörni akaró üvöltést. 
A sarokról füttyszó hallatszik, utána lábdobogás, mintha futna 

valaki. 
i — M i volt ez? Hé, nem beszélsz?... Nem? Mi... 
— A... a másik... cinkeit, biztos jön valaki... zsaru... jaj nekem! 
Elengedi a nyögő, heverő embert. Felveszi a revolvert és visszaül 

a pamlagra. 
_ Nahát. Hát mondd te... te Lesák... 
Nevet, vidáman, kielégülten. Jól esett ez a birkózás, megkönnyeb

bült. A rabló nyögve tápászkodik, vörös és kék az arca, szája szegletén 
szivárog a vér. 

— Szóval félsz a dologháztól? 
Lesák az ablak felé pislog. Szabadon áll. De az utcáról biciklikerekek 

percegése hallatszik. Kerékpáros rendőrök. 
— Igen nagyságos úr, félek. 
Könyörgő szemében remény csillan. 
— Hát jól van Lesák, nem fogsz ülni. Nem adlak át a rendőröknek. 

Ne köszöngess! Te jól jöttél nekem Lesák, ma ölni volt kedvem. Sajnos 
nem volt módom reá, mert büdös egy kulturvilág ez, mondhatom neked. 
Nna... 

Elhúzza a pisztolytárcsa závárját, belenéz. — Stimmel. Szóval nem 
kerülsz dologházba, jól van?... — Nevet. 

Lesák hálásan, de némi szorongással ismétli a nevetést. 
Szepesy nézi a hálás nevetésre görcsösödő arcot s már kacag. Har

sányan, hahotázva. ™*; 

A bicikliberregés most surran el, az ablak alatt. 
— De megöllek. Mert talán ebben az egész rohadt életben nem lesz 

még egy ilyen alkalmam, hogy büntetlenül meggyilkolhatnék valakit. Ná
lad oblagón kivül jvagFok. Önvédelem. Még meg is köszönik. Egy ilyen 
ziccert nem hagyhatok ki. Ezt megértheted... 

Lesák arcán megalvad a nevetésw A szája tátog, hangtalanul. Iszo
nyat növekszik a szemében, mint a terjedő tűz, a báró kacagása félre
érthetetlen. Az ablakot keresi gyors pillantással, ugrik, üvölt... 

Füle mögött éri a golyó. A falig vágódig a teste, szinte röptében 
találja oldalon a hatalmas meztelen láb. Kiloccsanó agyveleje bemocs
kolja a halvány, selyemfényű tapétát. 

A MŰVELŐDÉS JOGA: „Descartes megvetett^ a rezignációt s a 
^ataMzmust. Nem volt halandó meghajolni a presztízs előtt és így 
minket sem invitál arra, hogy az ő presztízse előtt meghajoljunk. 
Egészen közel áU hozzánk, miután ott áM a modern tudomány kút
fejénél és nem rabja semmi néven nevezendő társadalmi előítéletnek, 
ÍSzérintíe minden sáéMemben sohasem sepett' lehetőségek rejlenek, 
mihelyt alkalmai adunk ezieknek a lehetőségeknek arra, hogy szaba
don kivirágozzanak. így tehát hagyom, is maradhaítna, a kultúra 
egyesek kiváltsága? Mi is Meg vagyunk győződdé róla, mélyen meg 
vagyunk róla győződve, "hogy minden embernek, bárhonnét ered is, 
imeg van a joga drrm a kultuírára, amely számára a legmegfele
lőbb ..." (Jean Zay francia közoktatásügyi miniszter a párizsi böl
cseleti kongresszuson.) 



A Z E R K Ö L C S D I C S É R E T E 

I r ta : SZABÓ IMRE 

Kulturfilozófia a kon divatos tudománya. Természetes is, hogy a 
fejlődés élén járó szellemek igyekeznek rendszerbe foglalni azt az em
berekben és emberek között kikocsonyásodott anyagot, amely a legpri-
mitivebb anyagi viszonyok fölé épült. Ez a rendszerezés önmagában po
zitív jelenség, mert vele a társadalom megértését igyekeznek könnyebbé 
tenni, s a szétágazó tudományágak bizonyos sikon való szintézisét létre
hozni. De roppant nehéz exakt, tudományos módszerrel dolgozni ott, ahol 
a tárgy maga kevéssé meghatározható képlet. Mindjárt az elején: meny
nyire tudomány és mennyire költészet a kulturf iiozófia ?. Manapság, ami
kor a tudósok személyibb kapcsolatban állának anyagukkal és objektiv 
eredmények helyett őket szubjektive érintő feleleteket keresnek, gyakori 
tünet más területen is, nemcsak a kulturfilozófiában, a két módszer, a 
két nézőpont összekeverése, Hufamga írja lm ScTúa\tt0n von Morgón 
cimű könyvében: „Ha az életet nem lehet logikai fogalmakba sűríteni 
(s ezt mindenkinek be kell látnia), akkor — ha többet akarunk kifejezni, 

a szó a költőt illeti, í gy volt ez, amióta csak költészetet ismer a vi
lág. De abban a mértékben, ahogy a kultúra emelkedett, egyr'e észre
vehetőbben tettek különbséget a gondolkodó és költő között és mind
egyiknek meghagyták a maga területét. A mai életfilozófia ahhoz a 
primitív állapothoz tért vissza és a logikai és poétikus kifejezési eszközök 
meghökkentő zűrzavarában olvad fe l . " (87/88. o.) Ami áll az életfilozó
fiáról, áll még jónéhány tudományágról i—• és nagymértékben a kultur-
filozófiáról is. Ez a tudományszak osztja a mai tudományok egyéb hi
báit is és Huizinga könyvében — ha nem is tagadja a művelődésböícse-
let jelentőségét, — szigorúan bírálja egyebek között azért is, mert •—• 
mint a tudományos termelésben ujabban <sokíbalyütt —, ebben is túlzott 
értéket tulajdonítanak az ötletnek. „Csak úgy nyüzsögnek a büszke kul-
turszintézisek, melyek némelyike nagy ügyességgel épült, de amelyekben 
a szerző ,eredetisége' nagyobb győzelmet ünnepel, mint amennyit vala
mely higgadt tudom'ány ennek tulajdloinlithat. A művelődósbclcsész né
mileg a régi idők bel espritjének helyét foglalja el s emellett nem min
dig egészen nyilvánvaló, hogy mennyire veszi magát teljesen komolyan, 
méghogyha azt is akarja, hogy olvasói komolyan fogják fel. í gy valami 
középszerű alakul ki a kutlür'filozófia és kulturf antázi a között, amely
ben néha még a gyakorlott elme is nehezen különbözteti meg a szénát 
a pelyvától. Némelykor a termék megzavaró jellegéhez még a kifeje-
zésbeli esztétikai hatásra való törekvés is hozzájárul." (72/73. o.) 

Kemény szavak ezek és jól készüljön fel az a kulturfilozófus, aki 
ezek után munkához lát, nehogy a saját szavait forditsák ellene., Nehéz 
feladat előtt áll, mert a kulturfilozófus önmagával is dolgozik, amiről 
ír, — mint említettük, — nem száraz tudomány, de őt is érintő kérdés
kör. Ezért azután a tudomány és költészet kevert eszközeivel dolgozó 
efajta vizsgálódók alig tudják az indulatot kikerülni. S könyveik, alko
tásaik, melyekben különböző tudományágak és módszerek, objektiv szem
lélődés és költészet, lélektan és társadalomtudomány, széptan és 
erkölcstan keverednek, mégse hullanak szét, mint egymást meg nem 
tűrő anyagok keveréke — vájjon mi az összekapcsoló, egységesítő 
btennük/? " * * iM i 

Ez az egészet átszövő, összekovácsoló: a magatartás, az oAüiüd, 
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amely különösen az ilyen, magánembert és irót egyaránt érintő müveké 
ben játszik nagy szerepet. A kulturfilozófia határtudományszak, de ilyen 
módszereiben felemás alkotásokat ma mindenütt találhatunk. Gondol
junk csak a szociográfiát, életrajzot, útleírást, ujságriportot összeve-
gyiltő EGyés-kcnytvirfe, la Puszták 'népére, vagy a Viharsarokra! A z aitfti-
tüd, egyedül a magatartás, a jelenségekkel szembeni egységes állásfog
lalás alkot keretet az ilyen művekben. S bizony, manapság az olvasók 
is eztt keresik: az író ál'ásBcgÜa'ósát, nemi közömbös leírást, — állás
foglalást, niert ez ,péödla, űtomiutaitiás szlá|míukra|, miegerclscitléis hitükben 
vagy uj felfogás bemutatása. A kulturfilozófusok is, —. akik többnyire 
járatlan utakon vizsgáiódnak s mindegyikük egyúttal szakmunkássága 
módszertanát is építi, ,—. egyetlen szemponttal, egyetlen egységes, min
denből kibúvó magatartással adnak egységet olykor szétágazó alkotá
saiknak. Spengler a politika önállóságával és kötetlenségével, Ortega 
y Gasset az élit emelésével — Huizinga az erkölcs szenvedélyes di
cséretével. 

Az anyag, amellyel Huizinga dolgozik, a tárgy, melynek elméletét 
próbálja megfogalmazni, a művelődés. Vizsgálódásai során ennek! a 
meghatározásában marad Huizinga a leginkább tudós. Freud művelődés 
állatit mindazon vivn.'éínyok és fcieretoídtezléstek összességéit érítl, amtefjy az 
embereket az állatok fölé emeli, mert e vívmányokkal a természet el
len jobban védekezhetnek és velük az emberek egymásközti kapcsola
talkat szabályozzák (Das Unbehagen in der KulturJ. Ez azonban a mű
ve'ődésnek csak külső része; Huizinga ezt az objektív oldalt is ponto
sabban hatáfíolja körül. Művelődés szerinte elsősorban a szellemi és 
anyagi értékek egyensúlyát jelenti. A mai korban például az anyagi 
értékek (technika) magas fokon állanak, annál alacsonyabban azonban 
a szellemiek (intellektuális, morális, esztétikai értékek) . A művelődést 
tehát nem valami állandóan emelkedőnek, de kedvező társadalmi ala
kulásnak tartja, amikor egyebek között a szükségletek magasabbak, 
mint egyszdrű ösztönkielégülések. Lehetővé teszi ilyen módon, hogy ala
csonyabb szinten is feltételezhessük ezt az egyensúlyi helyzetet. A mű
velődés ezek szerint nem elhatárolt, időben mérhető korszak, hanem 
mindazon helyzet, amidőn ez az egyensúly, a belső és külső értékek 
egyensúlya előáll. Nem osztja Spengler után ketté a külső megjelenési 
formát és belső tartalmat kultuírára és civilizációra; könyve velejét 
megadva azt mondja, hogy ma „a világ Spengler ,civilizációjának' ké
pét mutatja, hozzáadva egy adag őrü'etet, humbugot és szürkeséget, 
mindezt szentimentalitással' összekötve, — amit Spengler nem látott 
élőire" (182. o. ) . Ezek már válságtünetek s-ha a művelődés további, 
be'ső, szellemi ismélrVeit nézzük, úgy mindenik megingásában előtűnik 
a kor egész válsága. Felmutat-e a mai idők művelődése valami törekvést 
egy eszmény elérésére ,—• egy társadalmi eszmény megvalósítására? 
A természetet talán uraljuk, de u'raljuk-e 'önmagunkat, megvan-e az 
emberekben a kötelesség-, fe 1 adat-tudat, amely a művelődés erkölcsi 
tartalmát jelentené ? 

Huizinga már könyvének alcimében megmondta, hogy a mai kul-
turválságnak csak kórmeghatározását adja. Ez a kor teli ellentétes 
jeenségekkel. Látszólagos haladás a technikában még nem jelent okvet
lenül általános haladást. Hiszfen la tudomány is egyre ujabb és ujabb 
mezőkre veti magát és a válságot mégse kerülte el. A z a helyzet, hogy 
a tudomány eljutott az emberi leondolatkincs határáig; nem bírjuk to
vábbra józan ésszel felfogni a kéfr'dések és jelenségek roppant elapró
zódását, nem tudjuk kövfetni az eredményeket. A tudományos életben 
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szakonkint sajátos zsargon alakul ki, melyet csak a beavatottak érte
nek s i a z eredmények alfe ,válmak közkinccsé. A fel!fic|gó- és mjegismeirő-
szerveknek uj, nagy elfinomodása szükséges, hogy az élet, közönség és 
tudomány közti kapcsolat helyreálljon. A z pedig, ami mégis eljut a 
laikusokhoz, a z a sajtó és az általános oktatás útján olyan felhígított 
formában s annyira felületesen, keverten jut él az emberekhez, hogy 
azoknak ejgységes iSnieretan|yagát inkább megjbonltja, semmint tovább 
fejleszti. 'Mégis a Itiudtoménynak ez a|z e)lőrel£luitlás|a önmagában pözáftav 
jelenség, mert csak idő kérdése, hogy utóiérjük és megértsük az uj 
eredményeket. 

De mit szóljunk a kritikai szükséglet szö|rnyű pusztulásához? A 
logikai, józan vezérelvet lassan félredobják és a belátás helyett az ér
dek és a vágy kívánalmait kiáltják ki felismerésnek. Bizonyos, hogy 
a túlzott racionalizmus hidegsége gátolja a dolgok mélyebb értelmének 
felfogását. De a másik véglet, a logikus kritikai szempont hiánya (pél
dául a fajelmélet) a megismerés megbízhatóságát, szavahihető pontos
ságát, tényeknek megfelelő jellegét teszi nevetségessé. „ A kritikai fékek 
felmondták a szolgálatot"; a mai hangadó művelődés az értelmes, kri
tikával helyesbített megismerés helyébe az ésszel ellenkező, ösztönök 
mozgatta vágy-elképzelést és akaratot ülteti. 

Furcsa, kifordult világot élünk, melyben nemcsak a kritikai szem
pontok, de a kMtika szükségességének érzése is hiányzik, >— melyben 
még a tudomány szerepe is az emberi emelkedés elősegítése helyett 
háborúk előkészítésébe zavarodik.. Elhaltak a nagy célok, nem óhajt
juk öncélúan a világmindenség elfogulatlan megismerését, eszményünk 
nem a komoly vizsgálódásba való elmélyedés, hanem a pillanat, a jelen, 
a mindennap tekintetnélküli, szemponttalan megélése és kihasználása. 
A megismerés helyébe a legközvetlenebb egyéni siker iránti tc'ritetés 
lép. Manapság harcot hirdetnek, de nem az önmagukban élő rossz, 
hanem embertársaik ellen. Mindig csak a barát-ellenség szembeállításá
nak síkján képesek mozogni; visszatérnek a pubertás-állapotba és szo
morúan cserélik fel mindinkább a belátást az indulattal. Az erkölcs 
'talán statisztikailag nem romlottabb, mint azelőtt, de hiányoznak az 
erkölcsi normák; az erkölcs elmélete az, ami aláhanyatlott. U j böl-
cseOiéitii írendíízerek, amelyek immoreilizmust prédikálnak, .— tudomá-j 
nyos elméletek, melyek közel járnak a fataHzmushoz, mert az anyag kizá
rólagos elsődlegességét hirdetik, _ a romanticizmushoz visszatérő mű
vészeti irányok: mindezek következtében az erkölcsi elv általános gyen-
gül'Jételéről (beszélhetünk. Nfinlc!s elcltltük vezető el3zm(sln|y» mély !i!g|azwtaná 
minden cselekedetüket, nem keresnek nemes célt, nem válogatják az 
eszközt. Példaképpen nézzük a politikai életet, ahol állam állammal ma 
is fialrtoasiként áll szemibfen. Mlajdinem köztudatba mfent át, hogy a .po
litika önálló terület, melyet nem köt az erkölcs, ahol szabadon lehet 
cselekedni a legnagyobb fokú önzés alapján is ; de nem gondolnak arra, 
hogy mi történik, ha a többi állam vagy egység is eszerint az elv sze
rint cselekszik majd? 

Az egyéni eszmény is torz formát öltött magára. Lehet, hogy a 
(kornak szüksége van heroikus alakokra. De a mai heroizmus alapjai 
sokkal inkább a tett öncé'lú istenitése, az akaratra építés, hogy ezáltal 
elaltassák a kritikai megkülönböztető készséget, — az eszmény elkö-
dölése széphangzású szavak segítségével. Napjaink az ing- és kéz-he-
roizmus kora, mondja Huizinga. Dicsőitünk héroszokat, anélkül, hogy 
vizsgálnánk: megtaláltuk-e a megfelelő orvost ezzel s vele a hatékony 
orvosságot? Az emberek gyerekké vedlettek vissza; puerilizmusnak 
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nevezi Huizinga a jelenséget, hogy a játéknak soha sincsen vége, nincs 
határ komolyság és játék között; egyenruha-őrület, felvonulásai, poli
tikai kongresszusok, tudákos mellébeszélések, ujságrublr'ikák, melyeket 
a józan, hideg szemlélő csak játéknak tekinthet, halálos komolysággal 
tö:tik el az embereket. 

A z általános irracionalizáiódást, mint a válságtünetek keretjelensé
gét, mindenekelőtt a babona jellemzi és a fanatikus hit. A rációt bi
zony még a művészet is odahagyta, helyette a csoda, az éScthetetlen, az 
ösztönös fogja meg az uj-romantikus írókat és ezt várják az olvasók 
is. A cél megélni a jelenségeket, nem megismerni vagy megérteni. És 
e sokfajta bomlás legvégére: vájjon futó pillantás nem győz-e meg ben
nünket ar'r'ól, hogy ma nincs egységes életstílus, homogén és harmó-
nüjkus élet-elrendezés, amely például a 18-Í19. századot jellemezte? 

Kíséreljük meg Huizinga helyett egységbe foglalni a válság-tünete
ket. Két egynevezőre hozható jelenséget találunk: először az intellek
tuális képességek elkorcsosulását, ,— ide sorolva a k'rlitikátlanságot, a 
felhígított tudományt, a puerilizmust, az ösztönöknek az értelem felett 
aratott győzelmét. De a súlyosabb tünet: az erkölcs a4láhanyatlása, ki-
kihagyása. Az eddigi korok mindegyike mutatott valami egységet, ha 
mást nem, az istenhit közös alapját, melytte az etika épülhetett. Ma ez 
is hiányzik, mondja Huizinga. Nincs egység semmiben, erkölcsben sem, 
szétágaznak a morális elképzelések, ha ugyan egyáltalán vannak ilye
nek. S ebben a káoszban az egyéni felelősség — az erkölcsi alapja, — 
mely végeredményben mindenki ügyévé tette a társadalom kérdéseit, 
átadta helyét a tömegérdeknek. 

Az erkö'-'ics ilyen megingása: ez a HufrzStagtal-könyv gerinc-megálla
pítása. Nincsenek egyénekben élő erkölcsi, eszmények, melyek felada
tok, közösségi kötelességek tudatát oltanák az emberekbe. Fura idők, 
csóválja fejét Huizinga. A mai embert a környezete kiábrándítja esz
ményeiből s ha eddig az erkölcsi eszmék józan belátás következményei
ként jelentek meg, mint logikai gondolatsorok összegezése, ma „kizá
rólag valami metafizikai öntudat meg nem gyengített és megingatha
tatlan alapján maradhat védve egy abszolút igazság-fogalom — a ma
ga szigorúan érvényes erkölcsi és igazságbeli normáinak szükséges kö
vetkezményeivel •—. az ösztönös élet-tülekedés növő áradatával szem
ben" (91. o . ) . Ami eddig logikus végkövetkeztetés volt, az manapság 
szenvedélyes, metafizikus hitté kellett, hogy változzék. Igen ám, de 
ezek praekulturális ké'r'dések, mert ha abszolút igazságként az emberi
ség haladásának most időszerű igazságát vesszük is és így közelitjük 
a metafizikus hitet a kor valóságához, — ez a hit mégis csak elvont 
marad és olyan magatartást! jelent, amelynek megnyilatkozhatásához 
társadalmi tájékozódás (kellene, <t|utdásla éls mteJgviizlslgáilÉsa laininiak;, htagy a 
mai külső körülmények lehetővé teszik-e ilyen független, nem valóságból 
fakadó hit kibontakozását és minden akadályon ke'rtesztüli megvalósít
hatóságát. Általában Huizingát az ilyen kultúrák előtti kérdések fel
vetése jellemzi, az egyéni magatartás független elemzése. Megáilapitá-
sainak nagyrésze a külvilág, tudomány, művészetek, emberi gondolko
dás fejlődése következtében alakult intellektuális képességekre vonat
kozik, melyeknek kiformálódása annyira bonyolult, hogy má'ri-már sza
badon fejlődő és mozgó, libegő összetevőknek kell tekintenünk őket. 
Ezekre nézve mérhetetlen értékű Huizinga könyve, mert amennyiben 
megállapítja, hogy az intellektuális tulajdonságok, képességék és a mű-
velSdléis emelkedőén Mlrajzolt útjjlaíi széltiágazmafe, iejYfyfuítltlal1 arra ds fEjgyel-
meztet, hogy tudatos lelki magatartással az emberek többé-kevésbé a 
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kívánt útra telelhetik a művelődés egyéni értelmezésének eme kellékeit. 
De az etikai romlás, az irracionalizmus vagy a puerilizmus szomorú tü
neteiben a társadalmi helyzet is nagy, olykor döntő szelepet játszik. 
Huizingának rendszerezés tekintetében hiányos könyve erre nem felel: 
milyen az arány a viszonylag szabad és társadalmilag kötött összete
vők között, i— lehet-e javítani a művelődés mai válságán társadalmi 
reformokkal és mennyiben? Kihagyja számitásaiból azt a már-már köz
hellyé vált, de mégis termékeny megállapítást, hogy minden demokrá
cia kezdetben mennyiségi szélesedést jelent és csak később minőségi el
mélyülést. Művelődésről beszélve az a legnagyobb nehézség, hogy egyéni 
és társadalmi adottságok és hatások keverékéről van szó, amikor is a 
keveredési arányszámot minden egyes részjelenségnél külön kell meg-
áltapftiajnft. Ha a táirgla(dlalUmi viszonyok merni iszteiriiítanák kiméiteltPetti ember
társ- és idegen közösség elleni halr'eba az embereket, akkor a Huizinga-
emlitette válságtünetek némelyike nem leninte óljyan súlyos és üalán je
lentéktelenné törpülne. A kérdés nyitva áll, Huizinga nem felel és nem 
is kísérli meg, hogy feleljen rá; csak a válságtünetek oknyomozó kutatá
sából tudnánk majd megfelelő therapeutikus módszert kielemezni.. 
Hogy a Huizinga által használt orvosi hason'atnál maradjunk: felületi, 
bőrtünetekből alig lehet a belső elváltozásokat megismerni, legfeljebb 
i — és kis mértékben •— azokra homályosan következtetni. 

í gy azután Huizinga jövőbetekintése sem igen tud reális következte
téseket hozni. A z a. miliméter, amely a mai politikát a legszűkebb 
érdekein túlra viszi, az a népszövetségi minimális eredmény, amit ma 
Genfben, vagy másutt diplomáciai tárgyalásokon elérnek, még kevés 
ahhoz, hogy belőle nemzetközi együttműködés alakuljon vagy nemzet
közi tudat, amely tartálya lehetne majd az uj etikának. Uj ember, uj, 
megtisztult emberiség kell, amely nem lesz közömbös az igazság iránt —• 
mondja Huizinga; uj aszkétáfcat várunk, akik tudnak a jövőért áldo
zatot hozni. Hogy ez az uj emberiség hogyan alakul majd, mi mutat ma 
is é r t e és mi gátolja ezt a kifejlődést, arra alig felel. Könyve így egy, 
az etikai magatartás, tisztaság, igazság eszméitől áthatott, a korai ke
reszténység idejére emlékeztető, emberileg roppant rokonszenves pré
dikátor szavait adja vissza, aki szenvedélyesen hiszi és akarja a meg
tisztult emberiség eljövetelét, az egyéni önzés és kollektív kötelesség 
egységében feloldódott uj embe'rt. Mindnyájan ezt akarjuk, legfeljebb 
különböző módón. Ha összegezni próbáljuk a könyv eredményeit a bő
ven említett válság-jelenségek ismertetésén kívül (melyeknek sorát 
ilyen Huizinga-szerű, kissé eégy i tő módon magunk is folytathatnánk), 
akkor ezt abban láthatnánk, hogy a könyv kisszámú olvasói meghatód
va állanak ilyen tiszta hit láttán, a pesszimizmusra okot adó jelensé
geknek optimista áthidalása előtt és az erkölcs e szenvedélyes prófétá
jának szavait olvasva magunk is erkölcsi kötelességérzetünkben és Hui-
zingáéval rokon magatartásunkban megerősödve kerülünk ki a hitnek, 
legmagasabb erkölcsnek ebből a tisztavizű, üdítő fürdőjéből. 

A könyv hatahnas sikert aratott mindenütt, főként a fiatalságnál 
és különösen az úgynevezett „harmadik oldalon". Hozzátartozik Hui
zinga írásának, mint jelenségnek társadalmi megértéséhez, ha megje
gyezzük, hogy ennek a túlzott és helyenkint tévesen felfogott sike'r'nek 
oka valószínűleg az, hogy az i ró a mai e lméi tek, .történelmi materia
lizmus vagy freudizmus egyesekre kiábrándítóan ható, az emberek
nek, gondolkodásuknak és viselkedésüknek anyagi kötöttségét mutató 
rpndsze'r'e helvébe (eme rendszerek a felületes vizsgáló szemében leér
tékelik az embert) visszaállítja az Embert, aki felülemelkedik az állató-
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kon, mert eszmék és nem pusztán ösztönkielégités hajtják, mert szabad 
etikai elképzelések vezethetik; így Huizinga azzal, hogy az emberi sza
badságot, emelkedettséget, erkölcsi nagyságot visszaállítja régi pie-
desztáljukra, hogy kötetleneknek tartja ezeket,, i—. akaratlanul az em
berek hiúságát is Jegyezgeti, f 

A MAGYAR LELKIISMERET 1ÖRTÉNETÉHEZ (II.) 
(A Huszadik Századtál a Márciusi Frontig) 

Irta: K E M É N Y GÁBOR 

Tisztáznli keüeítit iá kérdéseket at konzervatív {ál3)áisjp(ointtjtia.l> sízemlben 
is. MajláHh József gróf, a lassú progresszió híve a szociális olajeseppek 
segélyével, Prohászka a keresztényszocializmus önmagának ellentmondó 
módszerével nem tudták előbbre vinni a megoldást. Mint Majláth és Pro
hászka, ugy Apáthy István is teljes jóhiszeműséggel keresik a megoldás 
módját, de mig az előbbiek karitatw alapon, Apáthy hungarocentrikus 
szempontból néz szemébe a szociális problémáknak, ami elméletileg csak 
a kérdés elhomályositására, gyakorlatilag át járhatatlan útvesztőbe ve
zet. A Magyar Társadalomtudományi Szemle 1908. évf.-ban olvassuk A 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület teendői cimen Apáthy program
hirdetését: „Volnék Fra Girolamo, a máglyahalálra kész Savonarola, 
bejárnám,, mint hajdan ő Firenzét, éh ils ezt a híüvságicls Bludtepesitet, hogy 
felkeltsem az emberek lelkiismeretét... feltárnám a jelen nyomorúságát, 
amlslynek .pedig niettn kelleme- lennii s aniölyinielk cifra takarójára fordít
nak anyagi és erkölcsi erőket annyit, hogy belőlük a bajoknak orvossága 
is kitellenék... A mi társadalmunk nem magyar és még kevésbé egysége
sen magyar... Ne akarjuk majd akkor tenni magyarrá, mikor már nem 
lesz Magyarország... Látom a boltok előtt irigykedő szemmel álló mun
kást és látom, mint hagyja a csapszékben azt, amiből ha karácsonyig 
összegyűjtené, ő is vehetne ajándékot övéinek... Akik saját javaik koc
káztatásával szolgálják az úgynevezett népjólétet, nem járnak-e ugy, 
mint ama francia arisztokraták, akik a Diderotk és Rousseauk lelkes 

híveivé szegődtek, a francia forradalmat a saját engedékenységük által 
lehetővé tették s végezetül a guillotin alá hajtották fejüket. A id meg
unta a szélsőségek harcát, társadalmunk mai össze-visszaságát, az me
neküljön hozzánk. Csak egy képességre van szüksége, hogy munkatár
sunk lehessen s ez a magyarság." 

Szinte megdöbbentő az az egyoldalú történet- és társadalomszemlé-
let, mely a kiváló természettudóst jellemzi e sorokban. A Magyar Tár
sadálomtudományi Szemle lapjain sok alapos értekezést olvasunk, de a 
tulajdonképpeni szociológiai tanulmányok többnyire ezt a nacionális szel
lemét rtülkröziiik. PaUágyi Menyhért pllí. A nempeti gondolat ff.ozófiájábzin. 
azt magyarázza, hogy a nemzetfogalom kezd észrevétlenül eltűnni a 
szociológiából. Sem ő, sem Hornyánszky Gyula a történelmi materializ
musról irt bírálatában nem gondolnak arra, hogy a nemzet legsajátosabb 
tulajdonságai csak teljes társadalmi kifejlés mellett szökkenhetnek iga
zán termésbe. Ebből a hungarocentrikus felfogásból következik, hogy 
— Jancsó Benedek Románia birtokpolitikájáról irt alapvető munkája 
mellett >—• Ajtay József (1914) a nemzetiségi kérdést a magyar társada
lom felsőbbrendű szellemi erejével véli megoldhatónak. Az olyan kiváló 
szociológiai érzékkel megirt tanulmányok, mint Imre Józsefé: Az orvos 
hivatása és társédtfiomről. Imre Sándoré: Széchtenyi és a magya/r ne
velés, Paüler Ákosé: Széchenyi társadalmi erkölcstanáról izolált je
lenségek a Magyar Társadalomtudományi Szemle vaskos köteteiben. 
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Imre József szavát ma is meg lehetne szívlelni: a társadalom érdeke, 
hogy a jó orvosi munka társadalmi feltételeit ne rontsa meg se szegény
ség, se tömegmunka. Amit Imre Sándor pedagógiai célként hangsúlyoz 
Széchenyiben , mindenki ugy dolgozzék, mintha rajta fordulna meg 
az egész nemzet előrehaladása — ugyanarra jut erkölcsi szempontból 
Pauler Ákos is. A munka moráljának megteremtése Széchenyi é'letének 
abszolút eredménye. 

Belpolitikai kérdések. Választójog. Nemzetiségi kérdés. Nőkérdés. 
Szociálpolitika 

A tudományos kiélés eddigi hiánya gyakorlati hiányt is jelentett és 
a Huszadik Század és a Társadalomtudományi Társaság egyaránt igyek
szik a belpolitikai kérdéseket is megvilágítani. Gratz Gusztáv éleshangú 
választójogi cikkeket ir Tisza István ellen, bizonyítva, hogy az eddigi 
választójog népellenes, rámutatva a választási atrocitásokra s bizonyít
va, hogy a választójog kiterjesztései nem jelentenek nemzetiségi vesze
delmet. Kritizálják Andrássy plurális tervezetét és arra nézve bel- és 
külföldi tekintélyeket szólaltatnak meg. 

Jászi Oszkár, Erdélyi Viktor nagy tanulmányokban foglalkoznak a 
nemzetiségi kérdéssel; az utóbbi főleg közigazgatási oldalról, az előbbi 
a történelmi genezis szempontjából világítja meg a kérdést. A probléma 
természetesen elválaszthatatlan a demokrácia és választójog ügyétől, me
lyet tudományos alapon a Társadalomtudományok Szabadiskolája is pro
pagál. A belső ügyek felszínre hozásával megvilágosodnak a magyar tár
sadalmi és állami élet vitális problémái. Ignotus 1903-ban a csak sza
vazó parlamentről rajzol szatirikus képet. Felszínen a kivándorlás kér
dése, a radikális párt programja ép' ugy, mint a vele összefüggő részlet
problémák, a jobb iskola ügye, a nőkérdés uj megvilágítása. Novikow 
1903-ban azt bizonyítja, hogy a nőkérdés megoldásában a társadalmi 
törvény nem felel meg a természeti törvénynek, Grete Meisel Hess pe
dig az eugenika kapcsán azt hangoztatja, hogy a születések csökkenté
sét azzal kellene ellensúlyozni, hogy az életerős elemek önkéntes termé
kenységét segítsük elő. — A magyar nép kérdését a közelebbi és távo
labbi országok népével összefüggően kezdik vizsgálni. Braun Róbert a 
délszláv-, György János az orosz parasztkérdést ismerteti, a zsidó
kérdés megvitatására emelkedett színvonalú ankétet rendez a Huszadik 
Század s 1918-ban a konzervatív Réz Mihály már Jászi szemléjében kér 
helyet nemzetiségi tanulmányának. 

1917-ben már nemcsak a fenyegető belső kérdések (Szekeres János: 
Elveszett népünk pótlása) de a végső kérdések is felszínre kerülnek. 
Imrédy Gy. már 1915-ben felveti a nagy kérdést: Miért harcolunk: s 
mint vigasztaló eredményre egy keleteurópai szövetségre gondol, 1 9 1 6 -
ban pedig Középeurőpa, sorsáról folyik nagy színvonalú vitatkozás. 

Közvetlenül vagy közvetve (Srnbá Ervin történeti visszatekintér 
sein és mozgalomrajzain át) szóbakerül a középosztály kérdés is, de 
érezhető, hogy ezt a munkás- és parasztkérdéstől elkülönítve megoldani 
nem lehet. 

A parasztság problémája 

A Huszadik Század első évtizede nagy lépésekben viszi előre a pa
rasztkérdés megvilágítását. Mire is hivatkozzunk a gazdag termésből?" 
Dániel Arnold arra figyelmezteti a magyar munkásmozgalmat, hogy ne a 
német mintát kövesse és szervezze be a magyar földmivesnépet is. 
Ágoston Péter nagy tanulmányban bizonyítja, hogy a holtkéz megállást 
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jelent a szaporodásban, Takács Mária: Társadalmi állapotok és törek
vések Magyarországon 1830-tól i(1909) wt foiilzion|yíltja, hogy Kossuth 
a megijedt nemesség érdekében kivánta a jobbágyság feiszabaditását; 
1906-ban jelenik meg Acsády: A magyar jobbágyság története és Szabó 
Ervin kezdi közölni (Marx és Engels művei magyar kiadásában) a ma
gyar forradalom társadalmi és pártharcairól irt tanulmányait, ami uj 
szociális életszemléletet jelent a történettudományban és a magyar szel
lemi életben is. 

A munkás és parasztmozgalmat is számon kiséri a H. Sz. annál is 
inkább, mert a Szocializmus csak 1910-ben indul meg. 

A parasztkérdésre nézve a parasztmozgalom egyik legjelentősebb 
vezetőemberét, Áchim Andrást szólaltatja meg: 

Két főkérdést lát: 1. Lehetségesnek tartják-e a parasztpárt függet
lenségét a vezetőosztályoktól? 2. A mostani körülmények rákényszeri-
tik-e a parasztságot érdekeinek védelmére? ;—> „Hát arról nem lehet 
szó, milyen programmal menjünk a parasztok közé," hanem igenis arról 
van szó, akar-e és tud-e a parasztság mint önálló politikai tényező bele
szólni a politikába... A paraszt nem hisz az uraknak, csak az a kérdés, 
van-e hite önmagában? Én hiszem becsületes hitemmel, hogy a paraszt
ság hisz önmagában, a sok becsapás, a bőrén szerzett fortélyoskodás 
nagykorúvá tette a parasztságot; ismerem parasztvéreimet, tudom, hogy 
amig évezredeken át megszokott, alázatos hódolattal hallgatja az ura
kat, hallgatag gőggel lenézi őket... Ha meg is van öntudata a politikai 
önállósághoz, nem él vele, mig a körülmények nem kényszeritik. A pa
rasztság sokkal nehézkesebb, mintsemhogy politikai célokért mozgolód
j o n , ha nem muszáj. A program szinte mellékes. A program alapja: a 
partalszfelájg, mliet oszftóflly polltikaii öinlá'iíólslálgla, irtellymfek tereiébe beillleszt-
hetők mindazon követelések, melyek a paraszt gazdasági helyzetében 
előnyös változást Ígérhetnek. Ezek a követelések már a parasztság hely
zeténél fogva csak is szocialisták, radikálisok, haladók ehetnek, Mig 
talán más országban a paraszt lehet konzervatív, mert érdeke a régi 
állapot biztosítása, a magyar paraszt érdeke minél nagyobb lépésekkel 
menekülni mai helyzetéből... Faji kérdések nem szerepelhetnek a prog
ramban, mert a, magyar parasztot n e m más, hanem saját faja bántja, 
fajának hivalkodó szóvivői okozzák visszamaradását... A parasztság prog-
rammja lényegében: Földet a parasztnak, irányító hatalmat az államban, 
köz!'|?ia,z,gaitiásibian, hogy a fejlődés ilskloPiárt,, touWiuirélt toildjcm b í a t o E l l t l a n w , hic@y 
nevelődjön egy parasztnemzedék". (H . Sz. 1908). 

A munkásmozgalom külföldön és Magyarországon. Szociográfiai. 

A munkásmozgalmak ismertetésének bő teret ad a H. Sz. Hegedűs 
Lóránttól kezdve, 'ki (1902) az angol munkásmozgalmakat ismerteti, 
Csizmadia Sándor Dunántúli arató sztrájk-ja. közléséin élt Bresztovszky 
Edéiig, M a magyar iipiairi munkások é&atvlteonyaiiíval flogiMkozik, a cikkek 
'és tanulmányok elgiéslz sora Vázolja fel a miutokláEiok éöeltlsiorlslált. 

Különleges hely illeti meg e sorozatban Szabó Ervin cikkeit. Ugy a 
magyar, mint a külföldi munkásmozgalmakról irt rajzai történeti érté
kűek, s ma is teljes hitelű tanulmányok. Akár a belföldi, akár a külföldi 
mozgalmat festi, megvilágítja azok általános és különös mozgató ru
góit, lehetőségeit s az egész munkáját végigkísérő átható fegyelem és 
önellenőrzés képessé teszi arra, hogy a szocializmus, revizionizmus vagy 
ennek más-más országban mutatkozó jelenségeit kellően felmérje. 

A szociálpolitikai kérdések is napirenden, akár az egész munkássá
got érdeklő problémáról (Garami: Balesetbiztositás), akár részletkér-
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désről van szó. (Máday: Nők éjjeli munkája, 1903). S végül ne feled
kezzünk meg arról, hogy a szociográfia, melyet ma az uj felfedezés lázá
val művelnek, már kitűnő munkásokra talált a Huszadik Században, 

Braun Róbert 1908-ban Lippa és Sansepolcro cimen egy magyar és olasz 
városkának viszonyait hasonlítja össze s bár semmiféle dogmatikus cél 
nem vezeti sem tudományos, sem mozgalmi tekintetben, kitűnő normát 
ad arra, hogyan lehet és kell egy-egy tájnak és népnek szociális viszo
nyait a valósághoz híven feltárni. —• Kovács Gábor (1910) Debrecen 
szociográfiai feldolgozásának szükségéről irt irányadó cikket. — JBas-
•nyák <Bé3a (1911) Oros községről, később a ntígybáródi pia,rasztiságról, 
1912-ben pedig a budapesti diáknyomorról ad kitűnő rajzot. 

Az elméleti tisztázások s a szocialista alapvetés készen voltak egy 
jobb magyar jövőhöz, amikor a világháborút követő összeomlás az élő 
országgal együtt a jobbra való törekvéseket is romjai alá temette. 

Üj tájékozódás. Napkelet. Magyar Szemle. Századunk. Korunk 
A háború után nem látni oly világos nyomait a kétféle iránynak, 

mint a háború előtt. A radikális frontot nyíltan csak az ifjúmunkások 
képviselik eleinte s a jól megérett eszmék is úgyszólván illegitim frontra 
szorulnak. A határom tuii, a csehszlovákiai s erdélyi magyar f üata'isiág moz
galmában élednek fel először a haladó koncepciók. Amit nálunk szabad 
szemmel is lehetne látni, az csak áttörhetef en káosz a fejlődés felé tö
rők erős falanxa helyett; friss világnézet helyett elavult tradíciók, uj
arcu magyarok helyett öreg-magyarok a neopatriotizmus vagy neoiiacio-
nalizmus ujke etű álarcaiban. A határon tul Csehszlovákiában mutatko
zott először az uj nemzedék. Az, első ismertető vonás, mely őt az eddig 
ismert tipikus diáktömegtől elválasztotta, a generációs öntudat. A má
sodik: a dolgok reális látása. A harmadik: a szocializmus felé való tá
jékozódás. A történeti változás a többi utódállamokban is ideológiai vál
tozást jelentett s ettől Magyarország sem maradt érintetlen, de a ma
gyarországi ifjúság sem az európai magyarság fogalmáig, sem a szocia
lizmus éirüékéiésérg miem tudott hjvf l?|gjyetales ut|oln eljutni. 

A z erdélyi magyar ifjúság sorsát részint kisebbségi sorsa, mely na
gyobb erőfeszítésre kényszeritette, részint a szlövenszkói pé'da hatá
rozta meg. Az út nem volt könnyű, sem ott, sem itt. A sors által kis 
időre megbénítva vissza kellett menni az utódállamok ifjúságának Szé
chenyi Istvánig, akinek hagyományait a kiegyezés Magyarországa egy 
félszázad alatt cserben hagyta, és Széchenyi s Kossuth forradalmán 
át úttörő munkával Ady Endréig, az Elsodort falu Szabó Dezsőjéig s az 
októberi forradalom Móricz Zsigmondjáig, „ ő k már semmit sem tudnak 
az extra Hungáriám jelszaváról írja Móricz Zsigmond az ujarcu ma
gyarokról ,— ők már nem mondják, hogy Magyarországon kivül nincs 
élet s ha van élet, az már nem élet." Magyarországon nem termelődtek 
ki az ujarcu magyarok, nem volt rá j ó az atmoszféra és így nemcsak 
különös, de kissé tragikus is, hogy Móricz Zsigmondnak Prágáig kell 
menni, hogy az ujarcu magyarokat felfedezze. 

A szlövenszkói ifjúsági mozgalomban átfogó koncepciót látunk: kö
zépiskolai s egyetemi hallgatók és iparosok összefogását s diákok be
kapcsolódását a falu életébe. 

Magyarországon a Bartha Miklós Társaság vitatta meg először az 
uj történeti célokat, de talán irreális kiindulási pontja —. faji 3 demokrácia 
_ vagy egyéb körülmények okozták, hogy a közönséggel való kapcso

lata évről-évre lanyhul. Tamás Aladár a „ 100%" című folyóirata körül 
csoportosította az ifjumunkásság egy részét s Kassák Lajos mellett a 
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Munka-körben tömörült ifjúság a parasztságnak, a városi munkásságnak 
és intellektuális rétegeknek mélyebb szocialista kultúrába való összeépí
tését készítette elő elméletben. A szocialista fiata'l munkásmozgalom 
abból a nemzedékből táplálkozott, amelyik a világháború kitörésekor a 
2-4 éves réteget alkotta s mely a legfogékonyabb korban élte át a tőkés
rendi termelés válságának szüleményeit: a háborút, a forradalmat és el-
leriflarradlallrnjat. A legnagyobb szám/ct jellleinltő tfölldmflves ilf jluság szervezé
séről nem lehet szó, azaz lehetőslég^ Ez|ek tfésHére a saciaiáldlemckrata párt 
külön füzetet nem adott ki s ig|y ez az ifjúság legfeljebb a vidéki párt 
szervezeteken át ismerkedhetett meg a haladás célkitűzéseivel. Ha még 
megemlítjük a szegedi Bethlen Gábor Kört, a debreceni Egyetemi Kört, 
a miskolci jogászokét s a bajtársi egyesületeken kivül a Mefhoszt, akkor, 
nagyjában vázoltuk a kereteket, melyekben a magyar ifjúság élt a há
ború utáni években, azaz inkább tengődött s ripae ulterioris araore meg 
akarta mozgatni a társadalmat, mely nem igen akart az uj nemzedék 
nagy kérdéseiről tudomást venni. Viszont a mozgalmat e^ojtani sem le-
heteltlb. Nem eingeldltták a tények. Rozllltiv Ihlaltláisisial a tények voltíakl. Első 
sorban a gazdasági leromlás. 

Bénítóan hatott a hivatalos pedagógia es hivatalos irodalom, mely 
még mindég a Magyar Figyelő szellemében igyekezett megmutatni a szo
ciális kérdéseket. Ha halványan is, de még idesugárzott a múltból 
Rákosi Jenő elmélete .—< „nemzetiségi kérdés nincs" és Berezeg Fereinic 
beállítása, mely egyszerűen az ország befeketitésének minősített minden 
társada'mi kritikát. Ezt az ideológiát terjesztette a Napkelet és Magyar 
Szemle is, noha a szociális bajokat érinteni ezek is kénytelenek. (Simánd,y 
Béla: A mai tanya világgal a Napkeletben foglalkozva kijelenti (1936), 
hogy még a 20-30 holdas gazdák is visszakívánják a jobbágy világot; 
Kovács Imre pedig (1937) az intellektuális ifjúságnak a munkatáboran
kéten megnyilvánult készületlenségéről ir megdöbbentő képet.) Radiká
lis koncepcióig ezek a folyóiratok nem tudnak jutni. Szinte azt lehetne 
mondani a magyar ifjúságról, hogy mesterségesen elhomályosított látá
suk ellenére, ha ők nem is keresték, de végzetszerűen utolérték őket a 
szociális problémák. 

Voltak azonban lapok a határon innen és tul, amelyek nem enged
ték elaludni a szociális lelkiismeretet. A Századunk megjelenésétől kezd
ve számontartja a középeurópai államrend kérdését, a szociológia e r e d 
ményeit, az ufbódlálQamfck kérldíéislélt és- niear|z!eitlMfg|i kérdléBjt, a nletozetisiégi 
kérdés fejlődését a legújabb időkig, az értelmiség szocializmusát, a pa
rasztság ügyét, az U j szellemi front célkitűzéseit, a pusztuló magyarság 
problémáját és hoz szociográfiai kritikákat és tanulmányokat. 

Az összeomlás után világszerte érezhető, hogy a háború nincs befe
jezve, a két gazdasági irányzat harca most kezdődik igazán, a demok
rácia uj értelmezést kap ezekben az uj stádiumokban s ezeknek a lélek-
cserélő időknek értékes dokumentuma, hogy már az (összeomlás első pil
lanatában keresik a kivezető utat (Kádár Imre: A harmadik ut, Kolozs
vári Napkelet, 1920), később az Egyesült Európai Államok lehetőségét 
(Ligeti: Páneurópa, Korunk 1926) s ugyancsak Ligeti Ernő a Korunk 
egy másik cikkében erre az eredményre jut: Nem bánom, nevezzük ezt 
diktatúrának, de ez a demokrácia diktatúrája legyen. >—> A Korunk cik
keit — nyíltan vagy titokban >—> szorgalmasan olvassák a magyar fiata
lok (Németh Antalnak, Boda Istvánnak, stb. innen itadu't dramaturgijai 
illetve pszichológusi karrierje) s a rengeteg kisebb-ns^vobb tanulmány, 
mely a Korunkban tömegével jelent meg 1926 óta a földkérdésről, a pa
rasztságról, a középosztályról, a lebegő értelmiségről, a válaszútra ju-
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tott polgárról, a demokrácia kríziséről,, a tervgazdaságról, marxizmusról, 
a kci'isítieurópai összefüggésről a á l t a l a i b a n a kor mflndleia élő és megoilídiaJt-
lan kérdéséről, mem rriaradlt hiaítlás nélkül. A Huszadik íSzázíad régi gár
dájából sokan meghaltak, többen át mentek a Korunkhoz, sokan elhall
gattak vagy középutas orientációt kerestek. Nem egyszer az eszme sodró 
ereje vitte át az Írókat, mikor másutt nem volt módjuk bizonyos igazság 
hiánytalan kifejezésére. A gazdasági leromlás kényszeritő ereje, az ellen
táborban lévők érvelése s végül a drága áron szerzett meggyőződés vitte 
rá a mai fiatal magyarokat, hogy ott vegyék fel a nagy márciusi hagyo
mányok fonalát, ahol a Huszadik Század a dolgok kényszere folytán elej-
tette; Balogh Edgárnak igaza van: a I I . Bartha Miklós Társaság tör
vényszerűen illeszkedik be a magyar szellemiség megújhodásába. (Ko
runk. 1937 V . ) 

A Márciusi Front 
A Márciusi Front a 12. órában próbálja tisztázni a célt, a mozgal

mat s a Bartha Miklós Társaságnak egy táborba kell hoznia a magyar 
népi megújhodás és a keleteurópai összefogás hitvallóit. 

A Márciusi Front tudományos célja: a valóság reális feltárása a 
szociográfia utján és a valóságnak megfelelő uj helyzet teremtése. Gaál 
Gábor helyesen nevezi uj é.letíeilmérésnek a mai magyar szociográfiát és 
tényleg uj felmérésről van szó, akár társadalmi elemzést ad, mint Féja 
Géza, Kovács Imre, akár lelki analízist, mint Remenyik Zsigmond. 

Kétféle „12 pont" hangzott el Budapesten március 15.-én: az egyik 
a Turulvezér márciusi 12 pontja, ezekből csak a jellemzőbbeket közöljük 
(Gondolat, 1937. 2. sz.. Nagypál István: Uj: március — uj nacionaliz
mus) . Követelik a fegyverkezési egyenjogúság kimondását, a magyar 
tájvédelem törvényes megalkotását, a zsidóság fajjá nyilvánitását, a 
magyar munka alkotmányát, a kötelező munkaszolgálat kényszerét, a 
10.000 pengőn felüli jövedelmek progresszív megadóztatását, Isten, val
lás, nemzet, család ellen intézett egyenes vagy burkolt támadások haté
kony megtorlását, a zsidó nemzetközi tőke és bolsevizmus ellen a magyar 
faji eszme és a jobboldali világnézet népi erőinek diadalát. Ezzel szemben 
a Márciusi Front 12 pontja ez: 

„Az első március elsikkasztott szellemi örökségét újra felemeljük 
és követeljük: 1. Az ország demokratikus átalakítását. 2. A gondolat-
szólás-gyüiekezési és sajtószabadságot. —• 3. A z általános egyenlő és tit-
koö), mlilnídein korrekltalvíuim nélküli válász>t<ójo|gjo!t. ,—, 4. A z országgyűlési 
képviselők összeférhetetlenségének legteljesebb betartását: országgyűlési 
képviselő ne vállalhasson igazgatósági, érdekképviseleti, stb. tagságot. 
.— 5. Az ötszáz kat. holdon felüli birtokok kisajátítását. 1 — 6. A bankok, 
karittettíllcik, miomiopólLlulmrafc m|9(gfyia(rslág|slorvlaSZtó unalímlálnlafc megszünltielté-
sét. —. 7. A progresszív adórendszer bevezetését. . 8. A munkát min
den dolgozni akaró magyar számára; a negyven órás munkahét bevezeté
sét, a szellemi és fizikai munkában egyaránt az álláshalmozás és mam-
mutjövedelmek megszüntetését. _ 9. A minimális munkabérek megálla
pítását a biológiai létminimum felett. — 10 A dolgozók gazdasági vonat
kozású szervezkedésének szabadságát. — 11. A z alsóbb néposztályok ér
dekében a közép- és főiskolákon a progresszív tandijrendszer és a minő
ségi szetekció bevezetését. 12 A pánszláv és pángermán imperialista 
törekvésekkel szemben a dunavölgyi öncélúság és konföderáció gondolatá
nak megvalósítását." 

A z összehasonlítás fölösleges. Látjuk, hogy még ma is mily erők 
ellen kell küzdenie azoknak, akik a demagógia és előítéletek élűnében 
is felfedezni merik a mai Magyarországot. S a hitváHák száma egyre 
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nő: A Szegedi Fiatalok köréből Tomori Viola és Ortutay Gyula dolgoz
zák fel tudományosan a parasztság néprajzi adatait, Málnási Ödön már 
1929-ben utasítást ir a falukutatók számára, Szabó István 1929-ben a 
debreceni tanyavilágról, Gesztelyi Nagy László 1930-ban a tanyavilág 
életéről ad ki tanulmányt, Erdei Ferenc 1934-ben a makói parasztságról 
ad kitűnő társadalomrajzot, Szeibert János 1929-ben Mályusz történeti 
módszerével szemben megírja a faluszociológia célvetését, Bodor Antal 
1935-ben a falukutatás vezérfojnialI|á)ü, Dénes István Mentsük meg a Du
nántúlt címen politikai szempontból foglalkozik a Dunántúl sorsával, 
Szeberényi Lajos a parasztság története keretében írja meg a magyar 
parasztság helyzetrajzát, Nagy Lajos Három városa óta Veres Péter, 
Remenyik Zsigmond1, Féja Géza., Kovács ümjre, Kodolányi Játaios köny
veiben. Illyés Gyula Puszták népében jut a népsors művészi kifejezésre. 

Akik Magyarországot ma felfedezik, jogosan érzik, hogy megtalál
ták az igazságot s ezzel mintegy önmagukat is megtalálták. A felfedezők 
egyike büszke önérzettel mondja, hogy ők mutattak rá először a magyar 
valóságra. Amilyen örvendetes, hogy két évtized fojtó atmoszférája el
lenére meglátják az igazságot, ép' oly meglepő, hogy néha mégfeledkezni 
látszanak azokról, kik ezt a valóságot már négy évtizede felfedezték. A 
dialektika fejlődésében riimicsiew kÜhlagjyás s iha Petőtfii márciusának 
nagy hagyományaként újra eszményül irták a tizenkét pontot, éppen a 
nagy hagyományok igazsága és kivánt érvénye követeli., hogy a magunk 
revíziója 'alkalmával ne felejtsük el azokat, kik e század első két évtize
dében nemcsak meglátták, de fel is tárták a magyar valóságot. 

E R D Ő H Á Z I HUGÓ: K É T V E R S 
PÁSZTORLEÁNYKA 

Szőke haja, misnt pehely-föaplan] borul lágyan 
kék virágokra> hal harmatnak becézném, 
igazam lennie —. oly könnyed távoli képe 
fehér libák között, hogy könyörögni kell: 
nyárvégi szél fel ne kapja s él ne vigye 

magas hegyek apró tavába hattyúnak. 

' > Mosolya szétcsorog, rriimst a méz — t azért szállnak 
körülte fehér lepkék s kétszer sem mondom, 
lelkéből szálltak, habos ruhájú fehér lepkék; 
lábai előtt libák szunyókálnak, fcisffiiMfc 

) és kamasz nap nevet gömbölyödő térdeire. 
• Csönd. Most libák szeretik körül, kislibák 

és oly stéivesen invitál a boldog látomás: 
Mbák helyett gyerekek hemperaik körűig 

mert rügy ékből virágok, pásztorlánykákból 
termékeny anyák lesznek e bolydult világban... 

KET DOMB 
Csodalatos látvány: 
szemcsavargó sikság közepén 
két tarka dombon 
legel békésen két tarka tehén. 

Olyan a két domb, 
mint tejet csorgató dúé emlő, 
tehenek kérődznek, • 
átfut a tájon kwmaszkedvű 

szellő. 



A P I R O S S Z E M Ü K I S K A K A S 

I r ta : N A G Y I S T V Á N 

Két éve égett már a világ. A menetszázadok többnyire éjszaka szól
tak vonatra és nem bokrétázták fel a puskák csövét a katonák. Most 
már visszatérőben koszorúzták meg a harcosokat, már akit vöröske
resztes vonatok hoztak haza befejezni a hősihalált. Még nem is jutott 
mindenkinek, mert a virágos kertekbe krumplit ültettek. Kenyér helyett 
az állami nyomdák kenyérjegyeket ontottak. Mindenki sorba állt, a fér
fiak hadi sorba, asszonyok, gyerekek kenyér sorba. Sok erőteljes legény 
és apa a saját lábán bement a kaszárnyába, hogy nemsokára a postás 
hozza őket vissza egy iv papíron. Jobbik esetben visszaküldték műlába-
kat vagy üvegszemeket helyettük. A Kövári-telep lakói közül is sokan 
kapták vissza így vagy ugy embereiket, csak Lázárokhoz nem jöltt sem
mi, még tábori levelezőlap se. Néha-néha kósza, rémes híreket hoztak 
nagyszájú szimulánsok, hogy agyonlőtték, mert többször szökni piró-
bált a frontról. Mások kozáklándzsóról tudtak. Egyesek srapnel találat
ról regéltek... Pedig Lázároknak nagyon hiányzott az apa. Hatan nem 
bírták pótolni a keresetét. 

A z asszony mezei . munkára járt a hositáti földészekbez, akik job
ban fizettek a gyári munkánál, amíg nem jöttek a muszkafoglyok. A két 
nagyobbik fiu, Tamás és Ferenc a gyufagyárba járt és, elég szépen ke
restek, amíg nem hoztok szerfclfbgljj'Okialt. A hámom, kiiföíelblb a falHégvári 
kaszárnyák konyhái körül, e|siait|ang|ol!it, faziekakklal és htozftiák a. m/cxx» 
svarc kávét vagy más ételmaradékot a kazánból, amig egy cseh ezredet 
nem vezényeltek a huszonegyesek helyére. Lázárék ezzel aztán el is vesz
tették a háborút, pedig nekik csak akkor kezdődött el igazán. 

Lázárné azonban rendületlenül irattá Tamással a táborüapokat a 
kéltlélv előtti tábori postáina az ulrálniaík. A z iraeltnídlaitllain alsisizioiny általi 
diktált leveleket a levélcenzurán buta hóbortnak tartották, amikor pél
dáiul ilyeneket olvashattak tőle: „Hogy gondolod ezt kedves uram? Két-
év éppen elég volt nekünk is, neked is. Haigigyátok már a fenébe, mert 
nyakig vagyok már ezzel az átkozott háborúval. Nem értem, miért nincs 
még vége, hiszen itthon mindent elfoglalt már a muszka meg a többi." 
Persze válasz sose jött. És ez hovatovább nyugtalanabbá tette Lázárnét. 
Beható, éjjeli beszélgetéseket folytatott az ágyban a gyerekeivel, hogy 
hol is lehet a baj? Az Istennél vagy Ferenc Jóskánál? Dehát az Isten 
jó, a király szelíd, hiszen ni, milyen ájtatosan imádkozik a falon a rá
mába szorított képen, összetett kézzel, lehajtott kopasz fejjel. S a bo
lond nyomdász még föléje is i r ta : „Imádkozik a király" mintha azt 
nem látná még a vak is. 

Hosszas okoskodás után végre abban egyezett meg a gyerekeivel, 
hogy biztosan szerencsétlen a ház, amiben már tiz éve laktak. Meg
szállta a rossz, mert valamelyik éjjel is álmában egy nagy sirgödröt 
látott kiásva, a szoba közepén. Nosza, gyorsan elköltözni innen, hogy 
minél hamarabb legyen vége a háborúnak és jöjjön haza a kedves ura. 
És költöztek, sznnlt'e mindem hónapban mlás-méstoovia.1, miért csak nem 
akart vége lenni. Mikor bele fáradt a sok hurcolkodásba, hatásosabb 
katlomasizabadötó és biékeibozó mtóidlszereketi fedezett feli. Rejtélyes arccal 
szállítani kezdte az ur'a alsónadrágjait különböző jósnőkhöz. Éjfélkor 
pedig szemlbleiállli'ltoitlt' 'kiét tükröit és adldiijg akalrita, ijglaziltani őket, amiig 
csak kilencszer nem tükrözi vissza egyik a másikat. Abban a kilencedik-
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ben aztán megkell jelenjen élve vagy halva az ura. Boszankodott, meg-
sapkázta a körülötte tolongó kölyköket, akik szintén Dátni akartak, de 
az asztal lökdösésével lehetetlenné tették a kilencedik tükörkép kialaku
lását. De miután magányosan se sikerült a műveltet, mérgesen kiál
tott fe l : 

— Ha térdig járom is a lábomat, akkor is kibabrálok én ezzel a pi-
jszclkl (háborúváli... 

Jái»t is makacsul. A kenyérjegy egynegyedét, a cukor felét, a fa-
jegy egyrészét a csodatevő asszonyoknak hordta. De hordták mások is. 
Egész jós-ipar keletkezett a városban. A bakkancsszállitók, a kereszt-
szállítók és a muníció szállítók mellett ők szállitatták a reményt. 

É s tényleg , egy téli nap, ugy tizenhat karácsonya körül, mikor 
már lóhúst se lehetett kapni, sem sorban, sem sor nélkül, Lazámé két
napos faluzás után felfedezte az igazi csodát. Félig megfagyva, dé ki
mondhatatlan boldogan, ezzel toppant be, a kiéhezett, szekrényt tüzelő 
gyermekek közé: 

—. Árvácskáim, kilenc hét múlva itthon 'lesz apátok. Haza hozatom 
még a pokolból is, ne féljetek!... 

A gyerekek, kivéve a legnagyobbat, Tamást, ujongva ugrálták kö
rül a bátor anyjukat és Tamásra támadtak, miért nem örvend ő js 
velük ? 

Azért, mert a halál er'ősebb édesanyámnál is — felelte csendesen. 
_ De nem halt meg, te gyászvitéz. 
—• Akkor a tábori csendőr nem engedi... 
— Fütyülünk rájuk — kiáltotta Lázárné •— fütyülünk az egész há-

bo'í'úra. És titokzatos képpel beriglizte az ajtót, csendre intette a gye
rekeket s azok feszült várakozása közben, óvatosan kipakolözott az ed
dig gondosan letakart szatyorból, és egy kis piros szemű, fekete ka
kast emelt ki az aljából. ,— Ez az, —, mondta megilletődve. — Ez a 
kicsi kakas hozza haza apátokat, de senkinek ne szóljatok!... 

Ordítozó ujongással rohanták meg a kioldott lábu, sántikáló, dél
ceg kis kakast és simogatni akarták, de a piros szemű vitéz a kezük felé 
vágott görbe csőrével. Megdöbbenve és tisztelettel húzódtak vissza tőle, 
ráeszméltek, hogy egy olyan nagy szerepre hivatott madárral nem lehet 
csak ugy komázni. Hiszen ha jól meggondolják, hatalmasabb még a 
Jóistennél is, akit hiába k e i t e k , hogy hozza vissza az édesapjukat. Töb
bet tud a Vöröskeresztnél, aki nem bír választ adni: hova lett az ő sze
gény Lázárjuk. Nagy megrökönyödésükre viszont Tamás fitymálólag 
nézett a kis kakasra és vakmerően azt mondta: 

Tűrhető paprikás lenne belőle, mert a szegény embernek csak 
az biztos, amit megeszik. 

Lázárné, azonban nyomban lehúzott neki egy súlyos pofont. 
Nesze te nagybélű, hát képes volnál a bendődbe rakni, felfalni az 

apád szerencséjét? Te, az embernek nemcsak hasa van, hanem szive ls. 
Hát nem sajnálod, hát nem várod, hogy haza jöjjön? 

A fiu égő arcára szorította tenyerét és dacosan visszafeleselt: 
A gyufagyárban még a szerbek is azt mondják, hogy a lánekeres-

kedőket kell neMhlaKJtiajni a tengernek és akkor málntálenMt haza jöhet a 
frontokról. t * 

— Csakhogy itt nincs tenger'... ,— kotyogott közbe diadalmasan 
Ferenc, a tizenegyéves öcskös. 

E r r e már Tamás se tudott mit mondani, csak gyűlölködve nézte a 
hetyke, ótthoniasan csipegető kis kakast, akinek hosszú spárgát kötöt
tek az egyik lábára, aminek viszont a másik végét a kemence lábára 
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hurkolták, neihogjy megszökjön az a ĉ«i|y)i(tpg!at|áfelcJk alkataiéval a rája 
váró nagy feladat elől. Egyébként mérges kurrogatásokkaü vagdalta csőré
vel Lazámé gondos cipőjén a fényes gombokat. 

Másnap aztán Tamás, fájó szívvel egy tarisznyában, az anyja pa
rancsára elsizáHittotlta a piros szemű •kis kakast a Kétvfeközé egy nagy-
fogú, törpe öreg asszonyhoz. Édesanyja homályos értelmű magyarázatai 
után. mje|gffiögadtaj, höjgy a kíakiast1 csialk a bal1 hóna, a M t vfezí és soha nlem 
fordufli hátra, mert akkor elm|eg|y a felkelte kakias ereje. Ezt a nagyfogú 
vén asszony határozott utasítására kellett így csinálni, valamint azt is 
ő irta elő, hogy a kakas fekete és piros szemű legyen. Tamás szerepe 
sem volt véletlen, mert a vénasszony szerint csak az elsőszülött gyep
inek ártatlan segítsége alkalmas a kis kakas bűvös feladatának sikeres 
megoldásához. 

Ezt mind elmagyarázta neki Lázárné és igy meglehetősen beijedve 
érkezett meg az öreg asszonyhoz, a sétatér végére. Alacsony, horpadt 
mennyezetű szobában lakott. A mesterigerendlák közé szentelt citoiusiok 
voltak dugva. Falba ütött szegekről külömböző nagyságú olvasó füzérek 
lógtak le. Köröskörül, a falak zsúfolva voltak szent képekkel. Kicsik
kel, nagyokkal, általában a roskatag ház, az elnyomott kerítés, a meg
lódult fás kamara, mind'-mind, mintha éppen térdre akarnának roskadni. 
A magasra vetett ágyon két fekete macska kukra tartott farokkal sé
tált, mint két mozgó kemence a füst csővel. 

Tamás szinte didergett a félelemtől. Nehéz és homályos álmok ju
tottak eszébe, amiket az édesanyja mesélt. Várta, hogy milyen hajme
resztő segítséget kell nyújtania a kis kakasnak? Mindenféle zöld doVo-
kat képzelt össze-vissza. De Rebi néni egyelőre csak azt kiválta tőle, 
hogy estig fülészeljen fel annyi hasáb fát, amennyit csak bír. 

Egész vasárnapját agyon birkózta egy akaratos, makacsul szoruló, 
buta fürésszel. Este aztán a vénasszony szigorúan a kezébe nyomott egy 
halott katona kabátjából kihasított szürke posztódarabot, hogy az apja 
zsebkendőjébe csavarva dobják a tűzbe. Másnapra is magához rendélte. 
De csak este munka után mehetett hozzá. Ekkor fel kellett hasítania 
és elrakni a tegnap fürészelt fát, végül hozatott vele két veder vizet. 

Ez ellen lázadozni kezdett. Miért nem teszi már oda segíteni a kis 
kakasnak, s hova lett az, miért nem látja sehol? De az öreg asszony 
rárivallt, hogy ne kérdezzem, ne akiarjon tludnil sernjmíit, hial elteltben, akarja 
viszont látni az apját és csinálja, amit parancsol, mert mindennek meg 
van a maga szent oka. És főképpen senkinek ,még a gyóntató papnak 
se merjen beszélni arról, ami itt történik. 

Hallgatott. Miit is tdhdtine egyebet? _ goWdloltía, ha mi'inias ült tenger, 
csak a befagyott Szamos, s annak ugyan hiába kergetik neki a lánckeres
kedőket. Mái ' pedig éppen ideje volna, hogy haza kerüljön az öreg. A 
gyufagyárba járó fiuk példáján ő is igy nevezte magában az apját, jól
lehet az csak harminckét éves, ha él még. 

Egész héten, minden este dolgozott tehát az öreg asszonynak. Vi
zet hordott, súrolt, kihányta az uccára a havat. Hazatérőben pedig, hol 
e|gy szem paszuly*, ihbJ) egy diarab tömjént vitt haza, aimieJiyelket miinld a 
tűz emésztett meg... 

Vasárnapra a fa kifogyott és újra fűrészelni kellett. Hát amint 
doljgozoitt a fásfcamrábam!, egíyszeireBlak vtszonítláltíta a fekete kte kakast. 
A polcon egy lábas hideg vizben úszott, fürdéshez illően szép tisztára 
kopasztva. Piros szemében pedig élettelen méltatlankodás borongott. 

Ez a látvány megint lázítani kezdte, de nem mert szólni. Csak gyom
rában mordultak fel a paprikásról álmodozó belső lények, akik undorod-
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tak már a csirizes zablisztből főtt kenyerektől. De nem sok ideje maradt 
békebeli lakomákon tűnődni, mert Rébi néni a szent szobába szólította és 
valami rövid szeget mutatott neki, amit papírba csavart és betétette a 
nagykabátja zsebébe... 

•— Többet nem kell, hogy gyere •— mondotta. • — i Ezt a szeget be
veritek attól az aszta! lapjába), ajrtna ai feülre» ahol' édesapáid szokott ebé
delni. Anyád minden tálalásnál tegyen föléje tányért, kanalat és önt
sön neki is levest. Mikor valamennyien végeztetek az evéssel, érted, ne 
hamarabb, akkor egyétek meg közösen az apádnak tálalt holmit. Ha el 
nem veszited a szeget és mindent pontosan betartotok, akkor mához ki
lenc hétre, pont délben láthatatlanul beállít apátok, megeszi az ételt és 
ettől láthatóvá lesz... Na most hozz fiam két veder vizet, de vesd le a 
nagykabátod és aztán segítsen meg a Szűz Mária titeket... 

Levetette a kabátot és hozott vizet, aztán rohant haza, alig ügyelve 
arra, amit az öreg asszony többször iils ultánla küjáü/totlt.. „ A szeget ell ne 
veszítsd!" A Szamos jegére futott és fatalpú cipőjével boldogan akkorá
kat csáfcsonkázott, hbjgjy aZt h5(tte|, rögttön az égibe csúszik. Néhányszor 
még jól oda is verte magát s az égen kiröhögte a hideg pofájú téli nap. 
Bánta is ő. Mikor kibabráltak a háborúval és ő is leszerelhet, kiállhat a ke
nyérkereső sörből. Reggel tovább lehet majd aludni megint, mint az öreg 
fiainak. És mindezt az a nyápic kicsi kakas,, na és ez a kicsi szeg csinálja. 
A zsebébe nyúlt, hogy megcsodálja, de a szeget nem találta. A szeg nem 
volt sehol. 

Le-fel rohant a jégen, didergő ujjaival matatott a jégpor' között. 
Száguldott vissza az uton, amerről jött, aztán megnézett minden centi
méter helyet a főidőim Meglimlt vissza a jégpe... Nincs iéjs nilnes. A napot 
fel kellene támasztani valami rúddal, mielőtt lecsúszna az égről, mert a 
sötétség, jaj a sötétség elnyeli a reményt is. De a nap könyörtelenül vi
gyorogva megszökött a gyalui havasok mögé. A hold meg összeszövetke
zett a tábori csendőrökkel és valahol a messzi frontok fölött maradt vi
lágítani, hogy ne szökhessenek meg a harcosok, hogy emitt meg ne talál
hassa meg a harcos szabaditót. Bőgve ment vissza az öreg asszonyhoz, 
hogy adjon más szeget. Még az udvarra sem engedte be. Más szegnek 
nincs hatása, mondotta ridegen, mert ezzel csak egyszer lehet -próbál
kozni. Még csak egy ujabb fekete kakas se bírna holt biztosan segíteni 
és sürgetően küldte, menjen, ne sírjon ott. 

Csak késő éjjeli m)ert h&zaimenmi a hbrZaszltó híirrel. Mikor a frontra 
ment az apjuk, nem jajveszékeltek ugy, mint most. Az édesanyja meg 
a kimerülésig pofozta és félőrülten egyre ezt kiáltozta: 

,—• Apagyilkos, megölted az apádat. Menj, menj a szemem elől, a 
szeg nélkül ne gyex'e haza... menj... menj... 

Az állomáson aludt a hortyogó katonák közt a váróteremben. Reg
gel újra kereste a szeget. Napok múlva is az öreg asszony háza körül 
ólálkodott esténként. Magához hasonló fiukat és lánykákat látott ki
be járni hozzá. Egyszer aztán egy lányt látott sirva futkosni, földre 
hajló fejjel s a fagyos porban matatni. Nagyot gondolt erre. Megszólí
totta a leányt: 

,— A szeget keresed? 
Honnan tudod? .— kérdezte elámulva a lány. 

— Te is vágtál neki fát? 
Igen .— tátotta el a száját még inkább a leány. 

— Fekete kakast is hoztál? ,— sürgette Tamás. 
Nem, én sárgát hoztam, — és megint elpityeredett. — A sze

get betette a kabátomba és küldött vízért.,. Aztán felvettem a kabátomat 
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és szépen elindultam haza... Kint azután a szeg nem volt sehol... 
Egy hét alatt még két siró fiút látott igy keresgélni a szent ház kö

zelében. Édesanyjának elmesélte és annak a gyanújának adott kifeje
zés*, hbigy az öreg asszony elilfojpjö. a szegeit, azalatt, miig vízért járnak.... 

— Az t a szent asszonyt merted igy rágalmazni? Hazug, >— torkolta 
le Lazámé. Boldogtalanná tetted az életünket, a karácsonyunkat. 
Nem birlak nézni, te hanyag kölyök. 

Tamásnak a kölyök fájt a legjobban. Gyilkos is, hazug is, jó, de nem 
kölyök, ő kenyérkereső! De még ezt is vállalná, csak ne sirna-sóhajtozna 
'anyja éjjelenként. Karácsomjy s'zomfbiaitján azltáln mtuinlka közben kisütötte, 
hogy valami ajándékkal tisztára mossa magát. Tudja a kölyök, hogy kell 
miegvi|gasztatai a siró nagyokat), 'az ölkolslakat. A ládakésziitő'ktöí kért egy 
szegit és a magykabát zsebéhem a varrás Iközé szúrta. Esíte pedig otthon a 
liámpia miedlett jó feltűnően!, hogy tefelttvéreá is láSIslák, iMfordlitootiba a zsebét, 
mitnfha meg akarná varrni! és felkiáltott: 

— Né ez meg miféle keménység? 
i — Egy szeg... ordította a Feri öcskös és az egy szegből hamaro

san „a szeg" lett. A z elveszettnek hitt szeg. Gyorsan be a fejszét és még 
gyorsabban, kip-kop-kop be alól az asztal lapjába. Elfelejtették az el
maradt karácsonyfát, minek az, mikor kilenc hét múlva lesz nekik az 
igazi karácsony. 

Ezerkilencszáztizenhét lett, január és február. Lázárné szinte meg
őrült a várakozástól. A z esedékes napra kitakarította a lakást, a gye
rekeket átzavantía a szomszédba, azalatt megfürdött a teknőben, mfinttba 
ímenmyeigzőre készülne. A lóhúst1 rn|ár haj|naílban fölette főni, hogy ne 
legyen rágós, mert Lázár nem szereti. Végre miejgflóídtuítak a déli haran
gok és valamennyien izgatottan lestek az apjuk részére kitálalt levest... 
Bizony nem fogyott az, a kanál meg se moccant. Didergett a lóhus a ki
hűlt lében. Sápadt a Lázárné arca, egyre sápadt. Tamás lesütötte a sze
mét, hogy ne lássa a miagjy búbántaltlot. Nagysokára átnyúlt az asztali felett 
az édesanyja cserlúgtól kimart köze, reszketve felémelte az apja tányér
ját és visszalöccsintette a fazékba. Sóhajtott egy nagyot, őket meg küldte 
a szomszédba, de egyik sem mozdult, tudták sirni akar... Tamás meg
nyalta a szája szélit és éppen mondani készült valamit, mikor' kiabálva 
futott végig az udvaron az egyik szomszédasszony. 

Lazámé... Lázárné lelkem... jöjjön gyorsan, de nagyon gyorsan? 
Lázártné szinte az ablakon rontott ki, nyomában az egész család. 
— Lazámé lelkem... remtíkiivüíi kiadás... Szentpéterváron a musz

kák kikiáltották a... a békét és menekülnek a láncosok... 
— Ugy-e mondtam, hogy a láncosok... kiáltotta Tamás, de az 

öccse közbe vágott : 
— Könnyű a muszkáknak, ott van tenger... 

r A bölcselet és a mindennapok: „Valljuk be, hogy napjainkban a filozófia 
[bizony édeskevés befolyással bi,r az eseményekre. A középszerű ember sose gon
dol a filozófiára, ignorálja a bölcseletet, amelyből nem hatol el hozzá más csak 
távoli hangok zavaros moraja. E tény föaka egészen nyilvánvaló: a legtöbb 
bölűseleti szöveg nehéz és homiályois. Sok modern gondolkodó olyan nyelven 
íjr, amelyet .más nem ért. Az átlaigemiber dilemma előtt áll, hogy vagy meg
tanulja ezt a nyelvet, vagy pedig felmenti magát az alól, hogy a filozófiával 
foglalkozzék. Csoda-e, ha a többség ez utóbbit választja? Ha a bölcselők számí
tanak rá, hogy figyeljenek szavukra, legelőbb is abba kell beletörődniök, hogy 
a nagyközönség ás megértse írásaikat". (Lord Sámuel: a párizsi bölcseleti: 
kongresszuson.) ' 



A D O L G O Z Ó N Ő M A G Y A R O R S Z Á G O N 

I r ta: M Á N D Y TERÉZ 

Egy francia la;p, La pőlitique Nouveüe, ia magyar nővel fog
lalkozva a következőket írja: ,,A magyar asszony eredeti és színes. Sze
reti az életet, szorgalmas, komoly és művelt. De ugyanakkor bámula
tos érzékkel öltözködik, annak ellenére, hogy másrészről — különösen 
vidéken miég mliindíjg kcnizeirviaitiv^ a dlivafttal, és moiötetrnséggial ellen
kező szokások kötik még és nagyanyái módjára é l . " 

Megkíséreljük, hogy ezzel a mitsemmondó képpel szemben felvá
zoljuk a magya'ri nő helyzetét, amennyire már a hézagos adatok alap
ján lehetséges és amennyiben a nőkérdést elszigetelhetjük a magyar 
problémák rengetegében. 

Ma, amikor a hivatalos statisztika szerint csak Budapesten 1 8 0 . 0 0 0 

kenyérkereső nő él i—< Magyarországon mint számos európai ország
ban általában még mindig sokat vitatott kérdés, hogy a nő dolgozzék-e 
vagy maradjon meg a maga „természetes" hivatása mellett. Ezirányu 
ankétek, vitacikkek, körkérdések napirenden. Mintha bijzony a kettő 
kizárná egymást; mintha nem éppen a dolgozó, de a maga természetes 
hivatását is betöltő nőember volna kialakulóban. A hivatalos vélemény 
Magyarországon is közel áll a német Kirche-iKüehie-Kindeti elmélethez. 
A nők korlátozott választójoga, közéleti szereplésük megakadályozása, 
kiszorításuk az úgynevezett férfiszakmákból, a férjezett nők elbocsáj-
tása, stb. megannyi bizonyíték e felfogás mellett. De míg Németországon 
éppen mostanában adták ki a rendeletet, mely szerint a törvénytelen gyer
mek anyja az „asszony" címet használhatja és hivatalos viszonylatban 
is asszonynak tekintendő, Magyarországon a törvénytelen anya még 
mindig megvetés tárgya. Viszont évenként megrendezik Szent István
kor az anyák napját, amikor a legtöbbgyerekes anya kitüntetésben ré
szesül. Ez már olasz minta szerint történik, amint az olaszba'r'átság 
írásban is követi az olasz fasizmus politikáját. Olasz gyermekvédelmi ki
állítás nyílt például Budapesten, melynek megnyitásával kapcsolatban 

Silone Fabbri az olasz anya- és csecsemővédő intézmények elnöke 
— A fasizmus és a faj védelme címen tartott előadást. 

Amint a legtermékenyebb anyát, a legjobb háziasszonyt is kitün
tetik évenként. Másrészt viszont, a fokozódó munkanélküliség, a bé'r*-
csökkentések és a növekvő drágaság következtében a férfiak nagy há
nyada a létminimum felét se keresi meg, s ezért a nő kenyérkereső 
munkája szükséges! ( 1 9 2 0 - 3 0 - i g például csak Budapesten 2 6 . 9 3 8 - a l sza
porodott a ke'reső nők száma). Ugyanakkor a háború után férfihiány 
következtében ( 1 0 0 férfire 1 0 7 nő jut a fővárosban) mintegy 7 5 . 0 0 0 

nő akarva se keresheti exisztenciáját a házasságban. De a nők egyéb
ként se tekinthetik életcéljuknak az egyszobás paradicsomokban, a tö
meglakásokban vagy szükséglakásokban való meghúzódást a munkanél
küli férfi oldalán. Mégis ilyen hangokat hallat még mindig a sajtó: 
„A z élet többé-kevésbé ve'r'ekedés, de az asszonynak nem kell verekednie. 
Elég, ha szívvel-lélekkel kopjatartója és párja tud lenni az urának." 
(Újság: Révbe jutás). 

A magyarországi dolgozó nők helyzetéről sajnos kevés adat áll ren
delkezésünkre. Elhanyagolt, elhallgatott kérdés ez. Érdeklődésünkre 
megtudtuk, hogy 1 9 3 0 - b a n a legutóbbi népszámlálás alkalmából jelent 
meg az utolsó statisztika. Nagyrészt ezeket az adatokat dolgozza fel 
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a nemrégiben megjelenít: A női munkaerők a fakulása a sz&zesf óváros
ban cimű könyv. De a vidék dolgozó nőinek helyzete szinte feldolgozat
lan terület még. A szakszervezeti statisztika, - mely szerint 1935-ben 
17.345 volt a nőtagok száma, csak a nődolgozók kis hányadáról ad ké
pet. A nők szervezetlenségének oka egyrészt az alacsony munkabérek, 
másrészt az a felfogás, mely a nő kenyérkereső munkáját átmeneti ál
lapotnak tekinti. Jellemző például, hogy a békési alispán a következő 
indokolással tagadta meg az egyik textilmunkásérdekszervezet helyi cso
portjának működési engedélyét: „Beszerzett információink alapján ne
vetett fiókegyesület megalakitására nincs szükség. Értesülésünk sze
rint a munkások zömét női munkások teszik, akik ezt a munkát mellék
foglalkozásként űzik. Leginkább leányok, akik férjhezmenésükig, mig a 
családi élet őket le nem köti, textilipari munkásnők". —• Az Alföldön 
nem ritkák a 6^8 filléres textilgyár'i órabérek. De ennél silányabb mun
kabérről is hallottunk. A matyó asszonyok, akik a világhíres matyó 
kézimunkát készítik, óránként 2 fillért kapnak munkájukért. A házi
ipar1 ugyanis teljesen védelem nélküli, illetve, csak a háziipari munkát 
készítők, mert a munkáltatókat védi a háziipari kiviteli intézet. 

A nők munkavédelme általában hiányos s így a már érvényben 
lévő rendelkezéseket se tartják be. A higiéniai állapotok, a gyárak vé
delmi berendezése és ellenőrzése terén számos a visszaélés. Az 1934. 
évi iparfélügyelői jelentés, — mely még nem jelent meg —. állítólag nagy
tömegű (főként nőket é r t ) balesetekről számol be. Magyarországon 
ugyanis most folyik az üzemek racionálizá'ása. A minimális munkabér 
megállapítása és a 48 órás munkahét bevezetése is évek óta napirenden, 
dehát ebben lassúbb a tempó. Egyelőre még nem ritkaság a 14-16 órás 
munkaidő. S a nők szinte örömmel vállalják a túlórákat és vállalják 
az u. n. „durchmarsch" munka gyötrelmét, hogy valamivel felnöveljék 
alacsony munkabéreiket. 

A legkiterjedtebb női szakma, a textilipar (a munkásság 80%-a nő ) . 
Milyenek a bérei? Információnk alapján a szakmunkásnő órabére 24-36 
fillér, ami, mondjuk heti 60 munkaóra mellett 18 pengő, ezt azonban a 
különböző levonások, bírságok, s a betegségi, rokkantsági és öregségi 
járadékok is csökkentik. A segéd- és kezdőmunkát végzők rételge 
16-30 filléres órabérrel dolgozik. 

A másik nagy női iparban, a ruhaiparban ez év elején léptették 
életbe a minimális munkabéreket. Ez a konfekció-iparban 15-96, a ren
delésre dolgozó szabó-iparban: 15-75 fillér. Mindkettőnél három csoport
ba osztották a béreket, amin felül persze bőven történhetnek visszaélések. 

A legrosszabbak a kereseti viszonyok a téglagyári és malommun
kásnők között, ahol hivatalos statisztika szerint a havi összkereset 
32-36 pengő. Vegyük ehhez, hogy ezek az iparok amúgy is bizonyos fo
kig szezoniparok és az itt alkalmazott munkásnők jelentékeny része al-
ka'mazás nélkül áll az év egy 'részében. 

A mezőgazdasági munkásnők helyzete is rendezetlen, munkabérük 
silány. Még divik a természetbeni fizetés. A markot, szedő munkásnő 
pl. 2-3 mázsa búzát, a kukoricát törő 1/6-ot kap. Az át'agnapszám az A l 
földön 90, a Tiszavidéken 60 fillér. A mezőgazdasági szezonmunka ideje 
kb. 100 munkanap. Ezért nem 'r'itka jelenség, hogy pl. a terhes nő a 9. 
hónapban is dolgozik. 

Egymásután jelennek meg mostanában a szociográfiák, melyek egy-
egy vidéket mutatnak be, szociálpolitikai, népegészségügyi és kulturális 
visszamaradottágában. Viszont elég betekintenünk bárhol, akár Pest kör
nyákén is, egy padlózatlan, áporodott szagú, dohoslevegőjű falusi szo-
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bába, ahol együtt hemzsegnek a gyerekek és a háziállatok. Elég ha meg
kóstoljuk a kút vizét, ha meghallgatjuk, hogy reggelire kenyeret, ebédre 
kenyeret és szalonnát vagy hagymát, vacsorára levest vagy főtt tésztát 
vagy paprikás krumplit esznek a Itegtöbb helyen,, s ntór teljes a képünlk 
arról, hogy mit jelent a magyar falu. 

Milyen a tisztviselőnők helyzete? (Budapesten 3 6 és fél ezer tisztvi
selőnő é l ) . Nézzük először a szakma „kiváltságos" rétegét, az állami 
és városi tisztviselőnőket. Ezekhez az állásokhoz kell a legnagyobb pro
tekció s persze i — • fajtisztaság! A nők nagyrészét azonban még akkor 
sem véglegesitik, ha rendelkeznek a kellő feltételekkel. A dijnoki munka
körben fizetésük 8 3 pengő havonta és 2 5 pengő lakáspénz. A z államnál 
és városnál a nők által elérhető legmagasabb fizetési osztály, az V . 
1 7 0 - 2 5 0 pengő fizetéssel. Végleges tisztviselőnők közül csak 8 olyan 
akad, akinek havi 3 4 0 pengő a javadalmazása. 

A pénzintézetek körében is a protekciórendszer járja, sőt ujabban a 
fajtisztaság iránti törekvés is érvényesül. A kezdőfizetés itt 1 3 5 pengő, 
ami 1 0 év alatt 2 2 5 .pengőre emelkedhet. A legrosszabb a javadalmazás 
a magáncégeknél. Hivatalos statisztika szerint >—- átlag — 3 5 - 1 3 5 pengő. 
Akadnak viszont 1 5 - 5 0 pengős fizetések is. Csekély bérüknek köszönhet
ték a nők, hogy a leépítések idején inkább maradhatnak meg állásukban, 
mint a férfiak. 1 9 2 9 óta a budapesti magánvállalatok női munkaerőiket 
7 . 2 százalékkal csökkentették; a férfiakat ennél sokkal nagyobb arány
ban bocsájtották el. 

A férfi- és női-munkabérek közötti különbség minden szakmában 
mutatkozik. A legkisebb női munkabér pl. a már emiitett női konfekció
nál 1 5 , a legkisebb férfimunkabér 3 0 fillér. A kereskedelmi alkalmazot
tak körében hivatalos statisztika szerint a nő átlagos évi bére 1 5 0 0 , a 
férfié 2 3 9 0 pengő. (Ezt a számot inkább a bérkülönbség jellemzésére kö
zöltük). A női átlagbér eszerint havonként 1 2 5 pengő volna, mi viszont 
tapasztaltuk, hogy pl. az áruházakban dolgozó nők havi keresete 4 0 
pengő. Ezért a 4 0 pengőért természetesen kifogástalanul kell öltözködni 
is. Az áruházi eladónőket igy rákényszerítik a „mellékkeresetre", mint 
a maniküröslányokat is, akiknek heti átlagbére 8 pengő. Ugyanígy a 
szálloda-, vendéglő- és kávé-ipar alkalmazottait és a kisszinésznőket, 
akiknek csekély fellépési dijába már előre bekalkulálják a „mellékkere
setet." Ha ehhez hozzávesszük még a munkanélkül kallódó nők töme
gét, akikor nem esodál!kczbait|UElk, hc|g|y a nyilvántartott eöeklélylszémlú 
prostituált mellett esténként hemzseg a Ecrút, a mellékutcák és a kül
város a már 5 0 fillérért, 1 pengőért is kínálkozó nőktől. 

A háztartási alkalmazottak még ma is szinte rabszolgamódra szol
gálják munkaadóikat. Már 1 0 .pengőért is elszegődnek és dolgoznak kora 
reggeltől késő estig. Nálunk még mindig dívik a „cseléd" letegezése, 
szidalmazása, bántalmazása, rosszabb étkeztetése, a fürdőszobahasználat 
megvonása stb. Ebben a szakmában is, mint minden szakmában és réteg
ben az élet minden területén, mindinkább tudatosodnak a nők. A folya
mat természetesen lassú. A gazdasági-, politikai- és lelki-béklyók alól 
nehezen szabadulnak. A nők nagyrésze a keresztény nemzeti alapon áll. 
A Németországból importált horogkeresztes agitáció is lelkes követőkre 
talál a nők körében. í gy joggal merühet fel az a kérdés, vájjon nem a 
jobboldalnak van-e igaza, mely a választójogra éretlennek vagy azoknak, 
akik konzervativnak minősitik és a haladást féltik a nőktől. 

„Mi keményen ellene mondunk ennek a vádnak" , mondta Kéthly 
Anna az idei országos nőértekezleten. „ A dolgozó nő, az élet keserves 
iskolájában érett munkásasszony valóban nem fut könnyelmű kalandok 



760 Remenyik Zs^gmand: Az iró aí mesterségéről 

után, de minden ésszerű, családját védő, hozzátartozói sorsát magasabb
ra lendítő mozgalom leghűségesebb és legállhatatosabb harcosa. A poli
tikai jogosultság a dolgozó asszony kezében azt a célt szolgálja, hogy 
anyai kötelességeit magasabb és szélesebb munkaterületen is betölt-
Jhesse..." 

A szervezett munkásnők természetesen békepártiak. A nők általában 
őszintén vagy kevésbé őszintén, de háborúellenesek. Hisz' még a most el
hunyt Tormay Cecil, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének el
nöke is a nemzetek közötti egyetértés gondolatát és a békét propagálta a 
Szellemi Együttműködés bizottságában. 

Melczer Lilla, egységespárti képviselőnő is leszereléspárti: ,,Igaz, mi 
fegyvert nem fogunk" irja egyik hozzászólásában — „de a legfájóbb, 
szivet összetörő áldozatot mi nők hozzuk a háborúban. Mi a hazafiassá
got nem tévesztjük össze a militarizmussal s tudjuk, hogy vannak a had
viselésnél fontosabb hazafias kötelességek..." 

A Feministák Egyesülete, mely egyúttal a Nők Nemzetközi Békeli-
gájának magyarországi osztálya, időnként aHáimásiokalt 'gyűjt, Genfbe kül
dendő tiltakozásokat ez ellen vagy az ellen — másrészt előadásokkai, 
ankétekkel igyekszik a béke ügyét szolgálni, kétségtelenül sok jóakarat
tal és becsületes szándékkal. 

A Z I R Ó — M E S T E R S É G É R Ő L 

Irta:. R E M E N Y I K ZSIGMOND 

önálló fejezet szerző legközelebb megjelenő Téli gondok oiimü vázlat
könyvéből. 

Soha szégyenletesebbnek nem tartottam mesterségemet, mint e go
nosz időkben. Mondhatnám, pirulás nélkül nem is vagyok képes talán 
folytatni tovább az írást, oda vagyok a csodálkozástól, amint szemlé
lem magabiztos társaimat, kételynélküli barátaimat, a mesterség e töb-
jbi megszállottjait, e mestereket, tanítványokat és műkedvelőket, akik 
írásból tengetik sovány életüket. Soha nagyobb kétely nem vájt bar
langokat belém, mint ezen időkben éppen az a kérdés, mit ér az irás, 
mit ér a küzdelem, az elvonultság és a spekuláció. Ha kint járunk, 
gondolom, 1 — mi irók a téli tájon, látjuk a rideg természet gonosz já
tékait, ha elvetődünk tyúkólnagyságú vermek felé, ahol 'emberek hú
zódnak meg kétségbeesett reménytelenséggel, kevés kivétellel megkap 
bennünket a „téma", derék és kötelességtudó hivatalnokok módjára a 
látottak nyomán hazatérünk és meleg kályha mellé húzva ócska sámed-
linkat, jó vagy rossz képességeink szerint feldolgozzuk a látottakat. 
Végig] Európa millió lakásának tízezreiben láthatod papirosaik fölé ha
jolva magukat íróknak nevező ostobák tízezreit, redakeiókfoan, kávéhá
zakban, magánlakásokban, dolgozószobákban, könyvtárakban, élhetetlen 
had, szégyentelen társaság, bíbelődve sillány firkálmányaikon. Magam 
sem vagyok kivétel, sokszor érzem, hogy nagyon is e rongy társaságba 
tartozom. Észrevétlenül is 'gyakran rajtakapom magam, amint feljegy
zéseket készítek vagy elraktározok, jolblbain mJegpéZeik egy embert, vagy 
egy állatot, létem egész értelmét e játékos és gyatra hiábavalóságra 
koncentrálva, amit Írásnak és művészetnek nevezünk. Könyveim közé 
húzódva, mint annyian, „elmerengek" a múlton vagy a jövőn, megtör-
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íténiik, másokhoz hasonlóan, hogy megkapnak olvasniányaiim során egyes 
sorok, jobb esetiben oldalak. Mint a megszállottak, valami elvonatkozta
tott világiban, mint valami égő színház nézőterén, ahol őrült színészek 
játszanak egy tébolyodott darabot a dobogón, csak a hangsúlyt figyel
jük odaadón, a díszletek képtelenségét, a szöveg selejtes voltát olykor, a 
színészek összjátékét vagy a világítás és a dimenziók kezdetlegességét, 
olykor közbeszólva jóakaratúlag vagy utálattal kommentálva e reális 
álomvilág eseményeit. Ez a legtöbb, amit teszünk, egymás mellé róva 
hiábavaló betűinket, spekulálva a helyes szórendén, a szavak varázs
latos tégellyében csodatévő piruláinkat kavargatva, amidőn fejünk fölött 
ég ez a világ. .Rímeket keresünk, amidőn ezreket koncolnak fel e pilla
natban is, amidőn e sorokat irom, uj&zerű szempontok után kutatunk, 
amidőn méltatlan körülmények között él mellettünk, alattunk, fölöttünk 
jó pár százmillió ember. Hogy utálat nélkül folytathatjuk ominózus 
mesterségünket, bérért vagy önfeláldozásból, megszállottságból vagy a 
rutinirozott hamiskártyás gyakorlatával, kényszerből vag|y ajánlikozás-
bői, az a tény csak azzal ma|g(yarázhla|tói, hiog|y silány anyagból igyurottak 
vagyunk. Ostobák és hiúk, ingyenélők és dologkerülők, gyávák és ra
vaszdiak, akik talán nem is ébredtünk még elemi erővel ostobaságunk 
és sZánalomraméltó gyámoltallanságiunk fellebbezhetetlen tudatára. Vagy 
ha tudatára is ébredtünk már, ravasz önhittséggel és fenkiölt redőkbe 
burkolózva azon fáradozunk, hogy elkábítva mézesmázcs szavakkal a 
hitüktől még el nem tántoritottakat, igyekezünk elhitetni velük, hogy 
mi körülöttünk forog ez a világ és mi vagyunk hivatottak rá, hogy 
bölcs és gondos szavainkkal jobb irányba tereljük emelkedett zsolozs
ma! nkkal a fékezhetetlenek tömegeit. 

Égő színház nézőterén ülünk, — mi írók — gondterhes és homlok-
ráncoló aggodalommal figyelve a színpadon egy bornírt darab sikerén 
fáradozó őrült aktoroikat, ez a kép él bennem, ha helyzetünkre gondo
lok. Égő színház, hülye darab és őrült szereplők! Legjobbjaink isi leg
több, amit tesznek vagy tehetnek, nem több, mint okos szavakkal kom
mentálják a színpadon lejátszódó eseményeket, bölcs szavakkal igye
kezve áthidalni az értelmetlen ürt, ami egyes események között tátong. 
Hidegvérű és bellátó had, spekuláns sereg, ó szánalomraméltó és a mél
tó élet alól felmentést biztosító hivatottság! Soha sem voltak kételyeim, 
de e pillanatokban világosan látom, mennyivel többet ér megtalpaJlni 
egy cipőt, mint irni egíy könnyfakasztó novellát. Látom, e hófedte táj 
világosságánál ,, hogy mennyivel többet ér kiásni a földből! egy köbméter 
szenet, mint összeállítani egy csilingelő, versikét. Megművelni egy hold 
szántót, megfejni egy tehenet, utat épitni két sötét és járatlan ösvényen 
megközelíthető falú közé, mtennyiilveíl többet ér, mönnyivel jobban szüksé
gét látja az egyetemes emberiség, mint elolvasni egy tökéletlen regényt, 
megnézni egy léha színdarabot vagy elgyönyörködni egy karatyoló film 
fényeiben és árnyékaiban. Mélyről jön ez a felismerés, de soüasem emel
kedett mfüg bennem ily melgjgyőző és i ly tcisfcit&in kiemelkedő magaslatra, 
mint e pillanatokban. Ha lehetséges ez, magam hivatott szégyenén kívül 
még arra is hajlamos vagyok, hogy a mesterség tökéletlenségei és ala-
csonyrendűsége miatt szégyent érezzék az érzéketlenek és a magabiztos, 
elhivatottsáigukban soha nem kételkedők helyett. 

Ma már tudom és látom, hogy művészet ós irodalom joggal soha
sem számithat és1 hathat meggyőző erővel, ha az iró és művész élete nem 
mindemképpen példátmutató. De példamutató-e a miénk, végig erdőbo-
ritotta Európánk sötét vidékein? Miiképpen vesszük magunknak a joglot, 
hogy nyomorúságról firkáljunk, valami emberi élet tavaszi tájait Vázol
va a hiszékenyek elé, amidőn erőtlen sorainkat kályha mellé húzott sá-
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medlinken rójuk egymás mellé vagy még jobb esetben a csendes kávé
ház márványasztalán. Van-e jogunk felháborodva fergetegiet szórni az 
erősek eliten, Védelmiünkbe vennj, píártaióain kihasEnártakat, amidőn felfor
dulhat tőlünk kínjában a paraszt, vért izzadhat a napszámos, gyújtó
bombák pusztíthatnak városokat és műemlékeket, valóban, egy halotti 
verset, egy szerenádot a félmillió halott spanyol megér! Kínomban 
már gulyo'ódni vagyok kénytelen sorsokon, változatokon, állapotokon, 
berendezkedéseken, hisz legfelüfleteSebb gúnyolódásomban eddig te több 
volt a kétségbeesés, mint a játékos hajlandóság. Tiltakozó és bátor ma
gatartást sejtető dolgozataink hátterében csendben húzódik meg a gyá-
móltalanság, akár a bokrok közé vetődött nyul vadászat idején. Akár 
a neveletlen és tehetetlen gyerekek, csak nyelvet öltcigetünk a meg-
őrjáittctit népeik megalomániás viarázSlóii felé, bejósolva közeli' végpusztfulésuk 
pontos idejét, hogy azután nyugodt lelkiismerettel, mint aki megtette, 
amit megtehetett, visszavonuljunk állomrejtő alkovjainkba. Folytathat
nám 'botrányos eseményekben oly gazdag gonolsz évszakunk ócsérlását 
tovább, ha nem érezném fellebibezhetetlenül és vigasztalanul, hogy ma
gam is nagyon e szánalomraméltó és emberi megbízatását tragikusan 
félreértő seregbe tartozom. Sokat tehát nem beszélhetek, nyomnak a 
gondok és emészt a szégyen. Ami egyetlen megnyugtató, hogy vannak 
soraink közül kiemelkedők, akikre, mint magasan lebegő példákra, rá
tekinthetünk. 

Mert vannak példák, e világot ha ritkán is, de mégis csak behálózó 
erdőségeinkben. Vannak példák előttem, heroikus férfiakról, Írókról és 
gondolkodókról, akik felismerve az élet lényegét, hivatotíságuk döntő 
értelmét, a jcig, a szabadság és a rend érdekében küzdelembe is képe
sek állítani emberi és művészi értékeiket. E képességen tul természete
sen bátorság dolga is napjainkban a ^helytállás. írók, művészek, (gondol
kodók és tudósok közüli bizony sok áthull a rostán, értelmetlen és mesz-
szifutó, jött-ment szelektől messzire sodorva. Hol áll meg ez a széltől 
sodort mag, miféle talajra hull, alig valakit érdekeli. Tul jutottunk, már 
akikre e világ valóban számit, már legalább is azok, akik példátmutatók,, 
akiknek a nép kenyere fontcSahb, mint a saját maguk részére elcsent 
vagy megszolgált kenyér, a stiiustörekvéseken, a meseszövés játékos kín
jain túljutottak a pé'ldátmutatók, hogy a valóságról számoljak be 
részrehajlatlanul, már azon aspirációikon is, hogy remekműveket al
kossanak. I t t a vizsgatétel napja, személyben is helyt kell állani e vi
lág kavargó szemetéből kikapart derék dolgokért. Hiszem is, tudom is,, 
vannak, akik mindezekért helytállanak. Vannak már, akiknek személyé
ben ismét ember vált az Íróból, tudunk egr/esekről, akik ahelyett, hogy 
kávéházakban bi'lliárdpartikat szemlélnének vagy hozzájuk hasonló tár
saikra acsarkodnának, széljárta, esőverte és lucskos, viz boritotta ár
kokban harcolnak bitangul megtámadott népekért. Csoda történt, de 
való, hir járja, hogy feltűntek tüdősek, akik járják a falvakat, hogy 
felvilágosítsák és gyógyítsák a parasztot. Tudunk máris egyesekről, akik 
ahelyett, hogy szerkesztőségekiben ácsorognának hónuk alatt kegyelemre 
számító firkálmányaikkal, csábos mosollyal ajkúikon, távoli réteken 
harcolnak az emberi jogokért az lintéeiménye'siteitt himpeillérság ellen. 
Nyilván vannak már olyanok is az ircik között, akik vásárra viszik bő
rüket a szabadiság és az igazság nevében, ahelyett, hegy maguk letar
gikus dicsőítésének gőzeiben szédelegnének. Bizony, tudunk egyesekről', 
akik nagyobb fontosságot tulajdonítanak eigy alig 10-12 oldalas levél 
megírásának, mint egy báromkötetes regénynek. A kaland hézagpótló 
helyét jelek szerint elfoglalta a hiivialtós és a küldetés. A z emberi magatar
tás nélkü'lözhelíetlen: klalékké vált az iirói érték elbirálátsálnáil, szinte hitele-
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sitve az alkotási készség szinvonalat és fennmaradásra méltó eredmé
nyeit. 

A többiektől pedig mit is várhat a vi lág! Azoktól elsősorban, akik 
a mesterség gyakorlóinak többségét teszik, i — i igy van ez minden mes
terségnél •— hogy túlnyomó részben kontárok és kapzsiak, kufárok és 
a hivatást mesterséggé degradálok azok, akik dehonesztálják a hivatot
takat. „Meggyőződésem, — mondja Tkemas Murin egy, azóta híressé 
vált levelében i — , hogy a költő,, aki ma emberies állásfoglalás dolgában 
az embernek a politikában felvetett létkérdésére megtagadja a választ 
s a szellemet az érdeknek elárulja ,a szellem terén is elveszett ember. El 
fog senyvedni és pedig nemcsak azért, mert költői mivoltát és tehetsé
gét veszíti el és soha többé semmi valamirevaló alkotás nem telik ki tő
le, • — i hanem még hajdani műve is, melyet bűnének elkövetése előtt te
remtett s mely valaha j ó volt, megszűnik jó lenni, hogy szemünk láttára 
váljék porrá". Soha még eddig senki ilyen tisztán nem fogalmazta meg 
e különben mindannyiunk szivében élő parancsot és egyben kételkedést, 
mint Thomas Mann, idézett soraiban. Férhet-e szavaihoz kétely, akad
nak-e, ha elvétve is, szavában kételkedők? A szellem védelmezőinek so
rában — igy értem ezt természetesen, •—• és azok között, akik kapcso
latot tartanak fent a joggal, a szabadsággal és az igazsággal, alig hi
szem, hogy akadhaímámak:. Hisz aiijg vitás mla m/ár, különösen a mester
ség gyarlóságait tudatosan szemlélők és kommentálok soraiban, hogy 
írói aikotást irői becsületességtől, Személyi feddhetetlenségtől, bátor 
magatartástól és felelősségre képes hajlamosságtól elválaszthatnának. 
Magam részéről hajlamos vagyok a hitre, amely szerint különben is 
irók és gondolkodók felelőtlensége nyitotta fel az egyetemes emberiség 
előtti a poklokat, hogy annak undok szörnyetegei különböző álruhákban 
vagy leplezetlen valóságukban ránkszabadulhattak. 

A kettőt összehasonlítva, a helytállót és a felelősséget magától el-
háritót, az eredményben alig lehetnek kételyeimik. Mert példák <— sajná
latos módon, — itt is lebegnek szemünk előtt. De száanithat-e hitelre, 
számithat-e későbbi korban meghallgatásra és végső fckon számithat-e 
egyáltalán irgalomra az, aki egy korban, mint éppen a miénk, a ránk
szabadult szörnyűségek közepette, szerelemről suttog, füveket és virágo
kat idéz és lenge szellőt keverget tökéletlen és cinikus bármixer mód
jára? Száimithat-e hitelre, ismétlem, aki tanújelét adja tökéletlen érdek
telenségének bizcmyos félreérthetetlen dallamu parancsok iránt, mint 
például közjogok, szabadság, ellátás, javaknak igazságos elosztása, 
hogy ezeket is ismételjem. Nem is kételkedem benne, ha vannak irók 
kőzett ilyenek, hogy beteljesedik fölöttük a végzet éppannyira, mint. az 
átok és csak átmenetileg áll (módjukban, hogy passzivitásukkal és szé
gyentelen érdektelenségükkel, rongy emberre valló diszkrét hallgatásuk
kal destruáljanaik. Aki elárulta és elárulja az érdeknek a szellemet, és 
aki a szellem védő szárnyai alatt várja be anyagi igazságtalanságok 
pusztító viharának elvonulását, miként a hűtlen pénztárkezelő, akárcsak 
a betétekkel meglógó főpincér, éppúgy, mint a vámnyadt lovakat már 
csak kínjában csapkodó részeg fuvaroskocsis, azáltal, hcigy destruál, 
gyengíti is egyben az emberi közösséggel, a természettel és az állatvi
lággal fennálló kapcsolatait. Aligha kétséges, hogy züllött vagy rom
lásnak indult erőinek birtokában képességet mutatna arra, hogy az 
emberi közösség érdemes egységébe még egyszer beleilleszkedhessek. 
Aki elárulta a szellemet, aki kiszolgálja az anyagi és politikai igazság
talanságokat, számithat-e rá, hogy munkája e züllött változás következ
tében hiteltérdemlő marad, sőt mit több, bizonyos vagt/ok abban is, hogy 
elmúlt munkája valóban semmivé válik szemeink előtt. Alkotások ke-
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rétét, értelmét és értékét minden esetben alkotójuk emberi magatartása 
magyarázza. Milyen különös értelmezést is nyer egy Voltaire, egy Zo
la, egy Galilei és Bruno aktív szereplése, bátor kiállása és erkölcsi ér
telemben véve is példamutató magatartása a jog, az igazság, a haladás 
és a szabadiság nevében, A hiltel, amit élveznek alkotásaikban, emberi 
magatartásuk e formájától el nem vállaszltlhaitő, nem fiüiggetlenitihető. 
Hivatkozhatnék Petőfire is. 

Bizony, az irodalmi érték és az irodalmi erkölcs viszonya ma már 
csak a tudatosan félremagyarázók, felelősség elől kitérők vagy végső 
fokon hivatatlanok és lelkiismeretlenek előtt adhat rosszindulatú és szen
vedélyes vitákra okot. A kor, amelyben élünk, nem ismer félreérthető 
dallamokat, mint ahogy abban is kételkedem, hogy akadhatott kor, 
amelyben virágokról és pettyescsőrű madarakról zenghettek bűbájos dal
lamokat a szellem hivatott őrei. Ilyen kor, aligha hiszem, hogy valaha 
i s létezhetett. Minden korban éltek gonosz és romboló erők, tébolyodott 
hatalmak és szemetet, port és förtelmeket kavargató ösztönök, amelyek 
ellen a szellem emberének kötelesség volt felemelni a szavát. Minden 
korban szenvedett a nép, igaztalan jsorsbaln éltek ia gyámoltalanok, az 
erőszakosság hijján valók és a kevéssé minden hájjal megkentek, se-
hasem volt, hogy ne politikai, gazdasági, kulturális tojástánoök szinte
re Mit vo'na, amióta csak áll, ez a villáig, A szelilem és az e|gyetem(es 
eniberiség érdekeinek valódi őreá sohasem, is mulasztották el felemelni 
szavukat koruk gonosz indulatai ellen. Szavuk még most is hallható, át 
évszázadokon, át évezredeken, engesztelhetetlen csökönyösséggel ismé
telve tiltakozó, leleplező és felvilágosító, rábeszélő és tagadó tételeiket. 
Vérük még most is hull a sötét egekből vagy bugyog át a szikkadt és 
fagyott föld repedésein, konok és engesztelhetetlen küzdelmük, amit 
folytattak a gonoszság és a bárgyúság ellen, ha emberi magatartásra 
gondolunk, még mindég a legszebb látomásaink. 

Napjainkban, amidőn a világ szabadsága és a fejlődés menete külö
nös sulyu veszélyben forog, amidőn a szellem élete, a jog, az igazság és 
a fejlődés fogalma egyet jelent azzal, hogy Európa népei vállalják-e a 
függetlenséget és a szabadságot, hogy kell-e nekik a jog és az igazság, 
az iró felelőssége kihangsúlyozandó. Vannak nyilván egyesek, akik azt 
hüslzük, hogy a szellem védélfmének több módja is elképzeilíhető. Egye
sek azt hiszik, hogy barlangokba zárva a szellemet e zord kegyetlen 
időkben, a gonosz viharokat átvészelhetik. Én egy más módját látom 
annak, hiogy ember és vele együtt az ember szellemié megvédhesse sza
badságát és épségben tarthassa annak függetlenségét, hogy teljesíthes
se egyszóval méltó hivatását. Még pedig azt a módozatot hiszem egyetlen
nek, hogy harcba szólítja a szellemet. A szellemre valóban áll a ma 
olyannyira divatos jelszó, hogy harcban, küzdelemben erősödik. Sőt mi 
több, egyetlen módját rá, hogy életben maradjon és valaha még hatás
ra, és hitelre képes legyen, csak e harci készségének gyakorlásában lá
tom. Lehet, hogy lesznek, akik mind ennek ellentmondanak. Ezek vagy 
rövidlátók vagy ravaszdiak, spekulánsok vagy himpellérek. Felelőtlenek 
vagy ostobák. Sajnos, ez a .valóság és aki még ezen rosszindulatúan vi
tatkozik is vagy számítva erőink lassú gyengülésére „nem látja eny-
nyire sötétnek a helyzetet", az vagy félkegyelmű vagy számitó ravasz, 
aki csábító elméletek mögé rejti férfiatlan és embertelen bátortalansá
gát vagy képességtelenségét, ami egyremegy. 
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A KILENCEDIK NEMZETKÖZI BÖLCSELETI („DESCARTES") 
KONGRESSZUS PÁRIZSBAN 9 

Soha ennyi filozófus még nem nyüzsgött egy helyen, amióta 
a világ világ. A kongresszus ímegnyitóüiésére a Sorbonne nagy 
amfiteátrumát zsúfolásig megtöltötte a közönség, s a záróülésén is részt
vett vagy ötszáz ember. Természetesen nem volt mindenki filozófus a 
teremben, sőt még a magukat bölcselőknek nevezők közül is csupán igen 
kevesen érdemlik meg ezt, a megjelölést. <De nem hagyható szó nlélkül a 
bölaseiltótnek ez a nagy bemutatkozója, a több, miilnt negyven nemzet, 
amelynek nyelvét egy álló héten keresztül hallani lehetett a Sorbonne 
udvarán, ahol négerek tolongtak a sárgaturbános indusok, indokínaiak, 
finom arcélű japánok, Idélamerikaiak a skandinávok s a Vatikánváros 
képviselői között. ((Romániát két fődelegátus is képviselte.) A záróülésen 
tizenkilenc nemzet szónokai méltatták a kongresszus jelentőségét. S ha 
hozzátesszük, hogy a záróülésen egy nemzetközi filozófiai intézet felál-
litását határozták el, melynek első kiadványa egy uj bölcselettudományi 
bibliográfia alakjában, már is meg jelent, akkor a legfontosabbat el
mondottuk. Viszont ne (hallgassuk el, hogy a záróülésen Németország kép
viselője a köztársasági Spanyolország fődelegátusa mellett ült az emel
vényen; amikor azonban ez utóbbi a polgári Xirau professzor, akit 
különben pap-tanítvány a: páter Dáwd Gprcty kiéért —. emelkedett szó
lásra, valaki közbekiáltott: assassin! (gy i lkos! ) . Remélhetően mégsem 
filozófus volt a közbekiáltó és írjük a kongresszus becsületére, hogy há-' 
romiaben, hosszú percekig tartó tapssal ünnepelte a spanyol kiküldöttet, 
bár ennek filozófiai érdemei ép' oly jelentéktelenek, mint politikai sze
repe. Az ünneplés azonban a gondolat szabadságának szólt, amelyért a 
felszólaló sikraszállt. ( I t t jegyezzük meg, hogy a következő kongresszus--• 
ra hiába tartott számot Itália, s Németország sem kapta meg a legkö
zelebbi lélektani kongresszust,, ameiljyntek ezidtei .üillésie közvetlenül a f i l o 
zófiai összejövetel előtt zajlott le. A legközelebbi kongresszusok helye 
Groninga, illetőleg Bécs, A spanyol delegátus tiltakozott az ellen, 
hogy „hadviselő államok" kapják meg a kongresszusok tisztességét, s 
a bölcselők és lélekbúvárok többsége igy is határozott). 

A rendezés mintaszerű volt, már amennyire ilyen tömegkongresszus* • 
megrendezhető. Délelőttömkélnlt, egy álló héten át folytak a terjes ülések, 
délutánonként pedig tiz csoportban, egyenként 5-6 előadó felolvasásán 
vitatkoztak. Minden teremben az elnök rendelkezésére egyetemi hall
gatók jártak körül a teremben, beszedték a felszólalók nevét feltüntető 
cédulákat, a neveket a feketetáblára irták, bekérték a felszólalások írás
beli összefoglalását, stb. Ezek a fiatalok néha fel is szólaltak, bátran, 
fiatalosan, a kellő udvaríássiáiggall egy-egy Be)rgyájev vagy MatysomrOursel' 
iránt, akiket különben sem most halottak először. S ami egyenesen a szen
záció erejével hatott: a Herrmann & Cie, tudományos kiadó, amelynek 
vezetője az agilis, ugyancsak kartéziánus, neve csengése ellenére mexi
kói Freymann, minden résztvevőnek a kezébe nyomta már a megnyitó
ülésen saját kommunikációja különlenyomatait, és tizenkét idiszes kö
tetben a kongresszus valamennyi beterjesztett dolgozatát. Mindezt kü
lön f izetség nélkül! Ilyesmire mlégj nem volt példa a tudományos kong--
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resszusok történetéibea. A kongresszusnak ez az előnye volt azonban 
egyúttal a kongresszus átka is. Senki sem vette magának azt. a fárad
ságot, hogy elolvassa a mások dolgozatát, s igy „készüljön" az ülésre. 
Az előadók unalmasan, szárazon, rossz kiejtéssel Írásbeli dolgozatuk 
felolvasására szorítkoztak csupán. Mivel pedig egyszerre tiz teremben 
folyt a gyűlés, csak kevés hozzászólás hangzott el az egyes előadások
hoz, s az sem mindig a legmimősitettebbek részéről. Akadt résztvevő, 
aki a „minden érték mértéke az ember" tételét Thaiesznek tulajdoní
totta, s volt olyan is, aki hosszú felolvasást tartott, holott még jófor
mán három Szemeszter bölcseletét sem, hallgatott (amitől még lehetne 
lángelme, de sajnos, nem ez az eset forgott fenn). Vol t olyan pro
fesszor is ,—, a Jugoszláviában élő német Liebert, pl. _ aki az egyes 
üléseket ugy kezelte, mintha odahaza tartana szemináriumi gyakorlatot. 

A kongresszus technikája következtében lehetetlen átfogó képet al
kotni a végzett munkáról. Kevesebb sokkal többet jelentett volna. Szo
rosabban kellett volna körülírni a tárgyakat, és szimpozionformát adni 
az egésznek; igy hiába puffogott el a sok filozófiai .puskapor, s a tár
gyilagos szemlélő a legteljesebb káosz benyomását nyerte. De nem a 
káoszból születik-e a rend, a kozmosz? Bízvást 'csatlakozhatunk tehát 
a német fődécüétus véleményéhez, aki a záróülésen nem átiallotta be
vallani, hogy a világ többi országainak filozófusaival való személyes 
találkozás sokkal nagyobb élményt jelentett számára, mint maguk az 
előadások. Ez volt általában mindenki benyomása. Nem volt pusztán 
turisztikai jellege a kongresszusnak, mint ahogy az a Pen-Clubok össze
jövetelein szokott lenni, de a különböző nagy francia üzemek és szak
szervezetek küldöttségei 'sem ívomultak fél a, dobogón, mint a kultúra ver
déimére a lakút nemzetközi írószövetség Madridban éls Valenciában meg
kezdett és Párizsban befejezett kongresszusán. Tipikusan polgári, sőt 
mondhatni kispolgári jellege volt a kongresszusnak. (Hiányoztak Orosz
ország, Mexikó kiküldöttei.) Ez a jelleg Mdomborodo'tt akkor is, amikor 
az emiitett közbekiáltásra dermedt csend válaszolt, holott a kongresz-
szus túlnyomó többsége elitélte a közbekiáltást. S ezen a jellegen nem 
változtatott fez sem, hogy égy indiai maharadzsa szanszkrit-idézetekkel 
teletűzdelt üdvözlő sürgönyét is felolvasták a záróülésén, s a maharad
zsa Bárgaturbános kiküldöttét megkérték, tolmácsolja a vi lág bölcseinek 
hódolatát távolkeleti őfenségének... 

A megnyitóülésen — mely elsősorban Descartes emlékének hódolt 
•— résztvett a köztársasági elnök s gardé républicaine rezesbandája ( ! ) ; 
nagy beszédet mondott Paul VaUry ( „ha egy tanítványom úgy felelne 
DeSdartesból, ahclgy Valéry beszélt, bizony megbuktatnám!" t mondot
ta a közönség sora'ban egy professzor), Jetím Zaly, a fiatal francia köz
oktatásügyi miniszter, akinek nevéhez máris olyan fontok reformok fű
ződnek, és Lord Samuéi, akit eddig inkább a politika mezejéről ismer
tünk, de aki egyúttal a brit bölcseleti társaság elnöke is. A z ő beszé
de tetszett a legjobban; számos allkaltomfnKal szakította meg taps a rend
kívüli franciasággal felolvasott beszédet, és mlég Bergson levele setm ré
szesült ilyen lelkes ünneplésben. A nem túlságosan kartéziánus Befrgspn 
volt a kongresszus diszelnöke, de betegségére való hivatkozással csak le
velet küldött maga helyett, s az elnöki tisztét Bréhker, a Sorbonne (filozó
fiatörténésze látta el. 

A z ünnepélyes megnyitó után megkezdődött.— egy vitákkal terhes 
hétre elosztva, a vasárnapi munkaszünet teljes felfüggesztése mellett 
— a háromszázhúsz Írásban is benyújtott dolgozat felolvasása és megbe
szélése. Egyes csoportok a cogito ergo sum-ról vitatkoztak, mások a spi-
ritualista raciona'izmus kérdéseit tették szóvá; a bécsi és prágai isko-
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Iák sfját tanaikat védelmezték; a prágai orosz Jahovemko intuitivizmu-
sa megütközött a párizsi orosz Bergyájev irracionalizmusával. Másik 
csoport a matematika lés logika jszimibólumait Vitatta s több ülés napi
rendjén a transzcendencia fogalma szerepelt. Az analitikai geometriától 
eleai Zénó apeironjáig bizony mindenről vitatkoztak a filozófusok, túl
ságba v ive Descartes egyes elveit, amikor mindent számtalan apró 
részre bontottak fel, a szintézis helyett. A vita élt és lobogott, de főleg 
az egy nyelvűek között. Bizony még a bölcselet sem eléggé internacioná
lis. Lalandle professzor záróbeszédében nem egészen alaptalanul idézte 
Leitnitz míondiás(át a nyelvek haitáralkotó szerepéről. 

Meg kell említeni még az ataoszlférát, amji a koaigiresszust övezte. 
Mikor a megnyitó ülésről a uccára léptünk s odlahagytuk a csillogó .uni
formisok és komoly ferencjózsefkabátok tömkelegét, alig néhány lépés
re a Sorbonne épületétől tömegek vonultak Jaurésnek a Pantheon előtt 
felállított óriási arcképe elé. A tömeg Thorezt éltette és Spanyolország 
számára kért fegyvereket és repülőgépeket, egyáltalán nem véve tudo
mást a filozófusokról. Sajnos, a bölcselők nagy része sem vett tudomást 
a tömegről, amely pedig ugyancsak zajosan tüntetett a maga ideáljai 
mellett. Ez a kontaktus-hiány jellemzi az egész kongresszust. Az a né
hány filozófus, aki szembetalálta magát a tömeggel, ijedten és értetle
nül nézte a felvonulást, amelytől távolabb állt, mint a plátói ideáknak 
az űrben lebegő világától. 

Ha viszont a francia folyóiratokat vesszük szemügyre, és felvetjük 
a kérdést, hogyan ünnepelték a mai francia szellem egyéb, nem hivatá
sos bölcselő nagyjai Descartesot és a filozófiát, egyáltalán nem vigasz
taló a kép. A haladók elsősorban Descartesot, az embert idézik, két 
keserű ránccal a szája körül, aki a hatalmasok labdája csupán s egy ki
rálynő meghívásába hal -bele a távoli Svédország, neki nem való klímá
jában. Idézik cseléd-szeretőjét, törvénytelen, fiatalon elhunyt leányká
ját, akit mert házasságon kivül született, az u. n. „Borjúkönyvbe" jegy
zett be a puritán holland! lelkész. A z Eprape, folyóirat szép Descartes 
különszámot adott ki, amelyből Georges Friedmann tanulmányát, s Be-
nes csehszlovák köztársasági elnök alapos dolgozatát emeljük ki. 

Szimptomatikusabto az a különszám, amellyel a* nemrégiben még 
nívósabb Les Núuvelles Jy$férta|rieis hódol a nagy 'bölcselő emlékének. Ha 
Ramon Fernandez, a Gide-tanítvány, nemrégiben a Manianneoan fejtet
te ki nézetét Descartesról, s arra a megállapításra jutott, hogy „a kar
téziánus idealizmus világánál (s talán nem hiábavaló ezt éppen a mai 
franciák emlékezetébe idézni!) a történelmi materializmus nem elfogad
hatóbb, mint a misztikus illuminizmus", a Les Nouvelles lAttéraires 
egyes szerzői még ezen is túltesznek- Papim, Chevalier és SerttUanges 
elképzelhetően katolikus dolgozatai után („Descartes valamennyiünk mes
tere. Aki nem ismerné el, hogy adósa, vagy kulturálatlaoiságát árulja el 
ezzel, vagy túlzott hálátlanságát fejezi k i " ) egészen furcsa „vallomások" 
következnek. Tristcm Bemard azt meri állítani, hogy a Discours kedvenc 
olvasmánya, Jean Pauíhan „helyes kis önvallomás-regényké"nek becézi 
ugyanezt a művet, amelynél azonban Constant Adolpkejkt mégis többre 
becsüli. Lenormand azzal vádolja Descartesot, hogy gátlólag hatott a 
XVTI. század drámaíróira, s ebből nagy kár háramlott a francia dráma
irodalomra. Colette asszony bevallja, hogy nem olvasta a Discourt, s 
fogadalmat tesz elolvasására. De mindenkin túltesz Paul Claudel, aki 
cikkében még a nagy bölcselő ama holland kortársán, is túltesz, aki 
egyszer ateistának, másszor meg — jezsuitának szidta azt a gondolko
dót, aki a filozófiát kiszabadította a teológia igájából és a skolasztika 
jármából, s aki nélkül a mai tudomány elképzelhetetlen. Az, hogy Clau-
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del szerint Descartes csapnivalóan rosszul irt franciául, még hagyján 'r 

tudjuk jól, hogy latinosan nevelték, mint kora minden művelt emberét.. 
Claudel azonban Desicartesot, mint nagy gondolkodót sem ismeri el, ső t 
szinte gyengeelméjűnek nyiívánitja. „ A z irók semmivel sem adósai 
Desüartesniak" — arja ,,legífteíl|jcbb a matézis lehet háOJás bizonyos újí
tásaiért." A baloldaliöággial koránitsem vádolható EwMe Henritíb, a L& 
Tewipsban siet Descartes védelmére, s bebizonyítja, hogy a francia iro
dalmat igenis teljesen átitatta a kartéziánus szellem: Corneille, Lafon-
taine, Diderot, Voltaire, Stendhal', Talne, Flaubert, Reman, Anatole 
Francé, valamennyien kartéziánus gondolkodók. Valóban, az európai 
gondolkodás atyamesterét még a hírhedt Columbus-opera szövegkönyv-
írója sem „végzi k i " egykönnyen, s a „gondolkodás helyes vezetését"' 
célzó nagy Érpehezés mestere háromszáz é'v után is töretlen ragyogás
ban tárja elénk hosszú évszázadokra kiható alapelveit. Ne fogadjunk el 
semmit igaznak, aminek igazsága nem evidens, mondja Descartes, s 
voltaképpen ezzel bukik sírjába a középkori gondolkodás által tulságba-
vitt tekintély. Ha nehézségre bukkanunk, osszuk fel a problémát álprob
lémákra ; haladjunk mindig az egyszerű felől az összetett felé. Válasszuk 
mindég a szerényebb állítást, és ha nélkülözzük a bizonyosságot, vá
lasszuk a valószínűt. Sajnos, sem a Descartesot ünneplő folyóiratok, sem 
a Descartes nagy nevének védnöksége alá helyezett IX. nemzetközi f i
lozófiai kongresszus nem mutatkozott elég méltónak e lángelme nagy
ságához, s minden hivatalos és udvariaskodó dicséreten innen, minden 
vallóban tapasztalt haladáson túl (a legutóbbi bölcseleti kongresszusok
kal hasonlítva össze az ezideit) a résztvevők nagyrésze mégis igen mér
sékelt lelkesedéssel széledt szerte a sok szélmalom-vita, a .társasvacsorák 
és pezsgős-fogadások, valamint az ülésszakot bezáró husz üdvözlőbeszéd 
után. (Brachfeld Olivér). 

A KULTÚRA VÉDELMEIRE T Ö M Ö R Ü L T IRÖK. KONGRESSZUSA. Még van 
irói intuíció. A két esztendővel ezelőtt tartott párizsi kongresszus 

Madridét jelölte ki az idei konferencia színhelyéül. Mintha az irók meg
érezték volna, hol kell majd két esztendő leforgása után a legerélyeseb-
ben sikra szállani a kultúra védelmében. Júniusban még úgy volt, hogy 
teljesen elmarad. Szerencsére megtartották, még hozzá nagy sikerrel. 

Vaillemteiá'bam kezdődött, Madridiban ficlljytlaitódjott. Barcelonában töme
gek előtt beszéltek a világ minen részéből összegyűlt írók, hogy azután a 
párizsi Porté Saint Martin szinihézba, Federico Garda Lofca, a most 
egy esztendeje oknélkül kivégezett granadai költő arcképének árnyékában 
tartsák miéig két egym'ásutén következő estén a záróüllélsfc. 

A z első estén Hemrich Maiim elnökölt, proifesszoros alapossággal. A 
második napon Arag'on ült az elnöki székben, Conrad Veidtbe oltott tü
zes Savcnarola. Az emelvényen és a nézőtéren volt mindenki, aki számit 
Párizsban. A pódiumon az irók beszédei váltakoztak a különféle küldött
ségek szónoklataival. (Munkások, midinett-szindikátus, a spanyol felke
lők fogságából kiszabadult Tregastel nevű hajó legénysége, stb. A leá
nyok hozta Virág Jósé Bergamikmak, a jeles spain|yol feathicPiktus esiszé-
irónlak jutott, a férfiak csokrait Karin Michaelis elé helyezték a pódium 
hosszú asztalán...) 

A kongresszus tartalmi részéről nehéz ilyen rövid beszámoló keretén 
belül hű képet adni. Külön kellene szólni a francia írókról, külön az ide
genekről. Az első napon André Chftmson számol be az irók spanyol élmé
nyeiről. Nyolcszáz löveg hullott a spanyol fővárosra akkor éjjel, mikor 
ott háltak. „Hallod a halál ostoba retorikáját?" —. kérdezte tőle a sötét
ben, — az eigyik ágyból a másíiikba, Jósé Bergamiin. 
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„1918 jnil'irusában is hallottam) ágjyúzmi' kezdte beszédét másnap 
Julién Benda. „Azok a Z ágyúk a győzelem offenzíváját vezették be ak
kor... Hadd reméljem, hogy a z ezidén júliusban hallott ágyúdörgés is a 
győzelmes offenzíva ágyúdörgése volt..." "S Julién Benda utalt Az irásttu-
dók árulása ( L a trahison des Clercs) eimű művére, „amelynek a óimét 
többen ismerik, mint magát a könyvet." Ebben a könyvében vagy tiz esz
tendővel ezelőtt árulónak bélyegezte Benda azt, aki iró és szellemi em
ber: „Írástudó" létére mással is mer foglalkozni, mint a „tiszta szellem" 
témáival: világi dolgokkal. M a már Benda sem igy gondolkodik M a már 
ő is azt vallja, hogy az iró csak akkor marad hű önmagához, magas hiva
tásához, ha — btfeszól! 

A legfontosabb két francia beszédet Aragon mondotta a z első, és 
Vailla)toít-Clouturier a második napon. Aragon tetőtől-talpig nacionalistá
nak vallotta magát, de egy új értelemben vett nacionalizmus hívének. 
Tullsoká engedtük át i — , mondotta ••— a nacionalizmus jelszavát a másik 
oldalnak. Tévedés azt hinni, hogy mert a maradiság nacionalista, nekünk 
nem szabad annak lennünk! Igenis, nacionalisták vagyunk s leszünk. Vail-
lant-Couturier nem kevésbé alapvető kijelentést tett: „Proklamáljuk a z 
individualizmust! Individualisták vagyunk!" Első pillanatra e z a kijelen
tés majdnem olyan meglepően hatott, mint Aragon nacionalista hitvallá
s a . De ahogy amaz új értelmet ad a nemzeti érzésnek, Vaillanít-'Cbutiurier 
is új értelemben vallja magát individualistának. 

A z idegenek közül elsősorban a z oroszokat kell kiemelni. Tolsztoj 
AleocAs madridi élményeit felesége olvasta fe l ; Ehrétnburg érdekes anek
dotákat mesélt közvetlen hangon, de a harmadik orosz, Vimovszky ha
tott a legerősebben. Egyetlen felszólalónak sem volt olyan kontaktusa a 
közönséggel, mint ennek a z orosz tollforgatónak, aki egyszerűen egybe
forrott a 'hallgatósággal, amely pedig mjélg csak nem, is értett a nyelvén. 
Ha felvetem a kérdést, miben rejlik a Visnevszky beszédének a titka, mi
vel nyűgözte le a hallgatóságot, a r r a a z eredményre jutok: a közösség-
érzéssel, amely belőle árad, amely minden szavát mágikus erővel töltötte 
ki. Hogy a jövő írója ezzel a hatalmas közösség-érzéssel áll vagy bukik, 
ahhoz nem férhet kétség. A tömegek érzéke finom, s egyre finomul. Aki
ben nem fogja megérezni ezt a minden egyénin túli, ezt a minden egyéni 
léptéken és elhatároláson túláradó, egyszerűen elsöprő azonossági érzést 
vele, a tömeggel, attól könyörtelenül el fog; fordulni. Canmamt mitellec-
ttwales! 

A kongresszust nem Itehet a P e n i -Mlubbk kongresszusával egybevet
ni. ( H a csak nem ironikusan, mint alhog|y Btenkiia tette, aki kifigurázván 
a Pein-etoök Jüleis Romainst, aki nem átallotta vcllt örömét fejezni ki a 
felett, hogy a Pen-Mtuboik nem politizálnak.) A Pen-klubok kongresszu
sán szánalmas Volt látni, hogyan nem tudtak visszavágni a tipikusan 
hagyománlyírók pl. egy Marinettii üres dialektikájára, hlogy nem tudták 
'kényszeri teni a lengyel' delegátust, sorolja fel , mit tesz a lengyel szelfe-
miiiség az antiszemitizmus1 ellen. A Pen-kongressztUs cHMt, ha sifcetrüflt 
egy-egy „nehéz kérdés" fellett minél előlbb napirendre térni, bármilyen 
kiegyezés árán is. IS - a z egyetfltenl, aki megtörte a jeget, akit felállva petr-
sekig tapsolt a Pen-turizmus összegyűlt sokasága, GuiglelmO Ferrero 
volt. Ferrero, a letűnt liberális korszak utoHbó nagy képviselője a kultú
r a védelmére összegyűlt irófc kongresszusán is. megállotta voHna a he
lyét. 

Romom J. SendoxrbT lehetne ürni, vagy a csilléi Plábillo Nerudáröl, a 
kubai l€a)ni)s)eiZórcll (akik nem élhetnek hazájuk határain belül) . Lehetne 
hosszasan méltatni Eefrgamin előadását, aki Manuel Azanát, a nagy írót 
és nagy embert dicsérte, és i a z ollaBZoktóIt visszahódított kastztilliai falu. 

49 
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győzelem utáni békéjét idézte. EebJeitine dicsérni Karm Michaeüs jelleg
zetesen, női hitvallását. Leheitme idézni Bert Brecht ironikus' felolvasását 
(amelynek finom .gúny-nyilai sajnos elsikkadtak a felolvasást követő 
frantóia forditásban). Solk minidenről lelhetne irni: mégis ehelyett csak 
egyetlen apróságot szeretnék iltt felemliteini. 

A z első páíriiZsi ülésen az emelvényem üllő irók joibbszárnyán báirom 
ifékete ült. LaugMon Hughes, amerikai, Mcoikms GuMén kubai és René 
Marom fraincia néger. A z első (aingoiluli beszélt, a m|ásik spanyolul; a har
madik franciául! tolmácsolta őket. A faji előítéletek ellen beszélitek, hár
man négerek. Más volt az anyanyelvűik, mjás volt talán az arcbőrük ár
nyalata, és mási-más kontinens mintázta test- ás fejallkatukat. De ez a 
három fekete iró a pódiumon jelkép volt és hitvallás, az emberi haladás, 
a (kultúra jövője és a szellem szabadsága melet t . (iMczkó Dérps) 

AZ Ö T V E N É V E S E S Z P E R A N T Ó , ötven évvel ezelőtt, 1887 júliusában 
jelent meg az orosz cenzúra nagy nehézségekkel kieszközölt jóváha

gyásával Zamenhof Lázár Lajos varsói szemorvos kis füzete Universk/M 
Lingvo címen Dr. Esperanto álnéven, mely az eszperantó máig is válto
zatlan alapjait foglalta magában. A 16 szabályból álló nyevtan, a 917 szó
tő, az elő- és utóképzők és pár rövid szöveg tették e kis füzet tartalmát. 
Azóta az eszperantó úgyszólván 'az egész világon elterjedt és jelentős té
nyezője kulturális életünknek. 

A nemzetközi segédínyelv, a mindenki által érthető és használható 
nyelv problémája olyan régi, mint az emberiség. Az ókorban a babilonok, 
görögök és latinok kevert nyelve szolgált a különböző nyelvűek érintke
zésére, a középkorban a papi társadalom és a nemesség érintkezési nyel
ve, a latin. A z új kor elején a frank nyelv egyik dialektusa szolgált a kü
lönböző népek közt érintkezési nyelvül. Attól az időtől kezdve azonban, 
mikor a humanizmus és a renaissance nyomán a nemzeti nyelvek tért 
hódítanak, miben a reformációnak is jelentős a része, lassanként megne
hezült a feléledt nemzetek közötti érintkezés. A latin még sokáig szere
pel, mint a tudományosság közvetítő nyelve, de mindinkább mutatkoz
tak a fejlődő élettel szemben való elmaradottságának következményei, 
mig lassacskán a göröggel együtt a holt nyelvek közé süllyedt. Ilyen kö
rülmények között érthető, ha már korán felvetődik a nemzetközi érint
kezésre használható nyelv problémája. A humanisták közül Vives 1532-
ben a De Discilplinis-ben a következőket írja: „Szerencsénk volna, ha 
létezne egyetlen olyan nyelv, amelyet minden nép használhat. A latin 
nyelv el fog veszni és a tudományokban nagy zavar áll be s a nemzetek 
is elidegenednek egymástól". Nostradamus már 1555-ben hiszi, hogy ,,a 
latin és keleti népek között uj nyelv fogja az érintkezést biztosítani.". 
Csakhamar megindulnak a próbálkozások és a kisérletezéseík az uj nyelv 
megteremtésére. Descartes 1629-ben leszögezi: ,,A mesterséges nyelv le
hetséges valami; olyan rendszert kell feltalálni, melynek segélyével min
den gondolat és fogalom kifejezhető. Ennek a nyelvnek a megtalálása a 
valódi filozófiától függ". Leibnitz 1666-ban a nyelvről, mint az ész esz
közéről ir s a létesítendő mesterséges algebrának nevezi, mely nemcsak 
a fogalmakat, hanem azok összefüggéseit is tartozik kifejezni. Comenius 
a Via ludsban (1641) arról az időről álmodozik, midőn „az emberi
ség egy minden tekintetben könnyű, a természetes nyelveknél jóval 
könnyebben elsajátitható. mesterséges nyelvet használ". Morus Tamás 
Utópiájában már fölvázolja a jövő nyelvét. Foglalkoztatja e kérdés Főú
riért és Cabet-t is. Délormel (1795) a francia konvent elé tervezetet 
nyújt be egy olyan nyelvről, mely „a nemzeteket a testvériség édes Ián-
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caival összeköti". Az I. internacionálé 1867-ben, iLausanneban tartott má
sodik kongresszusa is hoz egy platonikus határozatot. ( „ A közös nyelv 
mindnyájunkra nézve jótétemény lenne és hathatósan támogatná a né
pek egyesítését és1 testvériesülését".) Marx a Deutsche IdeolQgie-iiez fű
zött jegyzeteiben megállapítja, hogy „idővel az egyének teljes mértékben 
ellenőrizhetik az egész nyelvi produktumot." 

Leibnitztől napjainkig a mesterséges nyelvek, a pazigrafiák (jelirá-
sok), hieroglifák, algebrai elveken nyugvó Írásmódok egész sora keletke
zett. Drezen nagy müve több, mint 300 kísérletről számol be, ismertetve 
az egyes kisérletezések lényegét és megoldási módját. Felsorolja a jel
képes számirások, matematikai jegyek, pazigrafiák kísérleteit, majd azo
kat a törekvéseket, melyek a nemzeti nyelvek leegyszerűsítésével igyekez
nek megoldani a kérdést s egész csomó fantasztikus próbálkozást. 

Azonban a nyelv lényegének hiányos ismerete, a nyelv fejlődésének 
és a lelki folyamatokkal való kapcsolatainak nem ismerése lehetetlenné 
tette, hogy a sok terv, próbálkozás és kísérletezés eredményre vezessen. 
Viszont a fáradozás nem volt hiábavaló. A z első teljesen kidolgozott 
nemzetközi1 segédnyelv-rendszer az 1881-ben megjelent Volapük, mely 
Schleier német prelátus alkotása. A Volapük egyszerű nyelvtanával a se-
gédtayelv kérdésének egyik problémáját valóban megoldotta, szótári ré
szével azonban olyan szerencsétlen munkát végzett, hogy a Volapük alig 
10 év után eltűnt s jó időre kiábrándította a nemzetközi nyelv álmodo
zóit. Schleier volapükje szókincse alapjául az angol nyelvet vette (az 
volt alapja egyszerű nyelvtanának i s ) , az amúgy is rövid angol szava
kat azonban még jobban megkurtitotta, a felismerhetetlenségig kificami-
totta s a kiejtés számára használhatatlanokká tette. A volapük megszű
néséhez hozzájárul a szókincs nehéz megtanulhatóságán és kiejthetősé-
gén kívül az a módszer is, amellyel Schleier alkotásának további fejlesz
tését elgondolta. Nevezetesen ő maga kivánt minden fogalomra uj szót 
teremteni, s a nyelvművelők teljes kizárásával dönteni nyelvi kérdések
ben. A volapük 1881-89 közt tartott három kongresszusának eredménye: 
a kölcsönös meg nem értés, és Schleier módszere a volapük sorsát meg is 
pecsételte. 

A volapük ismertté válásának és csakhamar bekövetkező hanyatlá
sának idején, 1887-ben jelent meg Zamenhof eszperantója. Teljesen uj 
struktúrájával, egyszerű nyelvtanával, az európai nyelvek lényegét és 
internacionális szókincsét felölelő szótárával, ragozó és képező alapon 
•nyugvó rendszerével pár hónap alatt magához vonzotta a világnyelv hí
veit s a volapükben csalódottakat, Zamenhof mindjárt első füzetében ki
jelenti, hogy lemond a szerzőség jogáról s művét teljesen átengedi az azt 
művelőknek; használják, fejlesszék tovább. Ez a kollektivitásra alapító 
nyelvfejlesztés egyik biztositéka az eszperantó sikerének, minden eddigi 
és ezutáni kísérlettel szemben. Az eszperantó fejlődését maguk az irók és 
a nyelvet használók biztositották. A helyes új szók életben maradtak, ál
landósultak, minden diktatórikus kénvszer nélkül. 

Az eszperantó nyelvtan 16 szabálvon nyugszik, 30 elő- és utóiképző 
segélyével a legbonvolultabb fogalmak kifejezésére alkalmas. Maga 
Zamenhof egymásután adja ki a párisi Hachette cégnél Shakespeare, 
Schiller, Gogoly, Goethe. Heine, Andersen, Molière és Biblia fordításait, 
melyek iórésze már nyelvtana mesielenésekor készen állt, uey hogy Va
lóban minden oldalról kipróbált miivel j eént raee a világ előtt. Az esz
perantó előszr'r Német- és Oroszországban, majd1 Louis <fe Beaufront 
márki révén Franciaországban téried. Valami sajátos, humanitással teli 
eszmevilág alakul ki az eszperantó hívei között, amit Zamenhof interna 
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ideo-nak nevez el. A naiv lelkesedésen túl az eszperantónak a szóbeli ki
fejezésre is alkalmas volta a mozgalom híveit propagandára lelkesíti és 
1905-ben Boulogne Sur Mer-ben összegyűlt az első nemzetközi kong
resszus. 

A z eszperantó fennmaradásának és további életének két fontos sza
kasza a világháború, s az eszperantóból keletkezett Ido leküzdése. A z 
Ido 1907-ben jelent meg, alkotója a sokaiig névtelenségbe rejtőző L. de 
Beaufront, ki eddig Zamenhof legkonzervativebb híve volt. Az Ido az 
amerikai filozófiai társaságok párizsi konferenciáján mutatkozott be az 
eszperantó „hibáiinak" kiküszöbölésére. Lényegében az eszperantóval 
azonos^ szókincsében inkább romanizált, hiperlogiikus és túlracionizált, 
retorta mű. Éppen ezek a tulajdonságok ásták meg az Ido sírját és tet
ték az egész idő-mozgalmat jelentéktelenné, mintahogy teljesen céltalan
nak mutatkozott az eszperantó óta keletkezett vagy 150 ujabb kísérlet 
is. A másik teherpróbát, a minden nemzetközi együttműködést széttépő 
világháborút is kiállta az eszperantó, amikor a svájci, valamint a stock
holmi vöröskereszt-központok egyik legsűrűbben használt nyelve lett. A 
világháború után a széttépett szálakat újból felvették, a nemzetközi 
kongresszusok évenként újból összejöttek, sőt a kor jellemzőjévé s az esz
perantó megerősitőjévé a munkás-eszperantizmus lett, melynek szer
vezetei, folyóiratai S levelezőinek kiépített hálózata erősebbé tették a 
mozgalmat, mint amilyen valaha is volt. 

Az eszperantó egész szerkezetével és szókincsével olyan nyelv, ami
nőnek á priori a nemzetközi nyelvnek lennie kell. A nyomában keletkező 
uj terveik, mint a Basic English, a Románál, s az 1922-ben megjelent 
Occidental egy-egy országban múló sikereket eredményezhettek, de vég
eredményben az eszperantó pozícióját nem döntötték meg, mert vala
mennyien az eszperantó szerkezete nyomán keletkeztek s csupán szó
kincs- és hangzásbeli változtatásokat eszközöltek, vagy pedig lombik-al
kotások, melyek a műveltek által írott formában kitűnően érthetők 
ugyan, de beszédre alkalmatlanok, (pl. az Occidental). 

Zsirkov, leningrádi nyelvész szerint az idóskizma, valamint az uj 
kísérletek csak növelik az eszperantó sikerét, mert az eszperantó ma mar
éi ónyelv, eleven valóság. Andrejev, a moszkvai egyetemen a jafetida 
nyelvészet professzora a nyelvészet kérdését a dialektikus materializmus 
szempontjából nézi és ezirányú fejtegetéseiben külön tárgyalja a nem
zetiközi nyelv kérdését, ő is az eszperantóban látja a legtökéletesebben 
érvényesülni azokat a tényezőket, melyek nemcsak az elsőbbséget, ha
nem az egyedüliségét is az eszperantónak biztosítják az összes mestersé
ges nyelvkisérletek közül. 

Hogy az eszperantó ma mégsem hivatalos tantárgy az iskoláikban, 
hogy nem nyelve a diplomáciának, hogy csak elszórtan élő egyedek nyel
ve, annak számos oka van. A fontosabbak a nacionalizmus és a nemzeti 
nyelvek oktalan féltékenysége, a nyelvtudósok közömbössége (kivéve 
Francia- és Oroszországban), a folyton keletkező uj kísérletek s nem utol
só sorban, valami bizalmatlansággal vegyült emberi nemtörődömség és 
tájékozatlanság. (Földes R. József) 
| y | A X AlttJEiB. Három és fél évvel az ausztriai februári forradalom bükár 
• • sa, után meghalt ennék a fdnradlalommalk a theoretikusa, Max Adler. 
A z auSztromarxizmuig sízálllt sírba vele, s halála osalk teögverés önnön 
koporsójába. Egy korszak záíruilt le vele, nem dicstelenül, de a feltáma
dás reménysége nélkül. A z osztrák miUnkálsmoagalom természetesen nem 
;hált meg a februári barrikádiokom, de ha ffelélíed, egészen más lesz, mint, 
ami volt. Max Adfeír tanításai sem tűnnek el nyomtalanul, de másként 



Kulturkrónika 773 

fognák hatni könyvein át, mint egyetemi) katedrájáról. 
Az anszt\roimarxizmus, amelynek elméleti reprezentánsa, kiépitője és 

betelőzője volt Max Adfar, annak a bellső ellentmondásnak a kifejezője, 
amelyben az osztrák munkásság élt. Mint az Osztrák-Magyar Monarchia 
gazdanépének munkássága részesedett a Monarchia többi nemzetiségé
nek kihasználásaiból származó extraprofitban, s ezen a réven konzerva
tívabb volít, mint a Monarchia többi miunkássaarvezetei; de mint a hatal
mas német munkásmozgalom közösségélbe vágyódó, helyzetén tehát gyö
keresen változtatni akaró, mesterségesein elllzárt töredék baloödalibb, mint 
a német szociáldemokrácia. 

(Létének ez az efflfentmondása' :—• amely ideológiai forradallimiságban 
és gyakorlati konzervativizmusban tükröződött, a háború után nemcsak, 
hogy kiéleződött, hanem méginlkább össze is fcustzálódott: mert az oszt
rák munkásság a kis Ausztriában egyfelől eKvesztette extraprofitját, 
másfelől azonlban politikai súlyban növekedett. A mindent elvesztés té
nye: ez Utóbbi csak sürgetőbbé tette számára a iNémetoiriSzághoz vaüíó 
csatlakozást, — viszont a politikái' hatalom birtoklása vagy döntő be
folyásolása, visszatartotta a csatlakozásitól, A győztes hatalmaktól való 
függőség tudata fékezte a törajegcisfelelkVás elhatározó lépéseit, — és 
ugyanakkor a kettős elnyomatás érzése radikalizálta a gondolkodás
módját. 

(Nem tudott íeüíhatárczásira jutni sem a IT.-böz, sem a III.-hoz való . 
csatlakozásra, — ténylegesen esettett-botlott a kettő között, é|g ési föld 
között lebegve, — viszont korábbi eredményei hatásaként megnőtt ma-
gasabbrendűségi tudata, a bizonytalanságból határozottságot és fölényt 
miméit, negációtoól pozíciót, szükségből erényt csinált: igy lett két és fe
les, azaz elméletben (radikális, gyakorilatban maradi. 

A theoriábam i — Max AdDernél <— ugyanez az ellentmondás mutat
kozik, de fordítva. Max Adi'ier, a theoretikus, a gyakorlati kérdéseket il-
letőüeg radikális: az 1927-es júliusi események általános felkeléssé való 
kiszélesítésén fáradozik és nem'esak Mafrx és Engels orthodox követőjé
nek tekinti magát gyakorlati kérdésekben, hanem még Uljanov Állam
ról szóílö művének is rendkívüli nagy gyakorlati jelentőséget tulajdonit, 
mioinldlván,, hogy ez a könyv feieVeniltette a reviZibtnSsták által eliteimetett 
marxi állametaéfetet és legfőbb eszköze annak, hogy a marxizmusnak a 
hábdrú alatt és után láthatóikká vált összes konzekvenciáit le lehessen 
vonni. (Lásd Max Adller: Lehrbulch dter Materialistischen GeSohiichtsauf-
fasöung, 10. o.) 

Ugyanakkor pedig elméleti törekvése a revizionista Bernstein Visz-
sm Katmthoz! jelszavának meigvallósitása. A marxizmus „ismeretelméleti" 
alapijait akarja lerakni és dogmatikusnak érzi a történelmi) materializ
must, amely szerinte nem kutatja a megismerőképesiséíg határait és le? 
hetőségeit és nem tekinti pí-olbEémámiak a tudaton kiivüli exisztenciát. Me
chanizmust vet a marxizmus szemére és Ugyanakkor ő lesz (idealista-) 
mechanista, vulgérmaterialízmUsnak értelmezi a marxi materializmtust 
és ugyanakkor ő lesz vulgéfc", amennyiben a materializmus fogalmát még 
történeími-materialista vonatkozásban is megszűkül és a Büclhner-Mole-
sdhiofbt-féle materiallizimjust érti najta, azonioisitja őket, hogy cáfotlthásson és 
bízonyithassa, hogy Marx és Engels nem voltak „materialisták" A tör
ténelmiséget relativizmusnak fogja fel, s, igy arra a következtetésre jut, 
hogy Marx és Engels szerencsétlenül! választották meg a „történelmi ma-
telrializmus" kiífejezést, mert sem „materializmus, sem a történelmisiég 
fogalmai nem illenek r á " (Lehrhuich, 65. o.) 

Hogy hű maradhasson Marx-EngeiMiez, a kifejezést rosszálja, ho-
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lőtt a lényeget veti el. Mert szerinte Malrx és Engels isimeretelméletileg 
nem materialistáik, hanem pozitivistáik, a társadalom maga pedig nem. 
'materialista, hanem szallliemi lét. í gy a társadalomi materialista kategó
riáit, a termelőerőket és termelési viszonyokat is átszellemiti, <— s ez-
zeí|, az egész „szociológia" átsizjelltemitese utam fölöslegessé válik számlára 
a dialektika is: a társadalmi lét és jelenségei szellemi természetűek,, 
nincs szükség a szubjektum és objektum, elmélet és gyakorlat, lét és 
gondolkodás, anyag és széfem ellentétekben való mozgására, egymást, 
áthatására, egymásba átmenésére, az egész társadalmi valóság „kitisz
tul", szellemivé lesz, egysikúvá, amelyben világos és logikus' törvénysze
rűségek uralkodnak. 

Max Adler kezén a marxizmus, mint „a társadalmi folyamat stati
kájának és dinamikájának elmélete" (Lehrbuoh, 251. o.) végeredmény
ben „t iszta" tudomány (u. o. 21. o . ) , idealista szociológia lesz, mely fo 
galmak összefüggéseit és logikai struktúráját vizsgálja. Bár ismeretel-
méletileg a dialektikus materializmust „kritikai realizmussal" helyette
síti (U. o. 139. o.) ez tekinthető nála a statika eredményének — alap
jában véve klriticizmusán keresztül Kantihoz jutva eléri minden idealiz
mus végzete, a soiipsismus, a tudaton kívül létező valóság tagadása. Ha 
valiaki azt mondja >— írja (Lelhrbudh, 134. o.) — hogy a realitás a tuda
ton kívül) van, ezt valamiképen él kell tudja képzelni. Hz pedig körülbe
lüli annak a követelésinek felel meg, begy a h!átiáy«! lásson. Valójában 
végeredményben arról van szó, hogy az ember a képzelt dolgoktól1 önma
gát elvonatkoztatja, és így marad meg a dolog, mint valóság... 

Ehhez alkalmazkodik d'inamilkája is, amely eliősziclr is a fejlődés fo
lyamatosságát tanítja az ugrásszerűség helyett és ugyanúgy Spemeerhez; 
jut el, mint Bernstein. Másodszor pedig még ezt a fejlődést is a fenti solip-
sista beállitottsálgnak megfelelően a külső Viliágból áthelyezi a tuldlat 
világába és minthogy nem metafizikus, hanem „materialista", mint 
pszidhológiai, nem pedig, mint trainscedens folyamatot tünteti fel. Csak 
antagonizmluB' van, nem pedig ellentét, —. azaz az ellentétekben való fej
lődés nem valóság, hanem csak szemléleti mód, értékelés. „Eivoluciő és 
revoUució egyébként sem ellentétek, hanem egy és ugyanazon fejlődési fo
lyamat t'crténeilmii értékelésének különbözősége." (Lehrbuch 56. a.) S e 
felifogást icsafe kiegésziti a biológiára vonatkozó álláspontja, mely szerint 
a biológia Darwinitól (a származástamtól) Damlarckmoz (az allkalimiazkor 
dás elvéhez) megy át. 

Ad'ler bölcseletének lényege tehát az, hogy a Marx-Emgels által fel
fedezett társadalmi törvényeket a maguk (radikális formájában akceptál
ja ugyan, de átszellemiti, a tudat világába helyezi, idealizálja. Ebben a 
szférában azután a felfedezett törvények konzekvenciáit gyakorlatilag 
nem keli levonni, mert nem valóságokról, hanem tudattartalmakról! van 
szó. Az állásfoglalás i—. bármily radilkálisnafc látszik is —. csak kritikai 
szempont, értékelés, — és igy az állásfoglalás nem a vallióság megismeré
sénlek és e megismteirés természetének megfelelő megváltoztatási reá
lis szükséglete, hanem az ember lelki magatartásainak, ethikai elvnek a 
kérdése. Mint ahogy a bécsi munkásság is erkölcsi motívum óikból , be 
csületből", abból a fogadkozásból, hogy ha a demokráciát veszélyeztetik, 
akkor, de csialk akkor kész védelmeire, —i nem pedig politikai és; taktikai 
meggondolásból, nem a valóság tudomásulvétele alapján, nem akkor, ami
kor nem az ellenifél választja meg az időpontot és taktikát, vállalta feb
ruárt, — és nem vállalta júliust, aJzlaz lett töírtónelmlí materialistából, ethi
kai idealista. Vájjon ezt a leckét me|gtamulják-e Max Adler tanítványai? 

(Sándor Pál) 
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AZ üJ TöRöK M U N K I A T Ö K - V É N Y . A köztársaság kikiáltásáig Törtökor
szágnak egyáltalán nem volt a munkaviszonyokat szabályozó tör

vényhozása. A z üzemi dolgozók és .az irodai alkalmazottaik nem alapítot
tak érdekvédelmi szervezeteket. Az ebben a helyzetben kialakuló zavaros 
viszonyok s a török ipar gyorsütemű fejlődése, amely a munkások tízez
reit összpontosította az ipari vidékeken, kényszeritették Kemál kormá
nyát arra, hogy megalkossa a közelmúltban szentesitett munkatörvény
könyvet. 

A török üzemekben eddig uralkodó munkaviszonyok olyanok voltak, 
mint amilyenekről Róbert Owen vagy Engels számolt be a műit század 
elejének Angliájáról szóló tanulmányában. A napi munkaidő legalább tíz 
óra, de igen gyakran 12 14 óra is. A heti pihenőnap sem rendszeres, 
munkaszerződésekről szó sincs, a gyártulajdonos minden további nélkül 
elbocsáthatta munkásait. Világos, hogy ilyen körülmények között a bé
rek igen alacsony napi színvonalon alakultak ki. A munkások 30 százalé
kának napi keresete átlag 25 piaszter, 50 százalékának 40-50 piaszter, 15 
százalékának 50-100, 4 százalékának 10-2000 piaszter, s csupán 1 százalék 
éri el a napi 200-300 piaszter bért. ( A piaszter értéke valamivel magasabb 
mint a llejé.) 

A z egészségügyi viszonyok is igen sivárak; a higiéniai berendezke
dések ós védelmi felszerelések hiánya következtéiben igen gyakoriak a 
balesetek s a professzionális megbetegedések; nincs sem betegség-, sem 
balesetbiztosítás. A munkások nem bírnak szervezkedési joggal sem; bér
viszályok esetén a döntés kizárólag az üzemek vezetőit illeti. Semmilyen 
törvényes intézkedés nem korlátozta a gyermeki munkaerő alkalmazta
tását az iparban. Ezért nemcsak a gyárakban, hanem a bányákban is 
gyakori a női és gyermeki munkaerő. Bölcsődéknek, üzemi iskoláknak se
hol semmi nyoma. 

A hivatalos statisztika igen hiányos s ezért a török munkásság szá
ma felől csak hozzávetőleges adatok fölött rendelkezünk. A török ipar 
1932-ben kb. 55.000 munkást foglalkoztatott. Ez a szám 1934-ig Közel 
90.000-re emelkedett. A török „ötéves t e rv " végrehajtása folyamán ^ a 
munkáslétszám ujabb emelkedése várható. Jellemző, hogy a nőmunkások 
száma gyorsabban emelkedik, mint a férfiaké. Különösen nagy szerepet 
játszanak a nők a textiliparban és a földmüvelésben. 1932-ben az ipar 
1594 tizennégy évnél fiatalabb gyermeket foglalkoztatott. Számuk 1933-
ban 2581-re emelkedett, viszont a következő évben 1798-ra csökkent. A z 
ipar gyors kifejlődését a munkásság helyzetének rohamos romlása kisér
te. Erre utal az a körülmény, hogy 1932 és 1934 között a munkabéreik 
összege csupán 13.4 százalékkal emelkedett, holott a munkáslétszám 
közel 60 százalékkal nőtt ez alatt a három év alatt. A munkatörvény 
.megalkotásának ideje mindenkép elérkezett. 

Ismeretesek azok az alapelvek, amiket Kemal a török újjáépítésben 
alkalmaz. A hivatalos elmélet nem ismeri el az osztályok létezését a nép
testben s az államra bízza a gazdasági szerepet játszó tényezők kölcsönös 
viszonyának a rendezését. Ezért az uj munkatörvénnyel egyidejűleg mun
kaügyi minisztériumot ás állitottak fel Ankarában. 

A z uj törvény most júniusban lépett érvénybe s elsősorban a mun
kaviszonyok progresszív megjavítását .célozza.Alapelvként a munkások és 
a munkaadók közti szerződések rendszerét vezeti be; a munkaidőt heti .48 
órára korlátozza; gyermekeket csak 12 éves kortól enged alkalmazni; 
•tizenhat éven aluli gyermekek maximum 8 órát dolgozhatnak naponta; 
nők és 18 évnél fiatalabb gyermekek nem dolgozhatnak föld alatt vagy 
vízben; 18 éven alól éjjeli munka sem végeztethető; női munkaerők csak 
a törvény által előirt iparágakban alkalmazhatok; anyák a szülés előtt 
és után három-három heti szabadságot élveznek; a munkaközvetítést 
maga az állam intézi s tilos minden magánkezdeményezés. A sztrájk és 
a lock out tilos. A munkások nem szervezkedhetnek. Az esetleges viszá
lyok megtárgyalására delegátusok küldendők ki s ha a tárgyalások ered-
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menetelének, ugy bíróság dönti el a kérdést. Minden vilajetben a döntő
bíró szerepét a munkáskonflik tusokban niiagasrangú hivatalnok látja el. 
Ha a helyi hatóságok nem (tudnak dönteni, ugy >az ankarai legfelsőbb 
döntőbíróság elé kerül a kérdés. A betegség és baleset elleni biztosítást 
az állam kezeli. A törvény kedvezményeiben a külföldi munkások nem 
részesülnek. Az üzemhigiéniai és munkásvédelmi intézkedések a törvény 
szentesítése után három évvel lépnek érvénybe. 

Amint látható, a török „munkatörvény" jelenlegi formájában felet
tébb hiányos. Gyakran még elvi meggondolásai: is vitathatók.. Abban az 
országban, ahol a munkaviszonyok eddigi a munkaadók kényére-kedvére 
alakultak, még ez a többé-kevésbé tökéletlen törvény is a haladás ténye
zőjévé lehet. (Márk Viktor) 

A NYELVÉSZET ÉS A TAIíSADALOAIKUTATAS termékeny összekap-
csolása jellemzi Ferdinánd Brunot egész életművét, akit éppen a 

szaktudomány módszertanának ez a sajátos beállítása tett a mai francia 
nyelvtudomány általánosan elismert mesterévé. A gondolkodás, a 
nyelv és a társadalom párhuzamos tanulmányozása, ahogy azt a La 
•pensée et la langue című könyvében ajánlotta, nemcsak a nyelvészetet és 
a nyelvtanítást gazdagithatja és gazdagítja is egészen újszerű felisme
résekkel, hanem egyúttal a történetkutatás és a szociológia kitűnői se
gédeszköze. 

Brunot monumentális munkájának, a francia nye'v történetének leg
újabb kötete, amely a 18. század nyelvével foglalkozik, uj világot vet a 
francia forradalom történetére, amit pedig éppen az utolsó évtizedek 
folyamán annyi kitűnő munka tárgyalt és mélyített el. Nem uj felisme
rés, hogy a nyelv társadalmi jelenség s mint ilyen hű tükre a társadal
mi tényeknek. A társadalmi változásokat a szavak változása kiséri, S 
minél inkább torlódnak a dialektikus átcsapésok idején az események, 
annál, gyakrabban és mélyebben változik a nyelv, nemcsak szókincsében, 
hanem szerkezetében, szellemében. Amikor pedig elérkezik a számadás 
ideje és a forradalom nyomán lassan kialakul a társadalom uj egyensú
lya,' akkor a nyelvhez is fordulhatunk, ha le akarjuk mérni a változá
sok horderejét és tudni akarjuk, hogyan tükröződnek azok az emberek 
öntudatában és érzéseiben. 

,,A szenvedélyek határtalan mértékben felkavarták a lelkeket s ezt 
a szavak megérezték. Számtalan szót mágiával ragadott a mithosz, a 
gyűlölet vagy a szeretet misztikája s olyan érzelmi vagy értelmi jelen
tést adott neki, amilyennel azelőtt sohasem bírt", — irja Brunot az elő
szóban. A forradalom eseményei és szenvedélyei által előidézett változá
sokat a szavak százain követhetjük. I t t van pl. maga a révolwtkm, a la
tin „revolutio", a „forradalom" szó. A kifejezés eredeti értelme: kör
forgás, amit valamely égitest megtesz, mig pályáján a kiindulóponthoz 
visszatér, itt viszont mély társadalmi változást jelent. Ez utóbbi értel
me már a Bastille lerombolása előtt is létezett, de „csak 1789 után ke
rült át az eszmélkedés területéről a valóságos életbe". A „révolution" 
szó azután az események folyamán állandóan változtatja értékét 
és értelmét. Eleinte 1789 szellemét: az emberi jogokat jelenti. Amikor 
azonban megindul a rémuralom, akkor már a Közjóléti Bizottság gyors 
intézkedéseire vonatkozik. 1793-ban a kormány bejelenti, hogy „forradal
mi marad egészen a békéig" s azt érti ez alatt, hogy a kényszerítő kö
rülmények nyomása alatt ideiglenesen félreteszi az 1789-es elveket. A for
radalom éveiben a szó nagyon divatos. „Forradalmi tanfolyamokról, fór
ra da'mi salétrom gyártásról és forradalmi cserzésről" olvashatunk. A 
művészetek bizottságának feladata a könyvek osztályozása s megígéri, 
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hogy „munkáját forradalmian fogja végezni". Sőt, már beszélni kezde
nek, „forradalmi" logikáról is. Mi sem természetesebb, hogy) a révolu-
tipw, szó győzelmének idején rosszhírbe kerül szelídebb testvére, az in-
nover (újítani). 

Sok olyan szó akad, aminek az értelme ugyan nem változik hirtelen, 
de annál váratlanabb a kegy, amibe jut. Brunot könyvéből tudjuk meg 
például, hogy milyen hálátlanok a kortársi nacionalizmus képviselői, 
amikor elméleti alapvetésükben szinte mindnyájan a francia forradalom 
eszméinek a birálatéból indulnak ki. Nemcsak mozgalmuk, hanem az azt 
kifejező terminus is a forradalmi időszaknak köszönheti születését. Na-
tion! Mercier kétségtelenül túloz, amikor azt mondja, hogy „ez a szó ed
dig egyszerű földrajzi kifejezés vol t . " De annál igazabb, hogy a nation 
csak a forradalomban kapta mai értelmét. Ekkor vált sok millió személyt 
egybefogó egység tulajdonnevévé. Valmynál Vwe la nádion! kiáltással 
indultak rohamra a köztársaság katonái és Etes-vous de la Nation? (a 
nemzettel tart-e?) kérdést szegezte a jakobinus gyanús polgártársának. 
(Érdekes viszont, hogy még nem jelenik meg sem a nutionalité, sem a 
natkmalisme!) 

U j értéket nyer a putrié szó is. „ A haza irja RoUamd hiras leve
lében, — nem szó, hanem élőlény". A hazafiasság, a patriotisme a leg
magasabb erény. Semmi köze sincs ahhoz, amit később nacionalizmusnak 
neveznek el. A Dictionnaire de la Consttitution igy határozza meg: „nem 
jelent gyűlöletet azok ellen az emberek ellen akik nem tartoznak a mi né
pünkhöz: esküvel Ígértünk békét nekik. De kizárólag ragaszkodást sem 
jelent a röghöz, ahol születtünk. A patriotizmus ragaszkodás az iránt az 
ország iránt, ahol az igazság) és az emberiesség törvényei uralkodnak, 
ahol minden embert szerethetünk, aki megérdemli, bárhol legyen hazája, 
bármilyen legyen vallása 'és lelkülete". A révolutian szóhoz hasonlatosan 
a patrie is számos uj szónak adott életet, például: ultraputriote, putrk>ma-
ne, antipair'vote, patrioticMe, stb. A direktórium alatt ez a szó is indexre 
került. 

A forradalomnak nemcsak kedvenc szavai voltak. Sok kifejezést egye
nesen gyűlöl. Ilyenek: tyrannie ati-istocnttie, noble, eomjuruitriim, stb. 

Brunot külön fejezetet szentélt annak, amit a „forradalom vallásos 
jellegé"-nek nevez. Bemutatja, hogyan kaptak olvan szavak, amiknek 
addig csupán felekezeti értelme volt, forradalmi jelentőséget. A z Embe
ri Jogok Deklarációja evangélium, melynek nem hiányoznak buzgó apos
tolai és misszionáriusai, akik „polgári kereszteshadjáratot indítanak", 
„áldozatot mutatnak be a haza oltárán" (nemcsak képletesen), forradal
mi „breviáriumot" irnak és megszólaltatják a „szabadság harangjait". A 
modern korok egyik legjellegzetesebb szava: a propaganda, szintén a 
francia forradalomnak köszönheti születését. Előtte a Propaganda a 
szentszék egyik kongregációja, melynek a katolikus vallás terjesztése a 
hitetlenek között a feladata. 1789 után kapja ez a szó azt a kifejezetten 
politikai értelmet, amivel azóta használják. 

Brunot könyve döntőbirája a francia forradalom értelmezése kö
rül folyó aktuális harcoknak. Alapvető felismeréshez segiti hozzá a tár
gyilagos megismerésre törekvő kutatót. Nem elég lelkiismeretesen meg
keresni valamely kor dokumentumait, okmányait, meg kell érteni azok 
pontos jelentését is. „Mit Worte lásst's sich trefflich streiten" — mon
dotta Goethe. Brunot módszere ellenszere a szavak Goethe által felpana
szolt határozatlainságának. A nyelv ilyen értelmű tanulmányozása, mint 
valami pontos műszer rajzolja ki a hatások és ellenhatások görbéjét s 
igy eszköze a valóság megismerésének. (B. A.) 
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A SVÁJCI KfiTOHOMANOK NYELVJOGA. A nemzeti kizárólagosság 
türelmetlen elvével szemlben fokozott történelmi szerephez jut a 

nemzetek szövetkezésének gondolata. A nemzetek testvéri szövetkezésé
nek előfeltétele azonban a nemzetek egyenrangúsága. Érthető tehát, hogy 
a védekező demokrácia siet eleget tenni mindazoknak a jogos nemzeti 
követeléseknek, amelyeket a még következetesen nem (polgáriasuk s ön
állósághoz nem jutott kis nemzetek, a nemzeti kisebbségek s az idegen 
néptestbe ékeit néptöredékek támasztanak Elurópa különböző államaiban. 
A polgári demokrácia legbelátásosabb nemzetiségi politikájának hazájá
ban, Svájcban, olyan új kisebbségjogi intézkedéssel találkozunk, mely 
ékesen .bizonyítja a demokrácia hajlékonyságát a nemzetiségi kérdésben. 
Mig Hitler Németországa 1.155.000 lengyel s 129.000 szorb anyanyelvű 
német állampolgárnak, Mussolini Olaszországa pedig 371.000 szlovén, 
295.000 tiroli német és 187.000 jugoszláv (szerb és horvát) anyanyelvű 
olasz állampolgárnak gemminemü nemzetiségi jogot nem biztosit, addig 
Svájc szövetségi tanácsa most ícészitette el azt a törvénytervezetet, mely 
44.000 svájci rétoromán anyanyelvű állampolgárnak teljes nyelvjogot ad" 
s a német, francia és olasz nyelv mellett a rétoromán nyelvet is hivata
los nyelvvé teszi... 

Bár a rétoromán hivatalos nyelv bevezetése e nyelv csekély elterje
dése folytán csak GraUbünden kanton területére szorítkozik, a svájci 
rétorománok egyenjogúsításának nemzetközi jelentősége menten szem
beszökik, ha meggondoljuk, hogy a rétorománok többsége Svájc határain 
kívül él. A svájci rétorománok nyelve, a rorrwns nyelv, csupán egyik; vál
tozata az olaszországi rétoromán nyelvjárásoknak. MeiUet kitűnő köny
ve a mai Európa nyelveiről (Les Imngues éains VEurope 'nouvelle, Paris 
1928) nem kevesebb, mint 383.250 friauli fwrlán és 16.583 tiroli i'idin 
anyanyelvű olasz állampolgárt sorol fel. Ennek a kereken 400.000 olasz
országi rétorománnak semminemű nyelvjoga nincs. Az olasz kormány
zat a furlán és ladin nyelvet olasz tájszólásnak tekinti, ugyanúgy, mint 
ahogyan az ukrán nyelvet a cári Oroszország oroSz tájszólásnak vette, a 
mai lengyel kormányzat pedig lengyel tájnyeívnek minősiti, vagy, aho
gyan a spanyol jobboldal a kaitoMn nyelv önállóságát el nem ismeri s 
ezt az ősi ibéroromán nyelvet egyszerűen spanyol tájszólásnak fokoz
za le. 

A nyelvtudomány kimutatásai szerint a rétorománokkal szemben ta
núsított hivatalos olasz felfogás elfogult, téves és erőszakolt. Éppen a 
német nyelvtudósok (nevezetesen QérM&r és Gráber) voltak a rétoro
mán nyelv legkiválóbb kutatói s a lipcsei Die Tcct a rétoromán nyelv 
svájci hivatalossá tételével kapcsolatban meg is jegyzi, hogy „az ősi la
tin népnyelv egy önálló származékáról van szó rét nyelvalapon, tehát az 
olasz nyelv egyenrangú testvéréről, nem pedig elágazásáról. Feltűnő a 
rétoromán nyelvváltozatok szoros rokonsága a latin örökség nyugati 
származékaival: a katalán s az ehhez közelálló provánszál nyelvvel. Te
rületi összefüggés e csoportok között sohasem létezett s igy a jelenség 
másként nem magyarázható, mint azzal a feltételezéssel, hogy Rlhaetia 
etruszk őslakossága az ólatin nyelvet hasonló módon fejlesztette tovább, 
mint fajrokonai, az ibérek." 

A statisztikai és nyelvtörténeti adatokból kitűnik, hogy Svájc szö
vetségi tanácsa korántsem valami rejtett és jelentéktelen, inkább csak 
néprajzi érdekességű tájszólást őriz meg nyelvrendeletével az olasz iro
dalmi nyelvbe való természetes felitatódástól. Lényegesen másról, kü
lönbről van sző. Svájc egy olasszal, franciával, spanyollal, portugállal,. 
románnal egyenrangú, katalánnal és provánszállal rc'kon, önálló 'irodal
mi nyelvet iktat be az európai államnyelvek sorába s igy egy önálló euró- -
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pai nemzetet vesz védelmébe az olasz nemzeti türelmetlenség erőszakos 
beolvasztó kísérleteivel szemben. A modern európai történelemben egye
dülálló jelenség tárul elénk: a demokrácia olyan nemzeti jogokkal ruház 
fel egy 44.000 főnyi rétoromán nemzeti kisebbséget,. amilyen jogokat 
maga a közel félmilliónyi rétoromán többségi nemzettest még ki nem ví
vott magának. 

A rétoromán irodalmi nyelvet Tra/vers teremtette meg egy eposzá
val a XV . században. 1648-ban jelent meg Luci Gábriel rétoromán biblia-
fordítása, a Nuof Testaimmnt, mely az uj irodalmi nyelvet a falusi nép
rétegekben is elterjesztette. 1845-ben jelentek meg Conrtklin de Flugi 
versei- Az újabb rétoromán lírikusok közül emlitésreméltó Hwmder és 
Cadcríis. A németesítés a háború előtti Ausztriában s a növekvő olasz 
beolvasztás a ladinokat és furlánokat alkalmatlanná tette a rétoromán 
kultúra kifejlesztésére. Ezt a szerepet már évizedek: óta a svájci roman-
sok töltik be. A svájci rétoromán nyelvtársaság már 1920-ban megnyerte 
a szövetségi parlament támogatását a romans nyelv művelése számára. 
Svájcban jelentek meg a világirodalom remekeinek rétoromán fordításai 
s az utóbbi két évtizedben a romans nyelvmozgalom az iskolák és temp
lomok segítségével egyre szélesebb arányokat ölthetett. Sankt Moritz 
(rétoromán ul San Murozzan) fürdőhelyen romans újság jelenik meg 
Fögl d'Engiadinu címmel. A svájci rétoromán nyelvtársaság évkönyve, 
az AnmÉals, tulajdonképpen napkönyv: naptár isi, irodalmi almanach is 
egyben. A rétoromán hivatalos nyelv bevezetése Graübümden kantonban 
évtizedes romans kisebbségi munka betetőzése. 

A svájci szövetségi tanács nyilatkozatában olvassuk: „ A z a körül
mény, hogy csupán 44.000 svájci tartozik a rétoromán nyelvközösséghez, 
nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy ennek a nyelvnek az al
kotmányos elismerés követelt jogát megadjuk. E nyelv jogi elismerése és 
fennmaradásának biztosítása szellemi honvédelmünk legelőkelőbb köte
lessége". A svájci rétoromán kisebbség egyenrangúvá tétele a többi nem
zetisléggel s felvétele a svájci népek testvéri közösségébe minden bizony
nyal erős gátat emel amaz olasz hatalmi törekvés elé, mely a türelmet
len nemzeti kizárólagosság hirdetésével Svájc olasz és rétoromán terü
leteinek bekebelezését készíti elő. (Farkas Lőrinc) 

A KUGAMIAS F A J U L M E L E T . A napokban történt Németországban, 
hogy a „Schwarzes Korps" kipécézte azokat a fajtiszta német tudó

sokat, akik árjaságiuk ellenére zsidó tudósokat tekintenek mesterüknek, 
s ez árja férfiakat, gúnyosan-, „fehér zsidóknak" keresztelte el. A lap 
elemző szenvedélyében tovább megy, is megkülönböztet szellem-, érzület-
és jellem-zsidókat az árják körén belül. Mert — s ez a csattanó .—- „a 
zsidó fogalma a fajiságon túl kiszélesbitendő." Tehát: az árja, a fajtiszta 
is lehet érzületben, gondolkodásban: zsidó. A fajelmélet rugalmassága 
ebben a legfrissebb változatában ad abszurdum megmutatkozik., Eredeti
leg' a fajiság jellemzőit testi-alkati vonásokban írták le, (Günther) ké
sőbb, különös tekintettél a vezetők (Hitler, Gábbéls, stb.) kiütköző testi 
alkatára átmásitották a tanítást, s a fajiság sajátos jellemzőit a szellemi 
szférába tolták át. Tehát egy ősi, jellegzetes „nordisehe Haltung" ••— túl 
a testi vonások változatain — a szellem és érzület terén alapvető lénye
ge az árja ember típusának. Ebbe a tanításba a rugalmas fajelmélet 
praktikusai most beleépítik legújabb felismerésükéit, hogy lélekben, ér
zületben a fajtiszta német is lehet zsidó. De nem az tulajdonképpen a 
fontos, hanem valami más, amit ők nem vesznek észre. És ez a követ-
Ifetző: ha tényleg lehetséges, ha tényleg igaz, hogy a fajtiszta is zsidó 
lelki-szellemi alkatot tükrözhet, akkor éppoly joggal; és igazsággal állit
ható, hogy viszont zsidó egyén is hordozója lehet a „nordisehe Rasse" 
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kiválasztott felsőbbrendű faji tulajdonságainak.: Ha a zsidó fogalma túl
nő a fajiság fogalmán ahogy ők állatják —i úgy hasonló logikával — 
az árja fogalom is kell. hogy túlnőjjön a faji koriatokon. Es itt az alap
vető ellentmondás, amellyel a német faijteoretikusok önmagukat arcul 
csapják. Mert vagy sajátos, kiváltságos, egyediüli egyik vagy 
másik faj jelllenrzősége s a hozzáfüződő, a fajok tiszta
ságáról kialakított hit vagy tanítás, vagy a fajok belső jellem
zői áttörik az elméletben megvont kereteket — s a Schwarzes Korps cik
ke akaratlanul is ezt mondja i—• s akkor a fajelmélet egész épülete egy 
csapással, mint kártyavár, összeomlik, Persze, a német fajteoretikuBok 
nem fogják bevallani ezt a szerkezeti ellentmondást, dte a tárgyilagos tu
domány beismerésük nélkül is tisztában van a fajelmélet tudománytalan 
kiagyaltságával. (Neufeld Bella) 

E R D É L Y I zrsiDö £ J I T E I J V H » É C H T A L Á L K O Z Ó . Napjaink életére leg
élesebben rávilágitó világnézeti ellentétek a civilizált világ összes 

népeinek értelmiségi rétegeit súlyos válság elé al í tották. A z értelmisé
giek általános válsága a haladással szembenálló erőkhöz való tudatos 
vagy érzelmi fcözlcsségfcten s a lialadáBiélltenels tényezők tudatos vagy éfr-
zelmi megtagadásában jut kifejezésre. A fajgyűlölet más népek iránti 
féktelen gőgjével a minden nép feletti uralom törekvéseit takarja s az 
ellenállásra gyenge kis népeket megsemmisüléssel fenyegeti. A legtöbb 
nemzet értelmiségei között e veszedelem megítélésének kérdésében le
küzdhetetlen belső ellentét, sokszor elháríthatatlan belső szakiadás tá
madt. 

A mindjobban terjedő faji gyűlölködés, mely Ködép és Keletauró-
pa zsidóságát is oly közvetlenül éri, a zsidó értelmiségiek körében a tel
jességet csaknem megközelítő egységes felifogást kovácsolt össze a ha'a-
dáselenes erőkkel való ideológiai szembenállás kérdésében. Ez a súlyos 
jelentőségű közösségvonás Erdély zsidó értelmiségi körében isi fe le lhe
tő. A z erdélyi zsidó értelmiség sorait mégis egész sereg belső válság fo j 
togatja. Erdélyben is, mint Közép- és Keleteurópa más országaiban, a 
környező néptestbe viaJlló nyelvi és kulturális beolvadás folyamatával 
szemben, amely az emancipációt követő évtizedekben indult meg, erősen 
tért hódított a zsidó nemzeti különválás és nemzeti államotthon megte
remtésének gondolata. A beolvadás nagyarányú folyamata i a világhábo
rú és forradalmak után, de íkiváitkép a fajgyűlölő antiszemitizmus ter
jedésével1 erősen meglassult, sőt egyes országokban egyenesen a befeje
ződéshez közeledik. A romániai zsidóság, de különösen a beolvadásra leg
inkább hajló zsidó értelmiség ellőtt majpról-napra világosabb, hogy a kör
nyező népbe való beolvadás útja nsm] nyitott többé számlára, a m e r r e for
dul, mindenütt rideg visszautasítás, vagy legjobb esetben hűvös tartóz
kodás fogadja. A z erdélyi zsidó értellmiiség többségi és testviéirkiselhbségr 
oldalról egyaránt oilyían taszító jelenségekkel találkozott, amelyek elke
rülhetetlenül a különválás gondolatát érlelték meg, Az erdélyi zsidó ér
telmiségnek akár önkéntes felismerés, akár külső kényszerhatások 
nyomán döntenie kellett magához a zsidó nemzettest sorsközösségé-
hez való csatlakozásról. 

Ezt az elhatározóan fontos csatlakozást kétségkívül mélyenjáró bel
ső válság előzte meg, főleg a zsidó értelmiség azon csoportjában, mely 
a zsidóság ügyétől és sorsától eddig távol állva, a zsidó kulturlközösséget 
alig ismeri, miután nyelvi és kulturális örökségét a környező nemzettől 
kapta. 

Ilyen válságelemekből érlelődött a zsidó értelmiségi találkozó gondo
lata. 
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A találkozó legfőbb célja: a zsidó értelmiség soraiban a közös mwnr 
kaváíkhlás egységének megteremtése. Másik célja: a népi gyökerektől el
szakadt és magasabb kulturális és 'civilizációs fokra emelkedett zsidó 
értelmiség hivatásának kijelölése a zsidó nép helyzetének tudományos 
felkutatására és megismerésére. A találkozó munkaegységbe készül tö
möríteni a zsidó értelmiség keskeny rétegét a zsidó nép gazdasági, poli
tikai, kulturális és civilizációs elmaraldbttságának, elgÉsz társladalmi, va
lóságának, rejtett kulturértékeinek feltárására és megismerésére. De a 
találkozó céllja nem csupán öncélú helyzetmegismerés, hanem a változta
tásra irányuló céltudatos törekvés is. A találkozó az emelkedett szelle
mű tudományos vizsgálódás tanulságait szétvinni készül a zsidó nép kö
zé, hogy védelmet és segítséget nyújtson. A találkozó megvizsgálni és 
tanulmányozni kívánja Erdély zsidóságának húszéves történeti múltját, 
a körülötte élő többségi és testvérkisebbségi népekhez való gazdasági és 
kulturális viszonyát, nemkülönben a keleteurópai és dunamedencei zsi
dóság helyzetét. 

Erdélyben ez a frisserejű megújulási folyamat egy, kolozsvári sze
rény kis tanulmányi körből indul ki. Eiz a kis kör az erdélyi zsidó fiata
lok Kelet és Nyugat között cimű antológiájának kiadásával úttörőjévé 
vált a zsidó értelmiségi egység gondolatának. 

A zsidó értelmiségi találkozó kibontakozóban levő terve, valamint 
Erdély és Bánát városaiban megalakuló tanulmányi körök messzi táv
latok felé nyiló csiráit bonthatják meg az erdélyi zsidó tudományos ku
tatásnak és a zsidó népi erők egészséges megújulásának. (Vidm Ferenc) 

w i i A g s i e m i e 
A spanyol forradalom és ellenforradalom birkózása egyre jobban el

húzódik. Francoék katonarutinja csak lépésről-lépésre tudja visssaszo-
ritani a köztársaságiakat, kik közben már deffenzivcélokra jó hadsereget 
szerveztek. A helyzet kulcsa Katalánja, de ennek erejét belviszályok bé
nítják. A regresszió tábora vasfegyeltemmei töri le belső ellenzékét (He-
dilla falangista munkásszárnyát), amit mór és egyéb zsoldosok tesznek 
lehetővé számlára. Közben a Földközi tenger „biztonsága" semmivé zsu
gorodik és uj konfliktusok gyúanyagát halmozza... 

A nemzetközi konfliktusok egyik forrása a spanyol érc kérdése. El
lenére a német ércéhscgnek, Franco kénytelen az angoffi Oveonera Iron 
Ore Co.-nak megengedni a bilbaói érc elszállítását. A németek a Hermwom 
Göring érctrösztbe kénytelenek tömöríteni húzódozó vállalataikat a 
gyengeminőségű hazai érc kibányászására. A Francot ellátó Portugália 
pedig közvetlenül fegyvereket vásárai s mint ilyen kerül konfliktusba a 
szállítást megtagadó Csehszlovákiával. Portugália parancsuralmának lét 
vagy nemlét kérdése Franco győzelme, mert mint a Salazar elleni bom
bamerénylet is mutatja, a diktatúra ellenségei mozgolódnak. Nagy csa
pás lenne Franco veresége Itáliára is, mely Valencia-ellenes politikáját 
az angolokkal való kibéküléssel szeretné összeegyeztetni. E béke nehezen 
születik meg, mert a főelentétet nem az afrikai hódítás, még csak nem. 
is a Földközi-tenger uralmának kérdése, hanem Németország problémá
ja jelenti. Az olaszok addig is tovább erősitik pozícióikat a tripoliszi 
Tobruktól Szicíliáig. Midráes albániai hadügyminiszter kinevezése is ezt 
bizonyítja és ama albániai bankalapítások is, melyek rövidesen ötre 
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emelik az ottani pénzintézeteik számát. 
Anglia békét prédikál és teljes erőivel fegyverkezik. A szigetország 

évi 7 millió tonna búzaszükségletére való tekintettel azt tervezik, hogy 
Kanada gabonatartalékait ezentúl majd angliai silosokban őrzik. Egy
előre azonban az ércbeszerzés gondja foglalkoHtatja az illetékesekéit. ín-
dia, Uj-iFundland, Brit-Malaga, Ausztrália, Dél-Afrika és iSierra Leone 
birodalmi érce mind kevés és a Jugoszláviáitól Brazíliáig ércre vadászó 
angolok most újra leópitik védvámjaikat s mozgósítják ócskavasgyűjtői
ket. Amellett Anglia külföldi megrendeléseket is kénytelen kielégíteni pl, 
a Szovjetunió ez év első felének megrendelései dupláját teszik ki a ta
valyinak. Írországban De Valera Fiainna Failja legyőzte a választásokon 
Cosjgrave mérsékelt Fine Gmljkt, de további karmlán/yzásóhoz a mun
káspárt 13 mandátumának támogatása szükséges. 1— A DélSpifrikai Unió 
„színes" fémkitermelésének fokozására Pretoriában megalakult az Af-
rican Metais Corp. Ltd. Súlyosabb probléma ennél a szintes emberek kér
dése, akik közül a busmanok felvonulással tüntettek Oapetowniban a 
vadászati tilalom ellen. — AusztráMábpn 1929 óta megduplázódott az 
érctermeiés és Lyons miniszterelnölk nyilvánosan lép fel az amerikai 
Jampi iSound Mining Cy. ellen, mely Japán részére évi fél millió tonna 
vasércszálllitás tervével foglalkozik. A japán veszély UjhDéli Walest ás 
engedékenységre birja a fehér bevándorlók kérdésében. ,— Uj-Zéland 
viszont azon gondolkodik, hogy miként tehetné kölcsönössé külkereske
delmi összeköttetéseit a nem brit országokkal. A brit dominiurnok szoro
sabban zárkóznak fel az 1931 nov. 24-.1 WésfmiMÉe*r Statútum óta az 
anyaország mellé. Viszont a gyarmatokon a szokásos ültetvényes rabló
gazdálkodás miatt gyakoriak a forrongások, mint azt a Mwuritms, Barba
dos, Trinidad és a Fidzsi szigetek felkelései igazolják... 

Anglia gazdasági szövetségesei közül Dám#a helyzete állandóan rosz-
szabbodilk a kereskedelmi mérleg romlása miatt. A z izgalmat a feloszla
tott vSdalakiulatok bombamerénylete is fokozza a hadügyminiszter villá
ja ellen. Az ország most erélyes importszükitésre készül, egyben fokoz
za az öneliátási tendenciát. Kniud Bach maradi piarasztmozgalma ismét 
aktívabbá vált. Annál jobb a helyzet a hadikonjunktúrát élvező Svédor
szágban. Az érceöhajózás ujabb rekordot ért el. Ugy látszik, hogy az 
érctermelés ez évben eléri a 12.5 millió tonnát, szemben a tavalyi 10.3 
millió tonnával. A termelés további fokozásának a Luossavaara-Kiiruna-
vaara A . B. érsbányaváilalatot a Grángesberggel közösen uraló svéd ál
lam vétója veszi elejét, ami megakadályozza Angliát abban, hogy érc
vásárlásait itt a németek rovására kiterjessze. A cseh Witkowitz-művek 
is kénytelenek lesznek megvenni a Malmbergeti ércbányákat, ha szerző
désük jövőre Grángesbergékkel lejár. A hadikonjunktúra természetesen 
óriási bevételi többletet Okoz az államháztartásnak — viszont az inség-
vidékek továbbra is közsegélyre szorulnak. A lappföldi ércbányák táma
dásnak fogják kitenni (Svédországot háború esetén: e szempontból fon
tos a Kiruna és Gallivarefól most Közép-iSvédországig megépült 2. nagy
stratégiai vasút elkészülte. A jövő árnyát azok a német repülőgépek ve
tik előre, melyek nemrég a iStioldhkölm környéki tiltott zóna felett jelen
tek meg.... Az 1842 óta fennálló vezérkart i gy „védelmi tanálöcsá" alakít
ják át... 

Anglia tehát a brit birtokban levő Dunderlands-müvek általi akar 
magának szállítani 150-200,000 tonna ércet és e célból 5 éves szerződést 
kötött Norvégiával, mely elsősorban alumínium iparát épiti ki az ameri
kai Mellon-tröszt segitségével. — Finnország is szorgalmazza a fegyverke
zési fémek termelését: az állami Outokompu O. Y . megkezdte a rézérc 
bányászatát, míg a kanadai nikkeltröszthöz tartozó Petsamo Nickel A . 
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G. aranyat, ezüstöt és nikkelt termel. 
Esfstdfszág most készült el az uj alkotmányával. Lettországban 

tCelmins „villámkeresztes" összeesküvését kellett ártalmatlanná tenni. Az 
állam megvásárolta a csen Sellier & Bellot munieiógyár részvényeit, 
miáltal ujabb lépést tett a külföldi tőke visszaszorítása utján. A kor
mány mindenesetre tiltakozik a gazdaság teljjes államosítási vádja ellen, 
de a kczpontositási törekvés félreismerhetetlen. A külföldi széntől való 
ifüggetlénitést szolgálja a keggumi Düna-erőmű építése. Litvánia gaz
dasági helyzetének javulásával magyarázzák hivatalosan a behozatal 
növekedését, de e magyarázat csak a kiviteli aktívum eltűnésének men-
tegetése: az ok a katonai okokból erőltetett iparosítási. A diktatúra 11. 
évében most a sztrájkot tiltották meg súlyos szankciók mellett. 

Katonai okok késztették a lengyel korm)án|yt is a vasipar kényszer-
kartellbe való tömörítésére, mintán májusiban az visszaesést mutatott. 
Ez állami ellenőrzéstől kedvező külkereskedelmi hatást is várnak, mint
hogy az egyre kedvezőtlenebbül1 fejlődik. A gazdasági nehézségekkel fo
kozódnak a kül- és belpolitikaiak is. A Fellső-Sziléziára vonatkozó nem
zetközi egyezmény július 15.-i lejártát német részről az erőszakos len-
gyelesités felpanaszolása követte a birodalmi sajtóban, mely bőven tár
gyalja a német nacionalisták elitéltetéseit is. Rydz-Smigly közeledését a 
nemzeti demokratákhoz nemcsak az ismeretes bombamerényleti kísérlet 
zavarta meg, hanem Pilsudski gárdájának, a Slavek volt miniszterelnök 
vezetése alatt álló ezredesek csoportjának" erélyes ellenállása is, mely 
a iSapieha-affért lovagolta ki a nemzeti demokraták ellen. Az „ezrede
sek" már-már Rydz-Smiglyt sem kímélik és Roja tábornok egykori lé
giós vezért le kellett tartóztatni. Koe ezredes Nemzeti Egység Tábora 
ellen az egész baloldal felsorakozik, mely az emigráns Vitos parasztve
zér hazatérését követeli és a parasztok szállítási sztrájkja sok helyütt 
vérontásra vezet. 

Belgiumban a Rex szétesése tovább tart az egyházi tilalom hatása 
alatt. Hubert óTdevtaHe,, a Parys réel főszerkesztője, Paul de Mont, a 
Nieuwe Stoat szerkesztője és Pierre Daye, a parlamenti klub elnöke ki
léptek a pártból. A kormány a politikai szélcsendéit a gazdasági front 
megerősítésére akarja felhasználni, de a pénzügyi hatalmasságoknál 
nincs szerencséje. Igiy Van Zeeland távozása várható, esetleg szocialista 
utódlással. Belgium egyébként a hágai döntőbiróság előtt megnyerte a 
pert, melyet Holiayidlity inditott ellene a Maastrichton aluli Maas-viz el
vezetése miatt. A hollandok e ipere csak másodlagos jelentőségű volt ; el
lenségüket egészen más oldalon keresik. Hollandia szorosabbá fűzi vi
szonyát Angliához és állítólag katonai egyezmény jött létre Holland-In
dia védelmére. A . D. van Oyen ezredes, az ottani légiflotta parancsnoka, 
Bandoengből Singaporeba repült, hogy e kérdésről tárgya'jon. A hadi
tengerészeti budget fél millió forintot szán a légifegyverkezésre. Hollan
diának minden oka megvan arra, hogiy Indonéziát féltse, mert ez gazda
sága alapja. Az ültetvénykulturáknak használnak a világpiaci áremel
kedések; újabban Celebesen a Mijnimtmv Bann, társaság megkezdte a nik
kel bányászatát. — Az általános fegyverkezésben ugyancsak résztvevő 
Svájc államosítja a hadfelszerelési ipart. , — i Luxemburgban a választás 
hatása alatt a Bedh-kormány a szociáldemokratákat is bevette a koalí
cióba, ugy, hogy most 3 párt kormányoz: az egyetértés mögött a nagy 
acélipari konjunktúra áll... 

Bulgáriában- a külkereskedelem, fokozott aktiválódása kedvezőleg 
hat az állam pénzügyeire; itt is folyik a magnezit, pyrit, titanit utáni 
kutatás. A politikai nyugalmat egyelőre az az amnesztia segiti elő, mely 
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úgy a Veicsev-féle katonai puccsistáknak, mint részben a macedón I. M. 
R. O.-nak kijutott. Görögprszágbmn a Metaxas-diktatura egyéves jubi
leumát ülte. Az eredményeket talán az a parancs illusztrálja, mely a. 
mazsolaszőlőbokrok jórészének (kiirtását rendeli el' a túltermelés miatt. 
A z angol közvélemény miután az adóssági tárgyalások meghiúsultak 
— hevesen támadja a késedelmes adóst. Metaxast azonban a „nehézipar" 
alapjának lerakása foglalja el: csak az a baj, hogy az érctelepek szá
mos tulajdonos kezén szerteszét fekszenek az egész országban. 

A világ „acéléhsége" oly .nehézipari konjunktúrát teremtett az USA-
ban, mely alig különbözik a világháború idejétől. Ez év első hét havában 
33.322.000 tonna nyersialcélt termeltek. A nyersiaJeél-kivitel kétésfélszerese 
a tavalyinak, az ócskavaskivitel a kétszerese. A fővásárlók Anglia és Ja
pán. Ugyancsak rekordot ér el a vegyiszerek és a petróleum termelése. A z 
acélkeményitéshez használt molybdán termelése, melyet 90%-ban az 
USA ad a világpiacnak, már 1936-ban túllépte a 20 millió fontot. A z acél
termelés fokozását elősegítette a júniusi-júliusi acélsztrájk összeomlása, 
mely btekűVetkezett|, amint Pennsylvania és Ohib kormányzója a sztrájk 
ellen fordult. De az acélgyárak így is kénytelenek voltak a 40 órás mun
kahétbe és az 5 dollár minimálbérbe belemenni. E vívmány még sok gon
dot okoz majd Rooseveltnek a parlamentben, mert a „Dé l " már ugy is so
kalja az elnök „tervgazdaságát", tekintve, hogy az ipari fellendülés uj 
erőket kölcsönöz a „szabad gazdálkodás" hangoztatóinak. A-szabad gaz
dálkodás híveinek feje azonban máris fájni kezd a tul jól sikerült ga
bona- és gyapottermes miatt... Roosevelt figyelmét elsősorban a külpoli
tikai láthatár felhői kötik le. A japáni halászflotta rablógazdálkodása 
nemeseik az oroszokkal, hanem az amerikaiakkal is konfliktust okoz,, ugy, 
hogy az USA hadihajókat vezényel az alaszkai Bristol-öbölbe. Roosevelt 
külpolitikájában egyre jobban látható az olasz-néinfet-japán blokk elleni 
fellépés, a brazil kormány kényszerítése a németekkei való kereskedelem 
csökkentésére és egyben a felajánlott torpedóflottila félreérthetetlen 
gesztus Berlin ellen. A japán expanzió viszont az oroszokkal való viszony 
javulásét vonja maga után, melynek jele a kereskedelmi szerződés meg
hosszabbítása is (a magánbeviteii vám csökkentésével). 

A z USA feszülten figyeli a tévölkteleti eseményeket. Amelia Eachart 
a haditengerészet megbízásából kereste az uj transzóiceáni •légivonalat és 
a „Sákdai" forradalmi párt összeesküvése Quezon elnök ellen a Fülöp-
szigeteken Japán kezét engedi sejtetni. 

Kanadában nyílt konfliktusra került a sor a Soeial Credit Party feje, 
Aberhart albertai miniszterelnök és a szövetségi kormány közt, előbbinek 
a „plutokrata, idegen bankok" ellen hozott három törvénye miatt. í gy 
lehet, hogy a „demokratikus és gazdasági szabadságért harcoló albertai 
nép" miniszterelnöke az ujdélwalesi munkáspárti Lang miniszterelnök 
sorsára Jut, aki fölé kormánybiztost rendteltek ki 6 év előtt,, amikor a ban
kokhoz mert nyúlni. Kanada különben 1928 óta állandóan rossz termés
sel küzd, aminek oka az óriási legelőterületek bevetésében és sízétporladá-
sáfoam keresendő. 

Mexikóbem összeült az első népparlament. A kormány pedig uj szerző
désében oly suílycs százalék leadására készteti a Mexicam, E'a(gie Oű társa
ságot, hogy az angol petróleumtőkések a kivonulásra gondolnak. Kubában 
viszont Batista készít átfogó gazdasági törvényt, hegy diktatúráját meg
alapozza, de műve nélkülözi az igazi! változtatásra váló törekvést. 

A „szocialistának" hirdetett két egykori Clhálco-ellenfél, Torro ezre
des és Franco ezredes bukását is felemjás intézkedéseik készítették elő. 
BoUviábam Torro ezredesből hiányzott az igazi energia, hog|y a memzetköíft 
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tőke támogatását élvező ónmágnásofckal, Patinoval és Aramayval szem
beszálljon, úgy, hogy a német eredetű Germán, BuBch^Becettra ezredes 
könnyen kergettette át Chileba az emigráns Saavedra és Siles volt el
nökök mellé [harmadiknak. Paraguayban Franco ezredes évekre menő pro
gramot állított fel a gyors cselekvés helyett, viszont a már bevezetett 
Jerba-Mate teaexport helyett a gyapot termelését forszírozta. Utóda, dr. 
Paiva is teljesen a hadseregtől, illetve ennek vezérétől, Parádés ezredes
től függ (ki belügyminiszter lett) és igy elnökségének! tartóssága lega
lábbis kérdésest. 

Argeniwában az üzleti boom a kormány jelöltjének, dr. Ortiz volt 
volt pénzügyminiszternek kedvez az elnökválasztáson, a liberális Alveár-
ral szemben. A z első félévben az ország kivitele 11.3 millió tonna volt 
szemben a tavalyi 6 millió tonnával. Ez értékben is megkétszereződött 
export a legmagasabb rekord. A gazdasági lehetőségek Új bevándorlás
nak nyitnak kaput. — BmziMábam Sao Paulo és Rio Grandé do Sül je
löltje, Salles de Oliveira küzd Vargasék Minas Garaes klikkjének embe
re, Almeida ellen az elnökválasztáson. A z ország a polgárháború szélén 
áll: a haderőben egymást érik a lázadások. Jellemző pl., hogy a guayanai 
határnál egy angol-francia-portulgál kalandorokból álló társaság Para 
aranyvidékét elfoglalhatta. A fcávéégetés tovább folyik és igy kétszere
sen fájdalmas az USA vétója („államilag támogatott export" a vád) a 
németekkel való kávéüzletet illetőleg. De az USA adja a 60 millió dol
lárnyi aranyat a Központi Bank felállitásához... Közben a nácijellegű „in-
tegralista" mozgalom, önálló elnökjelöltet állit fel vezére, Plinio Salga-
do személyében. Chilében a tradicionális salétromipart még a fegyverke-
zési-boom sem tudja életre galvanizálni. Jobb a helyzete a rézbányászat
nak e szempontból, a jódban való monopóliumhelyzetét pedig Chile Ja
pánnal való 10 éves világkartell megkötésére használja fel. A gazdasági 
bizonytalanságnak megfelel az elnökválasztási harc tarka képe, ahol az 
AlesSandri elnökkel ellentétbe került Ross, volt pénzügyminiszter esé
lyesebb jelölt a liberális Gerdánál, mig a népfront Grove ezredessel vonul 
a küzdelembe. A gyapjú árának emelkedése fellenditi Uruguay helyzetét 
is, mig Peruét a gyapot áremelkedése javította meg. Ecuadorban béké
sen ment végbe Frederico Paez ideiglenes elnökké való választása. A 
nyerstermelő latin államok gazdasági állapotainak javulása itt is meg
figyelhető s a devizagazdálkodás megszüntetéséhez és a suere 11.5:1 dol
lárparitásban való stabilizálásához vezetett. Venezuela petróleumtermé^ 
se ez év első felében 5.4 százalékkal emelkedett, azonkivül a Caroni folyó 
mentén nagy gyémántmezőt fedeztek fel. 

Latin-Amerika fellendülése a nyersanyagok áremelkedésével áll, ösz-
szefüggésfoen. Ám ugyanez súlyos zavarokat okoz a nyersanyagszegény, 
feldolgozó ipari államokban. Ez egyik oka Japán északkinai terjeszkedé
sének is, bár a közvetlen kiváltómomentumot oroszellenes stratégiai okok 
adták. Éz év első felében tavalyhoz képest a japán behozatal 1489.8 
millió jenről 2145.9 millió jenre nőtt, mig a kivitel 1217.9 millió jenről 
csak 1527.8 millióra: a behozatali többlet tehát 271.9 millió jenről 618.1 
millió jenre emelkedett a drágább nyersanyagok következtében. Nippon 
így tehát újra devalválta (1 gr. arany 1.33 helyett 3.50 jen ) valutáját 
és igy módjában áll a napi 1 millió fontba kerülő Kina-kalandot finanszí
rozni. E kaland azonban veszélyessé is válhat Japánra nemcsak az orosz
angolszász lesbenállás miatt, hanem! ama belső feszültség kirobbanási le
hetősége által is, melynek figyelmeztető jelei közé tartozik pl. Kazuo Fu-
rushima felsőházi tag elfogatása vagy Reikitcha Kita professzor, képvi
selő letartóztatása. 

Sokkal egységesebben vonul a nemzetté szervezkedő Kiim®, a háború-
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ba. A „Kinát megmentő összkinai társaság" baloldali szervezete az egész 
országra kiterjeszti agitációját, a volt t«nácsterületek pedig különleges 
helyzetet kapnak a (köztársaságban. Japán ellen oly egyöntetű a véle
mény, mint még soha. És ha Japán (Sanghai rombadöntésével akar a 
Középkinai Birodalomra nyomást gyakorolni, úgy azzal elsősorban a több-
bi Kínával kereskedő nemzetnek árt i—> ami különben célja is. Japán vég
célját —> hogy Kinát gyámsága alá helyezze — nem fogja elérni: ennél 
már sokkal erősahb a Mennyei Birodalom nemzeti érzése és a japánok 
lenézése. A megbukott Szató 'hízelgő fellépése többet ért volna el, ha 
hagyják a hadsereg és a Kavagse-féle „Draufgangerek"... Kina ma egy
séges, Csupán Szinkiangban folyik még a polgárháború • a mohamedán 
Ma-Osung-jin és Mahmud vezetésével. 

India konszolidációja is előrehalad. A hat tartományban kormányra 
kerülő Nemízteti Kongresszuspárt 4 éves terveket dolgoz ki az adóba el
vett föld visszaadására, alkoholtilalomra és a poütikai foglyok amnesz
tiájára. A z amritszári 1919-es foglyok már mind szabadlábra kerültek. 
A kormányzást megkönnyíti a j ó konjunktúra és Észak-Nyugat békéje 
is úgy-ahogy helyreáll az Ipi fakirjával való tárgyalások által. 

Iránt a németek akarják nagyszabású kompenzációs üzletekkel gaz
dasági körükbe vonni. A ímellékcél a behozatal második helyét elfoglaló 
(Szovjetunió kiszorítása. Bépi-Tel-Kocsak közt uj vasút épül 1.78 millió 
font költséggel. 

A német közel'keleti tervekkel való kacérkodás vo l t egyik oka Bekir 
Szidky iraki vezérkari főnök bukásának is. Megöletése, melyet az általa 
megöletett Dzsafár al Aszkári hadügyminiszter hivei hajtottak végre, 
az egész törökbarát, pánarab-ellenes Szulejmán Hikmet-rezsim összeom
lását okozta. E rezsim érdeme, hogy a Baadábadipaktummal megterem
tette az öSszmüködést Törökországgal, Afganisztánnal és Iránnal — 
utóbbival a Satt-el-Arab partjának régi hovatartozási viszályát is lik
vidálva. Irák visszatér a Hasimiták pánarab, angolbarát politikájához, 
de azért Mohamed Al i Dzsavad ezredes mindenesetre 80 .millióért fegy
veréket jön vásárolni Európába. 

A német befolyás kivédése Anglia által intő példa Sziám számára is, 
ahol a régenstanács földeiajándékozási afférja mögött tulajdonképpen a 
Berlinben tanult Faja Bahol ezredes kormánya helyzetének megingása 
keresendő. 

Törökországban is terjeszkedik a német export. A z Adana-Diabekr 
vonal német anyaggal épült meg és az Elazisz-Diabekr-tDsizre (ISziria) 
vasutat is német vagongyárak szerelik föl. Ám Kruppék csalódnak, ha 
azt hiszik, hogy új életre kelhet a HamburgTBagdad tengely álma. A ke-
máli Törökország különbözik az Abdul Haimidétól! 

Sziriábam a libanoni parlamentet feloszlatták, mert a kormánynak 
csak 1 szótöbbsége volt. A nyugtalanságok még tartanak Deir-el-Zor vi
dékén, Aleppoban titkos fegyverraktárt fedeztek fel és a keresztény 
Amouda városát megtámadták a kurdok. 

Palesztim-a felosztása úgy látszik megvalósul, mikor is a termékeny 
vidék, valamint az angol tőkeérdekeltségű Ruthenberg elektrocentrálé és 
a Holt-tenger kálitelepei a zsidóknak jutnak, Hai fa fontos stratégiai 
támpontjával együtt. Bafúrem petróleumszigetei Zabbaráért harcot kezd
tek Katar (Omán) ellen, miközben Irán a szigeteket magának követeli 
vissza Angliától. Egy^tomban a kormány építteti a Nag-Hamad Nilus-
gátat és öntözés alá veszi a Fayum-oázist. Abesiszii^válmn az olaszok 
hozzáfogtak a „hatéves t e r v " megvalósításához egyelőre csak útépi-
téssel.~ (D. F.J 



S Z E M L E 
VERES PfcTER: SZÁMADÁS (Révai, Budapest, 1937) 

(Ritkán irok könyvekről. Még ritkábban fogok etelvasásához azzal a 
szándékkal, hogy majd! irok róla. Szeretem a könyveket passzív maga
tartással olvasni, inkább átengedem magam, semmint birálom. Nem 
program ez, hanem nyilván mélyebben gyökerező lelki-szellemi magatar
tás. Talán igy meghittebben éljük át a könyvek tartalmát, tehet, hogy a 
kritikai állásfoglalás rovására, ligjy olvastam végig Veres Péter könyvét 
is, megállás, bírálás, boncolgatás nélkül, s hogy végeztem vele, kezdett 
mozgolódni, gomolyogni az elmélkedő tudat bennem. Nem tudnék a 
könyvről szigorú, konvencionális bírálatot írni, nem is ezzel, a beállitott-
ságigal olvastam, s csak elolvasása után jelentkezett bennem a kifejezés-
szüksége. 

A könyv mélyen megfogott. Pedig az utolsó idők felfokozták és el
kényeztették igényeinket. Egymásután jelenitek meg Illyés, Remenyik s 
most Veres Péter könyvei, amelyek lényegük mélyén önmegmutató' val
lomások. Az Illyés könyve talián a legszintetikusabb. Hatalmas társadalí-
imi rajz, amelynek hátterében ugyanakkor elragadó erővel és közvetlen
séggel bontakozik ki egy gyermekség képe. Társadalmi korrajz s egyben 
önéletrajz, ha vázlatos is. Mindenesetre érezhető egy gyermeki sors szerves 
összesző vődüttsége az osztály társadalmi sorsával, amelyből az iró ki
nőtt. Remenyik könyve a Bűntudat, egészen sajátos. Önéletrajznak i— 
szigorú értelemben *— még kevésbé az, mint 'az Illyésé, dé egy osztály 
társadalmi léte, szellemi és lelki vetületeinek rajzában, elmerülésében s 
elmélyedésében talán túlhaladja azt. Tul a tárgyi tartalmán, nézőpontjai
ban és meglátásában, nemkevésbé, kifejezésében kivételesen tiszta, fel
tárt, lélektani és emberi munka. Illyés és Remenyik könyvei után jött a 
Veres Péter könyve, a Számadás. Ez a mű bevallottam, tervszerűen ön
életrajz. Miként Illyés és Remenyik könyvei is, igazolja tételünket, (ön
életrajzok. Korunk 1937. 1.) hogy az mem egy élet sommázása, hanem 
szinte törvényszerűen az élet derelkán jelentkező szükségérzet az öntisz,-
tázódásra és önmegmutatkozásra, hogy a telki tehermentesítés műveletén 
keresztül akadálytalanabb alkotásra tegye képessé az irót. Hogy pl-
Zsolt Béla Villámcsapás c. önéletrajza s Remenyik Bűntudat-a ilyen föld
alatti lélekerekből buggyant fel, az iránt nincs kétségem. Ugyanazt nem 
alíthatnám Veres Péter könyvéről, noha valamennyi emlitett kiönyv kö
zött a legszemélyesebb, a leginkább önmegmutatkozó. K i is mondja, hogy 
mit akar: „lássátok, ez vagyok, ezt és igy akarom". És vallja, hogy 
„az önéletrajz ugy tehet igazán objektív, ha legtügazabban szubjektív, 
vagyis ha őszinte". Emberileg és Íróilag egyaránt nagy és rokonszenves 
értéke a könyvnek: őszintesége. Irigylésreméltó helyenként az a feszte
len felszabadultság, ahogy a szerző önmagéról s vonatkozásairól beszél; 
s itt Kassák életrajzi vallomásának (Egy ember élete) legjobb lapjaira 
emlékeztet. A z önéletrajzi irót környékezi a veszély, hogy az exhibicioniz
mus szertelenségébe fajul, s a lelki fejlődés portréja helyett, a pszicho
patológia, 'az önfitogtatás és ömkelletés tereire tévedi Sehol ezt a kimos, 
szélsőséges megmutatkozási vágy-elfajulást nem észleltük a szerzőnél. 
Legszubjektivebb mondataiban is pontosan érezhető az objektivitásra 
való törekvés eltökélt tudata, az eszmélés, hogy minden szubjektivitás a 
tárgyi valóság' megjelenitését szolgaija, s annak csupán eszköze. Ezért 
tartjuk kiváló értékűnek Veres Péter könyvét, mert önéletrajzán keresz
tül, pontos élethűséggel követhettük egy ember felfejlődését s ugyana.k-
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kor átéLtük az osztály, amelynek tagja, s még átfogóbban a korhelyzet, 
jelentését, amelyben él és működik. A szerző maga mondja könyve utó
szavának tekinthető írásában, (Számadásom mérlege. Korunk jul.-aug.-i 
szám) hogy ez utóbbi szempontból hiányos könyve, de külső okokból 
nem lehetett teljesebb. Hatását a könyv ennek ellenére sem téveszti el. 
Nemcsak egyéni, legszemélyesebb dokumentáció, hanem egyben társadalmi 
dokumentáció is, mert az iró egyéni élete, tul az egyéni árnyalatokon egy
ben az osztálysors változatait példázza. A könyvnek kettős, tudatosan 
megélt célja van: egyéni megmutatkozás, s 'azon keresztüli társadalmi tu
datformálás. Az irás, mondja a szerző, menekvés a tett elől, s ezt első
sorban önmagára vonatkoztatja. De mégis tett — s ez nem olcsó önvi-
gasz, amennyiben mások tudatát formálja s tettre ösztönöz. Egészséges 
önismeretre vall, ha ezt az iró felismeri s nyíltan kimondja. Igaz, az irás, 
maga az írói tudatalakitás, éppenséggel nem zárja ki a közvetlen tettet, 
az elsődleges cselekvést, amire történelmi érvényű példa Uljanov élete. 

De ha az iró véglegesen felismerte egyéniségének „t i tkát" és hatá
rait s alkalmazkodik hozzá, legalább önmagával nem kerül ellentmon
dásba. Hogy „majdnem bölcs"-e, ahogy Veres Péterre a bírálat felsőbb-
ségesen ráfricskázta, azt nem tudom eldönteni. Mindenesetre a bölcses
ségnek egyik előfeltételét megvalósította, amidőn az önmegismerés valósá
gát egyéni életében ikeresztülvitte. Mert, aki egyénisége hajlamainak 
megfelelően él, az valahogy bölcsen él, ha ezalatt a lelki-szellemi egészség, 
kiegyensúlyozottság primitív, de döntően fontos előfeltételeit értjük. 

Ami a könyvből megvesztegetően és bátorítóan felénk szól: az éppen 
az iró emberi én-jenek harmonikus fejlődési vonala. Bármennyire is -ka
nyarognak, helyenként megtorpanónak, megtöröttnek látszik is ez a v o 
nal, valójában tényleg csak látszatra az, mert elhajlásai és kanyarjai 
mögött, melyek a társadalmi formáló erők visszahatásai, érezhetően hat 
az egyéniség benne rejlő, kiteljesedésre törő, szinte élettani meghatáro
zottságú készsége: megtalálni, kiteljesíteni, kifejezni önönmagát. Szerin
tem e legnagyobb emberi mű — önmagunkon sikerült Veres Péternek. 
Ezért hat könyve jótékonyan, meggyőzően, bátorítóan. Mert egyéni vál
tozataiban is egyénfeletti érvényűséggeí dokumentálja a belső fejlődés 
készségeinek egyenértékű, megfelelő megvalósulását. A gyermekember, 
aki irni-olvasni alig tudott, s akit nyomorúságos, társadalmi léte remény
telenségre ítélt, ime beteljesítette minden gát és korlát ellenére gyer-
mekségi ősi vágyát, hogy iró lehessen, hogy másokat tanítson és neveljen. 
Nagy belső munka s ugyanakkor kemény küzködés a külső életfeltételek
kel; ez a kettős harc formálta ki emberünket. Ebben a kettős munkában 
érlelődött meg a gyümölcs, mintázódott ki az egyén külső-belső arca, 
•amely oly biztató erővel szól a1 könyv lapjairól, felénk. A Veres Péter 
utja nem mindenki utja, kemény, rögös, verekedő ut: de termékeny és 
útmutató mások számára is, nemcsak azért, mert értéket termel, hanem 
mert létével, már csupasz adottságával, mint jelkép is nevelőén hat. 

Veres Péter idézett Írásában (Számadásom mérlege) helyes meglá
tással állítja, hogy a történelmi cselekvők, a vezetők megismerése, vaigiyis 
az emberismeret, mennyire fontos ugy a tömegek, mint a vezetők önön-
szempontjából. „ A z eddigi naplók, önéletrajzok elirodalmositották ezt a 
dolgot, művészetet csináltak abból, amiben éppen csak az lehet a művé
szet, hogy az igazat, az érzékelhető és ellenőrizhető igazat ír juk": „Ez 
és ez vagyok és ez és ez történt velem, igy és így jutottam idáig". Veres 
Péter ezt a legmagasabb fofcu igényt meg is valósitotta önéletrajzában. 
Azt mondja, hogy alkothatott volna monumentálisabfoat, irodalmilag je
lentékenyebbet, die akkor ő maga elveszett volna a „könyv", az Jiröda-
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lom" részleteiben. Nem kell őt megnyugtatnunk, hogy művével többet 
adott, mint szokványos irodalmat. A mű monumentális, mert azzá teszi 
irója magatartása, jelképpé felmagaslott élete. Mi is szeretjük és dédel
getjük a könyvet, azon nőttünk fel, de van még va'lami, amit annak fölé
be helyezünk. Mindén könyvnél, a legnagyobbnál is(, van valami maga-
sabbrendűbb, példázóbb, egyetlenebb: az ember megélt élete. És a Veres 
Péter élete a maga egyértelmű jelentésében, példaadásában és végleges 
értelmében minden könyvnél elevenebb erejű, szuggesztívebb, ellenállha
tatlanabb embermagatartás. Hogy ez az ember a kenyér és beítü robotos 
harcában végül felülmaradt, hogy külső gátlások és belső kétségek fö
lébe kerekedve élete archimedesi tengelyét lefektette: ez a magatartás 
történelmi jelentésűvé kristályosodik. S hogy az ilyen ember megmarad 
a rögnél, paraszti osztálya ölén, s annak robotját, harcát, sorsát vállalja; 
— külső és belső kísértések ellenére, amelyek éppen a rendkívüli ember
példányt környékezik meg ez a magatartás' több, mint hősi gesztus, ez 
már történelemcsinálás. 

El kell olvasni és újra kell olvasni, hogy elteljünk őszintesége és va
lósága varázsával, hogy gazdagodjunk azzal az erkölcsi értékkel, amit 
az élet minden önmegvalósulásra törekvő egyén számára jelent. Ezért 
ne is bolygassuk hát a részleteiket, amelyek mögött 'az ember oszthatat
lan tudati és lelki egysége á l l . . . 

Nekem egyénileg a könyv ama néhány lapja marad legemlékezete
sebb és Iegbátoritóbb, ahol Veres Péter munkáscsoportjuk kollektív éle
tét írja le. Amit elértünk, írja, a „törvénynélküli testvériség állapota". 
„Ezek az élményeim és tapasztalataim százszorta fontosabbak voltak ne
kem, mint bármi más tudományos megállapítás. Meggyőződtem nemcsak 
arról, hogy az ember alapjában jó is, rossz is a körülmények szerint, te
hát a körülmények a fontosak, de arról a régi hitem komolyságáról is, 
hogy ahhoz, hogy az emberi társadalmat átalakítsuk, elsősorban magunk
nak, az élen levő tudatos kollektivistáknak kell átalakulnunk, mert egy 
•mozdulatnyi tett többet ér, mint bármennyi beszéd és papír." (370. o.) 
Ahogy ez az együttmunkálkodó embercsoport — nem is öntudatos szo
cialisták még ,—i négy éven keresztül hiánytalanul megvalós'itOitta a köl
csönös segítés és összemüködés, a törvénynélküli (testvériség: állapotát, ez 
az epizód a Iegbátoritóbb ígéret •—• a jövőre. 

Ahogy a könyvét elolvastam, azt mondtam magamban: az éhség 
könyve. Magamfajtájuaknak, kik ezt az állapotot csak a fiziológia elméle
teiből ismerjük, egészen különös élményt jelentett az éhségnek ez a szinte 
krónikus állapota. A z éhségmotivum végig vonul a könyvön. Gyermek
kor, serdülő évek, világháború, forradalom és ellenforradalom: a lélek 
legnagyobb megrázkódtatásaiban, a tudat legmélyebb megrendüléseiben is 
ott villódzik az éhség lidérce, a gondj, a hajsza a betevő falatért. Az éh
ség, a legborzasztóbb szenvedés számomra, ahogy a szerző írja. Hamsun 
regénye, az Éhség, már csak fakó töredékekben él bennem, Flaubert Sa-
lambo-ja, még ma is élesen, ahol az 'ostromlottak válogatás nélkül fo
gyasztanak el bárminő állathust; de közvetlen, érzékelhető, személyes 
közelségben most éltem át, s most is máson keresztül, az éhség démoni1 

szenzációját. Micsoda infernális, könyörtelen hatalom, s ha jól emlékszem, 
az iró egy alkalommal életét is kockáztatja a háborúban, hogy élelemre 
szert tegyen. Az éhség könyve, duplán az, mert a kenyér és betű utáni 
éhsési fűti át. 

Veres Péter igaz és jótékony igazolása annak, hogy a kenyér és betű 
gondján hogyan győzedelmeskedhetik a küzdő, eszmélő ember. 

(Neufeld Béla) 
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TODESSTUAHLEN UND ANDEKE KJUEGSWAFFEN (Malik Verfeg, 
London, 1937) *• 

Szerzők összegyűjtötték a legújabb hadászati eszközökről beszerezhe
tő híreket s tanulmányaik eredményét könyvben terjesztik a nyilvánosság 
élé. A könyv itt közölt fejezete különös érdeklődésre tarthat számot. 

Miután az eljövendő háborúban a halált c-s pusztulást okádó repülő
gép a döntő fegyverek egyike lesz, a hatásos légvédelem kérdése első 
pont a hadfelszerelési programok napirendjén. 

A világháborúban az olasz vezérkar védelmezte először Velencét, az 
osztrák légitámadások állandó célpontját, a repülőgépek elé állított aka
dályokkal. Ebből a célból dróthálós léggömbök szálltak fel minden légi 
riadó alkalmával a város fölé a magasba. Az osztrákok először nevettek 
ezeken a bárgyú, középkori kisérleteken. De amikor az első ©épek fenn
akadtak a fémdrótok hurkaiban, mint a legyek a pókhálóban és menthe
tetlenül lezuhantak, a repülőgép elhárító fémhálók minden fronton mű
ködésbe jöttek. 

A modern haditudomány sokkal vészesebb pókhálót konstruált a 
bombavető gépek elé. Ennek a hurkai olyan szűkek, hogy egyetlen gép 
sem bir keresztűlbújni rajtuk. A motor elfullad s a repülőgép tehetetle
nül a földre kényszerül. 

Érthető, ha e hadititok őrzői hallgatnak erről a harci eszközről. E 
helyett fantasztikus híreket helyeznek el a sajtóban az elektromos halál-
sugarakról, hogy a repülőmotorok ellen valóban veszedelmes és hathatós 
harci eszköz az elektromitoszban elhalványuljon. Viszont ezt az eszközt 
éppoly kevéssé lehet, mint bármely más találmányt, hosszabb ideig titok
ban tartani. Adatok a kísérletekről, ha gyéren is, dé mégis .kiszivárognak 
a szélesebb körökbe. Alkalomadtán hallani a kísérletekről is, mert az élv 
egyszerű, könnyen felbecsülhető a hatása. Ez az eszköz tulajdonképpen 
nem is fémháló, hanem fémpor, mely láthatatlanul lebegi a levegőben. Ez 
a fémpor a dróthálóval ellentétben, nem a repülőgép propellferére vagy 
az érzékeny kormánykészülékre csavarodik, hanem pontosan a gép szivé
be, a; motorba furakodik. , 

A találmány alapelve nagyon egyszerű. Ha valamely robbanómotor 
cilinderébe maroknyi csiszolóport hajítanak, a motor legrövidebb időn be
lül megáll., Ugyanezt a módszert támadó repülőgépek ellen alkalmazni, 
persze valamivel körülményesebb. Mert ha sikerülne is elegendő durva 
csiszolóport a levegőbe lőni vagy szétszórni, az nem marad a levegőben. 
Lehull és el sem éri a repülőgépek motorjait. A tudomány előtt azonban 
ismeretes, hogy a magasabb légrétegekben vulkáni eredetű por található, 
ami valamely tűzhányóból a magasba lövelve, hetekig úszik a felhőkkel' 
és azok felett. Stabil por- és levegővegyülék, aerosol képződött belőlük. 
A láthatatlan füst feltalálói ezt a tényt használták fel. Olyan -kemény 
csiszolóport kellett felfedezni és preparálni, hogy az a levegőben ússzon 
s csak nagyon lassan szálljon alá. A z úszásra rendlelt részecskéknek vi
szont nemcsak könnyűeknek kellett lenniök, de formájukkal! is az úszást 
kell előseigiiteniök. A vékonyra hengerelt alumíniumfólia sokkal lassabban 
esik a földre, mint az azonos súlyú ailuminiumgolyó1. Ezért a láthatatlan 
füst részére sem a vulkán-por törmelékformáját, sem a csiszolópor szem
cseformáját nem lehetett alkalmazni., E harci por legparányibb részecs
kéinek a természetet túlszárnyaló, repülőképes formát kellett adni. Talán 
üvegkemény acélcsillámok, esetleg lapos, apró korondfcristáyok, talán •—• 
S ez épp a kísérletek titka, amit a nagyhatalmak gondosan titkolnak. 

A láthatatlan füsttel már egész sor gyakorlati próbát végeztek. Er~ 
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rol egy és más a sajtóba és bekerült. A londoni Dtaüy Herald légügyi 
tudósítója, akinek sikerült egy specialistát megintervjuvolni, amikor a t z 
éppen ilyen külföldi kísérletektől visszajött, igen pozitív adatokat közölt. 
Eszerint láthatatlan füstöt, ImAsibie smahe, „akasztanak" rácsként a 
fellegekbe, a támadó bombavető gépek motorjainak megállítására. Min
den ország, amelyik e láthatatlan füst konstruálásában érdekelt, gondo
sabban őrzi annak terveit és képleteit, mint bármely más titkot, mert e z 
az uj elhárító módszer ;— a specialista állítása szerint ,—< háború esetén 
a légi harc eddigi taktikáját halomra dönti. Ha a levegőben uszó masz-
szát a repülőgép motorja „belélegzi", tüstént és tartósan megszűnik mű
ködni. Az elriasztott gépnek smmiféle manőverrel sem sikerül e vesze
delmes zónából kikerülni. Azonnal le kell szállnia. A hiba kijavítására az 
egész motort széjjel kel szedni és gondosan megtisztítani, ha csak bonyo
lultabb javítási munkálatok nem szükségesek. 

Viszont hogyan kerül a repülőgépmotorokat elfojtó láthatatlan füst 
feladata elvégzésére a levegőbe? Ké t módozat lehetséges. A z egyik, a 
port fellőni a földről a levegőbe. A technika mai fejlettsége lehetővé teszi 
az időgyujtásra konstruált lövegek oly beállítását, hogy azok bármilyen be
állítás szerinti magasságiban robbanjanak. A port valamelyik várt légi1 

támadás előtt vagy annak folyamán is lehet a levegőbe lőni. A harci por
ral telitett lövegek, robbanás után szótszórják a motorokra nézve annyi
ra veszedelmes tartalmukat. A harci porlövegeket lövő ágyuk támadó re
pülőgépek ellen sokkal hatásosabbak, mint a közönséges légelhárító üte
gek. 

A harci por felhasználásának másik módja, repülőgépből nagy ma
gasságból kiszórni. Néhány, ilymódon dolgozó repülőosztaggal láthatat
lan falat lehet húzni a határon vagy a légi támadásoknak különösen ki
tett fontos objektumok köré, amin egyetlen robbanó motoros aeroplán 
sem képes keresztültörni; kivéve, ha ismeri a helységet és a fal magas
ságát s így nagy magasságban átrepül felette. Ez a manőver azonban 
mindig nehezen keresztülvihető s egy megrakott bombavetőgépnek egye
nesen lehetetlen. A láthatatlan füst persze a saját gépek számára is ha
sonló veszedelmet jelent. A harciport szóró repülőknek nem szabad mé
lyebben az úszó porba kerülni. A láthatatlan falat természetesen minden 
légi támadás előtt újra fel kell húzni. 

A Daily Herald légügyitudósitójának a specialistával folytatott in-
tervjuja még 1934-ben történt. Akkor ez még az uj harci mód tulaj
donképpeni kifejlesztése előtt volt — egy kísérletnél kilenc gép közül 
hét leszállásra kényszerült, mikor a láthatatlan rácson kellett átrepül
niük. A Daily Herald 1934 július 7.-én még azt is megírta, hogy: „ A lát
hatatlan füstfal a betörő bombavető ellen már annyira tökéletes, hogy 
egy osztag harcirepülő rövid! kísérlet után leszállásra kényszerült. A gé
pek moorjai a fémporon keresztüli repülésnél kitfulladtak." Két évvel ké
sőbb az angol parlamentben egy kíváncsi képviselő kérdést intézett a kor
mányhoz a „láthatatlan füg|göny"-ről, amely Angliának ellenséges légi
haderőktől való megvédésére hivatott. Baldwin válasza mesteri példája an
nak, hogyan viselkednek a nyilvánossággal szemben haditechnikai szem
pontból valóban értékes találmányok szóvátevésekor az olyan kormá
nyok, amiket még kérdezni lehet. 

Baldwin először is egyszerűen azt mondta: „Nem felelhetek a kérdés
re" . Azután mintegy a saját véleményeként hozzáfűzte, hogy minden
egyes képviselőnek nagy tartózkodást ajánl minden titkos eljárásról szó
ló hírrel szemben. Végül udvariasan kijelentette, hogy a légitámadások 
elhárításának módjait állandóan tanulmányozzák és tökéletesitik s e té-
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ren jelentős haladást értele él. Baldwórjj, határozatlan kii jelentéseit, me
lyekről bátran mondható: „ A megnemváiaszolás is felelet", ezzel a mon
dattal zárta: „Nem áll a köz érdekében, ismertetni azt a vonalat, melyen 
a munkálatok tovább haladtak." A diplomata nyelvéből az egyszerű ember 
hétköznapi nyelvére lefordítva Baldwán egyszerűen ezt mondta: A z a 
veszedelmes láthatatlan füst, amit mi majd függönyként a sziget elé 
akasztunk, létezik, azt azonban nem tudjuk, vájjon a támadó légiflotta 
nem tud-e védekezni ellene. 

A láthatatlan füst hatása mindenféle robbanó motornál,, mely hajtó-
anyag-levegővegyüléket sziv be és éget el a hengereiben, egyaránt pusz
tító. Ebben a tekintetben nincs különbség normális benzinmotor, izzófejű-
és Diieselmotor között. A két utóbbi elektromos zavarás ellen kétségtele
nül sérthetetlen, a láthatatlan füst ellen azonban éppen olyan tehetetlen, 
mint a rendes benzinmotor. , 

Csak egyetlen gép létezik, amelyik nem sziv gáz-levegővegyüléket 
és ezért a láthatatlan füst sem képes elrontani: a jó öreg gőzgép. Ennek 
a hengere vízgőzzel dolgozik, amelynek a visszahűtőn és a gőzfejlesztőn 
keresztül, szorosan zárt a körforgása, s ezért a külső levegő és igy a har
cipor sem képes a motor belsejébe, a hengerbe hatolni. 

A modern technika a gőzgép repülőgépekhez való felhasználását 
régen túlhaladottnak tekintette. Az eljövő háborúban a láthatatlan füst 
elleni hatásos elhárító eszköz feltalálására való törekvés a repülőgépek 
gőzmotorokkal való feszerélésének kérdését ismét időszerűvé tette. Má
ris léteznek modern konstrukciók a gőzgép repülőmotorként való alkal
mazására. 

Miután a mai Németország a láthatatlan füst titkát nagyon jól is
meri, az utóbbi! időben nagy erőfeszitéseket tesz, gőzzel hajtott repülő
gépek építésére. Ak i e fáradozásokról olvasott, képtelenségeknek minősi
ti 'azokat v a g y nem érti a jelentőségüket. Ám aki tudja, milyen fontos 
'harci eszköz lesz a láthatatlan füst az eljövendő háborúban), az megérti, 
miért erőlködik Németország nehéz, gőzzel hajtott bombavetőgépeket 
építeni és utraikészen tartani. 

PETEK NEAGOE: HJEANA ATJS ACILXN (Zinnen Vfirlag, 1937.) 
Románia m/űvelt köréiben évek óta híre járt egy Pétre Nealgoe nevű 

iróhák, aki angolul irt romián nléjpi tárgyú könyveivel Amerikában szokat
lan sikereket ért el. Hírlett az is, hogy Neagoet .— hivatalosan — már 
többször hívták haza, hazajövetele azonban egyre késett. 

Neagoe mostanában, egyik regénye német kiadásával egyszerre ér
kezett Romániába s bár német fordításban megjelent könyvének egyelő
re épp ugy nem vol t itthon visszhangja, mint angoli eredetiben megjelent 
műveinek, az irodalmi körök a külföldi hírnév viselőjét a 32 évi távol
lét után annál melegebb fogadtatásban résEieisitették. 

Neagoe mélg aiilg volt busz éves, amikor az ifjúi nyugtalanság, a 
művészálmdk AcilinbőÜ, a Szeben melletti román faluból messze elvitték. 
Gyermekkora a szegény parasztok közt, alz erdők és hegyeik: babonákkal 
teli világában telt. Ez a világ minden mozzanatával, izével beleszivódott 
az érzékeny gyermeki lélekbe úgyannyira, hioig|y évtizedekkel később ez 
a vi lág kerüli felszínre érett tudata mélységeiből. De nemcsak a babonák, 
az egykori Acilin világa, hanem a hajdukok, Mitru és Btesor s a többiek 
emléke, akiket legendákba emelt a népi képzelet. A nép e figurák iránti 
hajlandósága jellemző az erdélyi falusi románság múlt századvégi szo
ciális klimiájára. Ezeket a blen|yomiásoWat a fiatal Neagoebian nem fojtot
ta el a magyar középiskola, sőt a román nénire ti ömltiudatositás mélg ma-
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gasabbra lobbantja. 
Neagoe irói pályája nehezen indul. Előbb festőinek készült. Münche

ni tanulmányai után Amerikába megy. Megismeri a kivándoroltak gettó
világát, a £ajtájabeláeket és a „néma forradalom" magyarjait s szaka
datlanul dolgozik. A l i g pár év s a legnagyobb amerikai magazinokba dol
gozik, rajzol, keresett arcképfestő. Elhagyott otthoni, népi álmai azonban 
nyugtalanitják. Bármennyire divatos már, mint festő, 1929-ben leteszi 
az ecsetet és felveszi a tollat. Első ellbeszélíése abban az angol folyóirat
ban jelenik meg, amely Joyceot felfedezte. A z erdélyi román parasztélet 
rajziával Neagoe uj színeket viSz az angolnyelvű irodalomba, nj vi lágot: 
exotikum számba menő realizmust. Stárm cimű elbeszéléskötetének si
kere már viharos. A konvenlcionális szemléletű amerikai kritikusok tilta
koznak Neagoe realizmusa ellen s iNeagoe magasigényű, természeti ke
pékkel zsúfolt költői stílusa is idegen előttük. A Stonm kiadója egyszerre 
kerül vádlottak padjára Joyce Ulyssesének kiadójával a közerkölcsöket 
sértő irodalom terjesztése miatt. Neagoe következő könyvét ezért nem is 
könyves cég, hanem az Emíberi Jogok Ligája adja ki. Most azután már 
sorra jelennék meg a Wiwrnimg a uéfe, a There is my heaurt és az Eastiar 
Sun. Ez utóbbi eddig legnagyobb regénye, mely a dán és holland kiadá
sok után most németül is megjelent. 

A z Ileana aus Acifiin különös könyv. Tárgya1, mint szerző miniden 
Írásáé: az erdélyi román parasztélet. Költészet és valóság. A költészet: 
a képzeletdús néplélek kibontakozása; a valóság pedig a paraszti ember 
lelkivilága, lélektani magatartása a ráható környezetben. Ez a lelkiélet 
azonban korántsem passzív. Heania", a regény hősnője, az acilinli paraszt -
leány kilép a feudális, babonákkal teli világból. EfJhagyja a primitív élet
viszonyokat, a primitív paraszti lelkiség fölé tör. Ösztönös előretörését 
képességei támogatják. A szomszédos szász városka hatásaira, a civili
záció hozzáérő rezdüfeteire fogékonyan reagál. A (regényfoeli konfliktust 
ez idézi föl. A falubeliek viszont ÓPP e fogékonyságáért az ördöggel való 
cimborálás legendáját szövik köréje. Amikor a városban Serafimnak, a 
polgárosodó gazdag román parasztnak lesz a szeretője, Ileana kisiklik 
otthoni világa patriardhalizmusábólll s a mende-mondáfc még inkább kö
rülveszik. A mende-mondák legélesebben Ileana vá lás i tébolyra hajló ap
jára hatnak. A leány körül dúló viharral egyedüli a púpos néptanító, Te-
descu száll szembe, aki érti Ileanat, művészi hajlamokat fedez fel ben
ne s ezek kiművelésére vállalkozik. Ám a nyomorék tanítót is megszállja 
Ileana ördöge, beleszeret a leányba, szembe kerül Serafimmal, akiben 
Ileana — híven gyermekkori meséjéhez 1— a hajdúkét, a szegények vé
delmezőjét kereste. Setratfim azonban nem hajdúk, csak jóvágású, csala
finta módos gabonakereskedő, akinek Ileana jó szerelimeskedésre, viszont 
feleségnek gazdag, üzletileg hasznosítható tökévél rendelkező nőt keres. 
Amitkor Ileana apja elöl Serafiirníhoz menekül, kiderül Serafim. kéitlaki-
Bágta. Ám Tedescu hiába viszi a faluba vissza Hleanát. Húsvétkor apján 
végérvényesen kitör a téboly s a falu népe Ileanát, Tedescuval ,a babo
nák ellenfelével együtt kiüldözi a határból. A pokrócokba kötözött dü
höngő apa felett a sirató asszonyok énekelnek s a falu háromnapos evés-
ivással üli meg a babona győzelmét a világosság fedett. A primitív öntu
dat még nem fejlődött a társadalmi öntudatig. Ebben a világiban még-
csak egy-egy lélek törekszik az öntudatosodás felé s ezek is elbuknak. 
A regény a felbéklyózott öntudat viharának és költészetének könyve. Ol
dalain a társadalmi vallóság, a gazdasági állapot nem merevedik az elő
térbe, csupán a háttérbői süt át. Neagoe elsősorban nem a tér- és időbeli 
eseményeket és helyzeteket, hanem' ezeknek az emberi lélekben keltett 
'benyomásait rajzolja. KétségtelenüH parasztíró s mint ilyen realista, de 
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realizmusa nem tárgyi, hanem lelki., az embert nem a világ tárgyi jelen
ségei között, hanem a lélek és tudat alakulásiban jeleniti meg. E voná
sa a legsajátosabb. (Mélkusz József) 

THOMAS MANN u. KONRÁD FA0LKE: MA »S UND WEKT 
(Zwelmoiniaítsohrift. VerHag Oprecht. Zürich.) 

1 A németországi g^eichschaltolt irodalom teljes csődjét ma már Ma
gyarországon egyetemi tanárok is hangoztatják. Amikor Zürichben,, az 
Oprecht Verlag kiadásában ,yMa's|s und Wert" cimen egy német folyóirat 
•jelenik, meg, mely öleimében hordozza programját: „A szabad német kul
túra, kéthavi folyóirata", fel kell, hogy figyeljen minden kultúrember, 
akinek az európai németség kultúrája ma már köHtellesség szerű szívügye. 
Mérték és érték: a könyvmáglyákon gyalázott német irodalom íme magá-
'tólértetődőn, hivatása és minősége teljes tudatában újra felébredt. Az 
uj folyóirat mértékének és értékének garantálói a szerkesztők: Thomas 
Mann, Konrád Falke s Ferdinánd Lián. A programadó cikkből idézzük a 
célkitűzést: 

1 A mérték: rend és fény, a teremtés zenéje és mindannak a muzsiká
ja, ami alkotás; a mérték a meghareolt, a káosztól 'kicsikart, aiz antibar
bár, a forma győzelme, az ember győzelme. A mérték nem mértékletes
ség és nem is középszerűség. A művészet mindenképpen a bátorság, a 
Mállás szférája, mely a végső pontokig is elmerészkedik. A középszerű
séget perhorreszkáfja, ahogy a triviálist, az Ízléstelenséget, az alacsony-
rendűséget és a klisét is perhorreszkálja; mert a művészet maga az 
igényesség, az örök elégedetlenség és a „mérték", melyet önmagában 
rejt, egy azzial a mértékkel, meijyet alkalhiiazní lehelt, tehát az itélő, a. 
kritikai mérleg, melyen megméretni veszélyes dolog, mert ez több, mint 
csak Ízlések vizsgálója, ez dlönt értékek felett, melyek túlhaladják az esz
tétikai normát, azt megelőzik és alapját képezik, a szónak szubsztanciá-
lis és fundamentális jelentésében csak ez dönthet az érték felett. 
• - Ennek a két fogalomnak meghamisitásából és pusztulásból való ét-
mentése fekszik ma szivünkön. Ezért a cim. Igaz: ennek a kornak mérté-
ke és értéke ebek harmincadjára került. Országok, csoportok, pártok, 
dogmák állítják és .követik a m|ag|uk korlátlan szubjektív érvényesülését és> 
az eszte'emi irtóhiarcban, mely viliágunkat résziekre szaggatja,-
a mindenen felüflemiel'ked'ő és általános! érvényű humánus krité
rium feledésbe merült. Ma újra rá kell eszmélni egy szuverén mértékre,, 
mellyel a tények, az embereik és alkotásaik melgiméremdők, a mértékre, 
mely kiváltja tiszta emberi értéküket. De ennek a mértéknek a visszaál
lítása nem jelenti azt, hogy visszavágyjuk az elmultakat, a mértéket az 
adottságokból kell újra helyreállítani, kidolgozni és alkalmazni. Ez az 
igyekezet éppeniugy konzervativ, mtnt forradalmai. Konzervatív annyi
ban, hogy valami olyat akar megőrizni, ami eddig is emberméltósághoz 
segfitett: egy személy, párt,-niéipekifele tti mértéknek és értéknek az esz
méjét. Forradalmi ez az igyekezet annyiban, hogy magát ezt a mértéket 
nem szolgai valóságban menti át a múltból, de a mai adottságokon és ta
pasztalatokon igaz teljességben akarja kipróbálni, a jelein szituációból uj 
értelemmel kihámozni. 

A varázserő, mély egy ideig abból a kizárólagosan depresszív 
„ideá"ból, melyet fasizmusnak neveznek, kiáradt, már tűnőiéiben van; 
ma ez az irány, mint szellemii diivat is túlhaladott álláspont és miniden uj-
'ság-inger, a remény, a jövő és egy valódi örömteli szellemharcosság inge
re ma a szabadság és a humanizmus oldalán van, egy uj, tökéletesített, 
még meghódítandó, még megdolgozandó és kiformálandó humanizmus o l -
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dalán, mely nem más, mint igazságszerető emberáhitat, mely épp olyaar 
erős a megőrzésben, minit a változásham;, a jómbtorsóglban és a szabadsága 
toan és amely a mi bizalmunk! szerint a holnapi Európa éltető levegőjét 
fogja kialakítani. Ennek a humanizmusnak, ennek a beesületharcnak a 
'szolgálatában kivan állni ez a folyóirat. Ezért szüksége van minaazoic 
támogatására, kiknek szívügyük az ember, az európai ember és áz eu
rópai németség sorsa... Ennek a (folyóiratnak szüksége van a szó teljes 
szabadságára, mely olyan ritka kincs lett ezen a földrészen... A mi fel
adatunk konstruktív.... de amellett a rossz gyűlöletét nem akarjuk más
nak átengedni. De a kritikát mi nem rezonáló öncélként akarjuk gyako
rolni, de a szellemi eszmélés és erkölcsi fáradozás , eredményekép' — a 
lelkiismeretért, mely mérték és érték. , •, 

Z S O L T BÉLA: VILLÁMCSAPÁS (Pantheon. Budapest, 1937.) 
(Feltűnő, hogy az önéletrajzok, vallomások és szociográfiák tömeg

termelési szakaszában Zsolt Béla legújabb könyvének, mely az előbbi hár
mat szerencsésen egyesíti szövegében, oly kicsiny a visszhangja ugy az 
irodaílmi kritika, mint a közönség részéről, holott kielégíti mindkettő 
igényét. Az irodalom javára szól a könyv jól épített, kitagolt szerkezete, 
melyben az önéletrajzi elemek meseanyagát egyensulyozottan telíti a jó-
értelmű szociológiai elemzés. A kettő adagolása olyan meglepő, hogy he
lyenként már szinte mesterkélt. Ez a mesterkéltség azonban- csak fokozza 
a könyv ideges elevenségét, művészileg elosztott hatékonyságát, úgy
annyira, hogy a mai magyar önéletrajz- és vallomás-irodalomban szinte 
a Villámcsapás a legkomponáltabb mű. Annyira megkomponált, hogy 
egyenesen kompozícióinak hat s nem „élet"-nek. Amit mond eleven világ 
eleven figurái között történik. S ami történik: az a legérdekesebb. Érde
kes, mert ezt az anyagot a számos magyar önéletrajzi mű nem is érinti, 
Zsolt viszont olyan teljességgel adja, hogy témája, — a magyar-zsidó asz-
szimiláció i — e kérdésnek úgyszólván kis bibliája. Az iró, aki elszánt őszin
teséggel számol be első 17 esztendejének élményeiről és kalandjairól s 
az atyai és nagyatyai asszimiláció s a maga uj asszimilációjának értelmé
ről, minden szubjektív vonatkozása ellenére könyvével a közrendi 
magyar történelem egyik fontos fejezetét adja. Ez a fejezet annál sú
lyosabb, mert egyéni esetlegességei a magyar történelmi szükségszerűsé
gek vonalában állnak. Szellemi fejlődése a háború előtti magyar vidéki 
városban szimbolikus értelmű az idejebéli magyar ifjúság jó részének 
fejlődésére. A szocializmusra — eltekintve az esetlegességektől , — i a 
legtöbb magyar értelmiségi igy ébredt. Valamennyinek akadt Helffyje. 
Valamennyit hasonlókép' kapta el Ady és a Galilei-kör varázsa. Hogy 

ezek a befolyások .— a magyar történelem szükségszerűségei Zsolt 
keservesen vergődő, pubertáskorabeli lázaktól átfűtött, átégetett eszten
deiben i — az egyén esetlegességei között . olyan szabályosan futnak 
ki a könyv utolsó oldalon felzúgó, a hadüzenet jelszavait kiáltozó ma
gyar kisváros júliusi éjszakájának nyári karneváljára, az a bíráló sze
mében hathat kiszámitottnak. A „különös nyáréjsza" láza, mely az 
uccára kergeti az egész várost, hogy a kitört háború heroizálásában min
den addigi rend és norma megtagadásával ünnepelje magának a káosz
nak az elszabadulását, ez lehet Utólagos szemléét; a közel 25 év távla
tából visszatekintő művész esemény-démomizálása, de kétségbevonhatat
lan a hevülete. Az az öt komáromi gimnazista, köztük a Villámcsapás 
hőse, akik 1914 jul. 28-án az Éljen a háború! jelszavával zugó város kör
tánca mellett valami törzsi fölszabadulás mámorában sodródnak a Zulej-
kák, Vecserák, Sapphyk és hasonló nevű nők monumentális karjai és 
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keblei közé, a fizetett szerelem szappanbűzű alkovjaiban, lehet frivol is ; 

E z a frivoíitás azonban •—. sajnos • — i a történelem lereagálása. A z iró 
világosan megmondja: „Azóta a bukás mindkettőnk sorsában állandó és 
következetes..., megbuktam mint magyar, mert nem tudtam a feudális 
és kapitalista érdekeknek megfelelő szellemben hazafi lenni. Megbuktam 
mint zsidó, mert nem tudtam értékelni a zsidóban a z elfogultságot, a 
konzervativizmust, a klerikalizmust, a z előitéleteket, a szellemi lusta
ságot, a skrupulustalanságot, amit a nemzsidókban gyűlöltem. Nem tud
tam zsidóvá, cionistává lenni politikai értelemben sem — mert hazám 
Európa. Viszont megbuktam mint európai is, mert Európa nagyobbik 
fele megtagadta és meggyalázta a z európai hagyományokat. Megbuktam 
mint világpolgár, mert a világon alig van hely a polgár számára, aki 
békésen és civilizáltam akar élni. Megbuktam mint humanista, mert rá 
kellett jönni, hogy senki sem védtelenebb, mint aki emberséges akar m a 
radni mindenáron s a z emberiesség eszméit és intézményeit sem le
het másképp megvédeni és fenntartani mint —. szükség esetén — ember
telen eszközökkel..." Amilyen pontosak a könyv szociológiai helyzetelem
zései, s amilyen biztos a társadalmi hátteret kirajzoló kép, ugyanolyan 
tiszta és őszinte a z előbbi vallomás. S ha a vallomást megelőző sorok a 
hadüzenet idejebeli magyar napokat, ugy a vallomást bezáró mondat a 
mai magyar mindennapokat világitják át: „behúzott nyakkal tehetet
lenül s már a védekezés ösztöne nélkül várom a z uj villámcsapást." 
Ebben a z ájultságban szembetűnő a stílus s mi nem is akarunk többet 
látni benne stílusnál; a régi, mindig érzelmes , mindig indulatoktól dult 
Zsolt stiláris életérzületét, amellyel viszont élesen ellentmond a mai pub
licista Zsoltnak ebből a könyvéből is kisugárzó férfiassága. (G. G.) 

SZEXTMIKLÖSY LAJOS: A MAGYAR AURA.KKfcKDscSHEZ 
(Gondolat Könyvtár, Budaipest, 1937) 

ILegujabban a magyar olvasóközönség széles rétegei elé került 
uj magyar sízoiöiognálfiai irodaloim divatossiá tette a társada
lomtudományi néeést, a társadalomtudományi megfogalmazást, általá
ban a társiadalomtudiományi gondolkodást. E lz a gondolkodás elvitte széles 
rétegek elé a z élő társadalom tényeinek ismeretét. Amennyire örvendetes 
ennek i a megáilapitása, annyi aggály tehető szóvá. Hovatovább halaszt
hatatlan a 'divatos társadalomtudományi gondolkodás birálata. A diva
tossiá lett társadalomtaiidom/ányi gondolkodás igen sofcszoír tudo
mánytalan. Szemlélete forrása számos esetben valami mitihikus radika
lizmus, igen sok fogaimra tudományos értelemben — egyenesen ellen
őrizetlen. Nem az a vasZély, hogy egy tudom)án|y a széles' körök elé 
v ive a kikerülhetetlen népszerűsödés áldozata lesz, hanem hogy a diva
tos szociográfiai hullám mind több olyan fogalommal dolgozik, taimeüy a 
magyar megújhodási szükség élményének kínlódásai 'közt minden veri-
fikáció nélkül fogant. Természetesen ismterjük a mentségeket. Tudjuk, 
hogy ezt az uj társadalomtudományi kultuszt elsősorban nem a tudo
mány, hanem az élet fakasztotta. Ez is az igazi ut. A megismerést min
dig a valóság kényszeríti ki. Viszont a tudományosan ellenőrző értelem 
dolga, hogy a valóság diktálta tények minden vonatkozású összefüggé
sét tisztázza, különben a valóság az ellenőrizetlen szubjektív fogalmak, 
szintézisek hüvelyébe szorul. Ezért időszerű, ha az élmény-szociográfia 
kultusza korában éber az élmények-f ettetti, az összes lehetséges társada
lomtörténeti tények összefüggését néző és elemző társadalomtudományi 
gondolkodás. Ma külön feladatot tölt be az olyan publikáció, mint Szent-
miklösy Lajos tanulmánya, mely anélkül, hogy az előbb érintett helyzet-
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felismerésire utalna), a Mutató helyes ösztönével a magyar mezőgazdálko
dást illetően a divatos reformszociológusok pár népszerűvé lett gondola
tát, fogalmát, összefüggés-értelmezését veszi bírálat alá. (Fétisekké lett, 
kétségbevonhatalan igazságoknak vélt, megkövesedett szemléleteket és f o-
fogalmakat oldja igy fel. Tisztázza pld. a mai magyar birtokelosztás s osz
tálytagozódás kérdéseit, felszabadítva a helyes értelmet a forgalomban 
levő statisztikák bonyolultságaiból. Olyan legendákat meztelenít valódi 
értelmükre, minit aminő pl. a birtokrendszer és a munkaintenzitás' viszo
nyának kérdésében ugy az uri-polgári nagybirtokrendszer, mint a kispol
gári-paraszti kisbirtokrendszer hívei között uralkodik. A birtokrendszer 
és a mezőgazdasági népsűrűség kérdése, vagy a birtokrendszer és a ter
mészetes népszaporodás, a mezőgazdasági túlnépesedés és 
az ipari fejlődés Szentmiklósy Lajos számára mind olyan alapvető fo
galompárok, amelyek kölcsönhatásának helyes kivizsgálása épp az uj 
fcársadalc^tudomiányi gondolkodás m&att is halaszthatatlan. A valótlan 
tudományos szociológiai gondolkodásnak ilyen pretenziók nélkül föllépő, 
komoly igényt kielégítő dolgozata alig akad legújabb szociológiai iro
dalmunkban., A z a szerénység, amivel olyan vizsgálódását, mint pl. a ma
gyarországi mezőgazdasági népesség osztályszerkezetének megállapítása,, 
egy jegyzetbe teszi,, a tanulmány tudbmánypáthoszát helyezi a legelőn|yö-
sebb világitásba. (O. G.) 

VÁSÁRHELYI Z. EMIL: ERDÉLYI MŰVÉSZEK Erdélyi Szépmives Céh. 1937. 
Ez a ma élő erdélyi magyar képzőművészeierői szóló tanulmány

sorozat első kísérlet az erdélyi magyar képzőművészeti törekvések 
^értékének felmérésére. Addig is, mig a könyv bírálatára visszaté
rünk, bemutatjuk olvasómkniak a\ könyv bevezető tanídmányának 
jól átgondolt következő sorait. 

Ha életnek egy szervezet működését, vagy bárcsak tétlen létét tekin-
íem, Erdélyben képzőművészeti életről nem beszélhetünk. Alkotó egyesek 
tömege létezik csak. Működésükről a Statisztika ijesztő adatokban számol 
be. Riasztó példaként iktatom ide Kolozsvár művészeinek megoszlását. 

magyar szász román 
88 képzőművész közül 57 63%) 1 0.0% 30 36.1% 
Rajztanár 11 19.3% — — 5 16.7% 
szabott fizetésű rajzoló 5 8.6% 1 — 2 6.7% 
szabott fizetésű egyéb foglalk. 3 5.3% — — 4 12,4% 
eltartott (családtag) 11 19.2% — — ' 5 16.5% 
kizárólag (művészetből él 27 47.7% — — 14 47.7% 

A helyzet azonos Erdély minden nagyobb magyarlakta városában. 
Nagybánya helyzetét súlyosbítja valamennyire a Szabadiskola s Temesvá
rét az ott székelő Képzőművészeti Főiskola. , 

Kolozsvárt átlag ezer emberre jut egy képzőművész. (Képzőművész
nek tekintem a festőket, szobrászokat és grafikusokat, nem tekintem an
nak az ipari képesítéshez fűzött művészi munkák végzőit, mint kőraj-
zolók, butorfaragók, fényképészeti segédímunkások. A táblázatban helyet 
kaptak mindazok, kik kiállitáson vagy nyilvánosság előtt műveikkel sze
repeltek, akik hivatásszerűen élnek művészeti munkájukból és azok a 
nem kolozsvári lakos képzőművészek, kiknek Kolozsvár a fő- és állandó 
piacuk.) A tulszaporődás kétségtelen. Ez t a jelenséget részben általános 
okok határozzák meg: A rajzban való önkifejtés, akárcsak az írásban 
való, egyre nagyobb tömegeket hódit meg (zenében ezt a nekigyüremlést 
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levezeti a fcámic- és a gépzene; képzőművészetben ilyen alagicsövé válhatott 
volna a mozgó- és állófénykép...); a nő felszabadulása (Kolozsvárt 24 nő 
, ,a lkot" ) ; a polgárság általában szabadosabbá vált felifogása a művész
pályáról ; a háború utáni lelki egyensúlytalanság, az álta'ánossá váló ha
zárd hajlam, stíb. Melléjük csatlakozik a kisebbségi pszichózis különleges 
adottsága: a kuitur-tevékenységnek, mint az önálló kisebbségi élet leg
kevésbé támadható biztositékának túlságosam lelkes ápolása a hivatal
nok által. 

A tulszaporodást elsősorban a megélhetési és adásvételi viszonyok 
sinylik meg. A szászoknál, alapos szervezettségüknek és németországi 
összeköttetéseiknek hála, nyoma sincs művészprolétáriátusnak. A román 
művészet tehetségeseinek, sőt féltehetségainek is hatalmas, közvetett 
vagy közvetlen állami 'támogatás siet segítségére. Százezres, sőt milliós 
templomfestések, a hatalomváítozás óta minden városunkban épült 
egy-két uj székesegyház, melyek falai szorgos művészkezekre várnak i — 
közéleti nagyságok tulfizetett arcképei, állások és ösztöndijak. A ma
gyar művészek szervezettségéről nem beszélhetünk, állami támogatást 
vagy ösztöndijat várni ok meddő remény. Teljességgel ós csupán a vá
sárlóközönségre vannak utalva. 

Megkíséreltem, hogy hozzávetőleges képet formáljak a magyar mű
vészektől vásárló közönség megoszlásáról. Hét magyar képzőművész ál
tal nyújtott felvilágosítás eredményeként nyertem adataimat. A hét mű
vész közül bárom Kolozsváron, kettő más városban és kettő falun él. Kö
zülük három egyházaink kitüntetettje, kiknél a pártoló egyház számára 
végzett munka óriási százalékszáma adataimat a zsidóság kárára befor 
lyásolja. Ha e három kivételtől eltekintünk, az arány legkevesebb 15 szá
zalékkal módosul! a zsidóság) javára. Nagybányán ,—. vásárlóközönsége 
majdnem ejgéSzien zsidó — a helyzet még kirívóbb. Igen érdekes adatokhoz 
jutnánk a vételárak összegét irányitó táblázat segélyével. Ez esetben az 
arány a románság javára tolódna el. í gy is a vásárló'közönséginek csak 
mintegy harmada, pontosan 32.5 százaléka magyar, a további kéthar
madból 39.5 sizázalék jut a románságra és 28 százalék a zsidókra. A fel
burjánzó magyar kínálatnak tehát csak egyharmadát képes felvenni a 
magyar közönség. Kár volna azonban azzal áltatnunk magunkat, hogy a 
fentmaradó 68 százalék export-művészet „kultúrfölény". Nem. A hábo
rús intemáló-táborok lakóinak fúrás-faragásával azonos jelenség. Álgya-
korliaitáasBág. A z élettől elrekesztettek önámiitó muniklaszurrogátiuma. Ez a 
tény azonban nem mentteeStf közönségünket a feléje kiáltó vádak alól. A 
magyar közönség nem tudja, soha nem is tudta megbecsülni a művésze
tet. Kitűnő érzékkel sorolja fel az ürügyül szolgáló álbölcs és gyakorlati 
hangzású megokolásokat: „ N e szabadítsuk magunkra az adóhiénákat...", 
„ A fényűzésről le kell mondanunk először...'" Kézenfekvő mentség a ma
gyarság, főleg a képvásárló osztály anyagi leromlása. Van benne igazság 
is. De csak részben, mert ma is van még nem is egyszáz olyan középosz
tálybeli magyar család, vagy vezető ember, kinek jövedelme meghaladja 
a havi 25 ezer lejt. Mégis a képvásárló osztályt jelentő harminc százalék 
sem ezek soraiból kerül ki. Párezres fizetésű kishivatalnokok sóvárgását 
árulja el a számukra éjjeli mulatókban el nem érhető szép felé. 

DENGL JÁNOS Or.: MAGYAR NYELVHELYESSÉG í;S MAGYAR STÍLUS. 
(Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1037.) 

A z utóbbi időben egyre jobban lábrakapott a magyar nyelv haszná
latában számos nyelvi helytelenség, magyartalanság és idegen szó. 
Ezért megnőtt az általános érdeklődés a nyelvhelyesség és stilus kérdé
sei iránt annyira, hogy pár évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadé-



Bírálatok 799 

mia nyelvművelő bizottsága mozgalmat indított a további nyelvromlás és 
nyelvrontás megakadályozására. Ebhez a mozgalomhoz egyre szélesebb 
körök csatlakozták; igy elsősorban egyes tudományos csoportok és szak
folyóiratok, majd néhány társadalmi egyesület és gazdasági érdekeltség 
is. A kérdés iránt a művelt nagyközönség körében is egyre nagyobb az 
érdeklődés. Ezt a mozgalmat szolgálja ez a széles alapokra épített nagy-
terjedelmű munka is. 

A nyelvhelyesség főbb kérdéseivel már többen foglalkoztak kiilön 
munkákban. Annak megalapítása sem uj dolog, hogy a nyelvhelyesség 
kérdése valójában és végső elemzésében stilisztikai kérdés. Egyes n y e ' v 
helyességi tételeknek a stilisztikában való tárgyalása sem újság. De az 
egész kérdésnek a stilisztika rendszerében való minden irányú megvizs
gálására még nem történt kísérlet. 

Dengl János dr. könyve erre az összefoglaló feladatra vállalkozik. 
A z általános rész csak olyan kérdéseket ölel fel, amelyeknek rövid 

ismertetése a gyakorlati nyelvművelés érdekében szükséges. Általában 
a nyelvi anyagból is, az irodalmi utalásokból is csak azt adja, ami rend
szere megvilágítására elkerülhetetlen. A z anyag felosztásában a gyakor
lati célszerűség elve irányítja. Ez az oka annak, hogy pl. a ragozás kér
déseit a szótan keretében tárgyalja, noha valójában a mondattanba való. 
A példával való szemléltetés során gyakrabban előforduló eseteket álta
lában több példával, a ritkábban előfordulókat kevesebb példával szem
lélteti. A részletkérdések fontosságára tehát a példák számarányával is 
felhívja a figyelmet. 

A német nyelvre való gyakori utalás főoka az, hogy ránk ez a nyelv 
volt a legnagyobb hatással s művelt közönségünk az idegen nyelvek so
rából ezt a nyelvet ismerte legjobban. 

A kérdéssel behatóbban foglalkozni kívánó íróknak és olvasóknak, 
a szaktudományok művelőinek érdekeit szolgálja azokkal a bőséges uta
lásokkal, kiegészítő magyarázatokkal és szakirodalmi szemelvényekkel, 
amelyek a jegyzetekben találhatók. A könyvet nagyterjedelmű betűren
des tárgymutató teszi teljessé. (•—.) 

AZ ÍRÁSTUDÓK KÖTELESSÉGE: „Néhány évivel ezelőtt könyvben leplez
tem le azt, aim.it ,az Írástudók árulásának' nevezek. Közülük számosan ismerték 
teljesen félre a szellemiség igazi értékeit és 'alacsony éndekek szolgálatába ál
lottak, vagyis politizálnak a szó legközönségesebb, legantiintellektuálisaibb 
értelmében. Azóta, vaüaihányszar állásit foglaltam valamely emlberi komfliktus-
iban, iróitársaiim közül éppen azok, kiknek árulását lelepleztem, 'dörzsölitek orrom 
alá, (hogy imagam is áruló vagyok, amertt imindaz ultán, amit enröl a kérdésről 
irtaim, én is politizálni kezdek. Durva kétértelműséget (használnak ki az engem 
ilymóictan támadók. Ez a kétértelműség abban áll, liogy szándékosan össze
tévesztik ,& pralitikát, vagyis az alacsonyan önző érdekek kiszolgálását, az 
eifcölecsel, a legm/agasabto erkölcsi értékek ivédelmeziéBéiviel, az igazságért és az 
emberi jogokért való küzdelemmmel. Nos, azt (mondám, liogy a szellem emlbere 
nem tagadja meg igazi küldetését, Iha elhagyja az elefántosonttornyöt, üiogy az 
igazság jogainak Védelmére keljen a Ibambánsággal szemben; s (hogy ennek 
isomcmi köze almoz a valóban elég nyomorúságos munkához, amit a közfelfogás 
,politizálásnak' nevez. 'Spinoza nem tagadta meg nagy szellemi feladatát, ami
kor eltagyta celláját, ahol az Etlhica 'gondolkozott, íhogy a de Witt testvérek 
gyilkosainak ajtajára ezeket a szavakat iitja: .ultirni Ihanbarorum', s a mi 
Zolánk isem árulta él irói küldetését, aimiikor a Dreyf us-ügy idején a többi raga
dozónak az arcába vágta a ,j'aacuise'-t. (Julién Benda, a párizsi irókongresz-
szuHon.) i i 
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B Í R Á L A T O K 
A S C H Ő P F L I N - E S E T 

Sehöpflin élötének volt egy érdemes pillanata, mikor a Vasárnapi 
Újság eimű patinás, szinte rozsdás családi lap hajdani szerkesztősé
gében felismerte a kezdő Nyugatnak, nem csupán esztétikai értékeit,, 
hanem azoknak egyszersmind szociális jelentőségét is. Mialatt körü
lötte hangos viták folytak, ő megmaradt serény és szorgalmas népsze
rűsítőnek. Valiamikor Osváth ízlését és Ignotus esztétikáját hirdette, 
a forradalom után Babits és Babitsné gusztusának apostola lett. ízlés 
dolgában nincs helye vitának. Ezért úgy érzem, hogy az újságok hálát
lan feladatot vállaltak, mikor* Sehöpflin Aladárnak a huszadik század 
irodalmáról irt legújabb könyvében, a szerző értékeléseivel szálltak vi
tába. Legfeljebb arról lehetett volna szó, hogy a bajusz alá dünnyögött, 
monoton kritika nagymesterének, mennyire sikerül a mások megálla-
pitásait elfogadhatóvá tenni. Ez tehetség dolga, amiből fciki annyit kap, 
amennyit a sors kegye ád. Rendkívüli kritikusi tehetségnek kell lennie, 
aki azt a sok mindent, mint bíráló pótolhatná ki, amivel nekünk Gellért 
Oszkár harminc év óta, mint lírikus adós maradt. Ez az, ami még Babits
nak sem sikerült, hát még Schöpflinnek, aki ennek a kedves, szíves, de
rék, segédszerkesztésre valósággal predesztinált jó embernek, de rossz 
poétának érdekében, hiába vonszolja fáradt toHlát négy hosszú oldalon 
keresztül. Ezért nem is mint esztétikus mé'rem le a mai Nyugat bíráló
jának értékeléseit, hanem a szemléletét, szándékait, ki kell mondanom 
a szót, a jóhiszeműségét kérem számon. 

Sehöpflin valamikor, amikor még Ignotus bonyolultabb szerkezetű 
kö'r'mondatait oldotta föl egyszerű állító vagy tagadó mondatokba, tel
jesen tisztában volt vele, hogy Magyarországot az úgynevezett törté
nelmi osztályok sodorták kataszrófába. A kiegyezés utáni s különösen a 
millenáris mámor és a magya'^ imperializmus, a Rákosi Jenők és Beöthy 
Zsoltok irodalmának jellemzésében, még ma is megérzik rajta, hogy a 
régi Nyugat szocializmus felé hajló világnézetén nevelkedett. Nem is ta
gadja le, amit valaha tudott s már amennyire szenvtelen embernek 
erélyre telik, teljes eréllyel adja mai olvasóinak tudtára azokat a régi,, de 
még ma sem veszélytelen tanításokat, melyek szerint a kiegyezés után, 
„az összes társadalmi osztályokat átfogó nemzeti érzést, türelmetlenebb 
nacionalizmus váltotta fel, mely a nemzeti érdeket, csakis a történelmi 
középosztállyal azonosította." 

Sehöpflin még azt is megtanulta a magyar szociális tudományok 
mestereitől, hogy mihelyt valaki a történelmi középosztály vélt jogait, 
azazhogy kiváltságait sérti, menten lepattog az úriemberekről az ura
ság zománca. Mindezt mondom, ma is tudja Sehöpflin, meg is írja. 
Aminthogy avval is tisztában van, — hiszen ép'eiég alkalma volt a maga 
személyén tapasztalni — hogy a végiggondolt gondolatok és végigérzett 
érzések szabadsága, melyet a Nyugat valaha a magya'r' íróknak adott, 
a legérzékenyebben sértette a gondolat és érzés konvencióin alapult, 
nemzetinek csak mondott, de voltaképpen uri társadalmat. Ezért ke'rül-
tek a társadalmon, illetve a „nemzeten" kivül mindazok, akik valaha a 
Nyugat körébe tévedtek. 

Ez alól a fajra, osztályra, tchetségV'e való tekintet nélkül kimon
dott s e keleti hazában minden Nyugatos íróra egyformán nehezedő 
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estracizmusnaJk végzete alól, az óvatos Schöpflin lehetőleg ki sze'rtetne 
bújni és pedig 'lehetőleg mindazokkal az Írókkal együtt, akik az össze
omlás után a Nyugatot szerkesztik és irják. Ezért fogja rá a radikaliz
mussál és szocializmussal való kapcsolatokat, lehetőleg csak Ignotuslu 
és Ady Endrére, azazhogy a Nyugat Íróiért való helytállása miatt az or
szág határán kívül vetett kritikusira és a halott költőre. A Nyugat többi 
íróinak szerepét a „destrukció" pártjaiban, ravasz igyekezettel, áj^ra az 
ártatlan sze'rtepre iparkodik szorítani, hogy az országban csak a radiká
lisok és a szocialisták közeledtek Nyugatokhoz baráti érzéssel, akiktől 
természetesen —. igy mentegetődzik Schöpflin — „nem lehetett azt 
várni, hogy ezt a baráti kezet elutasítsák." 

* 
Szállj magadba Aladár'! 
Emlékezz csak vissza, amikor 1919 januárjában meglátogattad Ady 

Endrét Veres Pálné uccai lakásán s amikor még abban sem voltál haj
landó csupán a véletlen játékát látni, hogy a költő ablakából, története
sen ép' a vele szemben levő Térpa'rancsnokság épületében nyüzsgött föl 
az októberi forradalom. „Szinte törvényszerű — írtad annak idején ó 
AládáV! — hogy a forradalom közvetlenül az ő ablaka alatt tört k i . " 

Benned akkor még egy vidéki zsurnaliszta fantáziája lobogott, mert 
emlékszel-e, hogy Te is, mint az általad oly megvetéssel kezelt ujság-
firkászok, a forradalom „szimbólumát" vélted látni Ady Endrében, aki-
'ről azt állítottad, hogy „senkinek sincs több köze a magyarok forradal
mához, mint ő neki, még azoknak sem, akik csinálták." 

Téged még akkor el-elragadott a népszónokok ihlete, merészen út
széli hasonlatokra vetemültél, mert a forradalom fregattmadarához ha
sonlítottad Ady Endrét s békés csöndben álmatagon himbálódzó gályá
hoz a magyar társadalmat, melyről azt irtad, hogy nem igen jut előbbre, 
hanem találó és elmés ráhibázásod szerint : „tengeralatti áramlatok 
irányában mind hátrább sodortatik." 

Mire most, képzelheted meglepetésemet kedves Aladár, mikor vi
szont uj könyvedben azt olvasom, hogy Ady Endre nem is ért meg for
radalmat, hanem csupán a háború végéig uralkodó politikai hatalmak 
összeomlását. Mintha bizony nem ép' ez volna a forradalom? Igaz ugyan, 
hogy Te finom megkülömböztetéssel élsz az úgynevezett „ t iszt í tó" s a 
„fejvesztett" vihar között. 

Jelzőidre — fájdalom >—• nem lehet ráfogni, hogy különösebben ta
lálóak, festőiek vagy szemléltetőek volnának, mert a tisztitásnak nem 
ellentéte a fejvesztés, mégis a te szótárad szavaival élve, engedd meg
jegyeznem, hogy a fo'r'radalmak, mint fejvesztett viharok kelnek föl s 
tisztító hatásuk néha csak évtizedek múlva mutatkozik, ha a nemzedé
keknek idő adatik rá, hogy feldolgozzák a forradalmak által a társada
lomba vetett forrongó anyagot. 

* 
Nem akarok ártalmára lenni senkinek s valóban jobb nem igen idéz

getni,^ hogy ki mit mondott és mit i r t tizenkilencben, de Schöpflin rá
szolgált, hogy emlékeztessem arra az időre, amikor Ady mértékét a for
radalmon mérte: „Költészetének nagysága csak a mai események vilá
gításában tűnik fel a maga teljességében.., megjövendölte Magyarország 
összeomlását... és forradalmi vajúdás közt végbemenő újjászületését..." 

Még néhány év előtt, amikor Adyró l szóló, becsületes, bár lélek nél
küli brosüráját megírta, úgy látszott, mintha Schöpflin tisztában lett 
volna az ellenforradalom lélektanával, mely a forradalmi átalakulás ve
zéreinek legbékésebb és le|güdlvösebb szándékait is, az utókor emlé'Rozi.'tí>-

51 
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ben eltorzítani igyekszikí, ;— m\Lre ma, miimt a tizenkilencedik század iro
dalomtörténetének irórjla, ugyanaz a Slchöpflin azt irja a századelő szoci
alistáiról és polgári radikális szociblógpsairól, akiknek Ady politikai ne
velését köszönhette, akikben hitt, akiket szeretett s akiket annyi versében 
meg is énekelt, hogjy „gyönge minőségű emberek voltak." 

iCsak Schöpflin ne tudná, hogy ezek a „gyönge" emberek, kiknek 
számos történelmi oknál fogva tragikus rendeltetésük volt a bukás, 
mégis oly erősen rázták fel az ország szociális lelkiismeretét, hogy a 
mai fiatal nemzedék jobbjai, akár a parasztok-munkások jogait, akár a 
földosztást hirdetik, akár a nemzetiségi türelmet és a Dunavölgy uj ren
dezését, aka'r'vu nem akarva, még mindig az ő szellemi és politikai ha
gyatékuk földolgozásán fáradnak? 

Már most tedd a kezed a szivedre Aladár, felelj, mikor mondtál 
igazat? 1919-ben vagy 1937-ben? Mert ha 1937-ben volna igazad, s Ady 
Endrét igazán olyan gyönge minőségű emberek vezették egy életen át 
félre, akkor nem marad más hátra, mint uj mértékkel mérni fel a busz 
év előtti eltörpült szereplők és események közt végzetesen megtévedt 
költőnek ugyancsak eltörpült költészetét., 

* 
Amikor a szász trónörökös felesége megszökött francia nyelvmes

terével, a fejedelmi após, Albert szász király, ezelőtt néhány évtized
del, kiplakatiroztatta Drezda uccáin: ne Ítéljetek kelleténél szigorúbban 
„über die tiefgesunkene Er'au", a posványba süllyedt asszony fölött. 
Követni akarom a szász király példáját. Nem akarok feletted keményen 
Ítélni Aladár, kivel egykor közös célokért küzdöttünk. Te má'r1 az én küz
delmeimről megfeledkeztél, legalább is könyvedben semmi jelét sem 
adod, hogy emlékszel rájuk. Ellenben a szegény elhunyt Juhász Gyula, 
akit veled ellentétben semmiféle hatalom sem vehetett rá, hogy letagad
ja, amit valaha tudott, mint a kolozsvári Független Újság hasábjain, 
a szerencsétlen költő halála után újra lenyomatott tanulmányában, ez
előtt néhány héttel olvastam, igenis megírta, hogy a Nyugat költőit el
indító Holnap című antológiát elismerő kritikák közül kiemelkedett 
„Hatvány Lajos szokatlanul meleg méltatása, amely a nagyváradi anto
lógia irodalomtörténeti jelentőségét emlegette és Sehöpfiin Aladáré, 
amely pontosan igyekezett lemérni a hét költő szellemét és értókét". 
Amint látod kedves Aladár, nem csupán németre fordított cikkeim és 
könyveim szerezték meg szerzőjüknek kiváló német irók barátságát, 
mint Te oly szives voltál irodalomtörténetedben megírni, hanem mikép' 
azt Gyulai Pál... Ady Endre... Bródy Sándor és Juhász Gyula esetei bi
zonyítják, egynémely kiváló magyar iróét, egynéhány eredetiben meg
maradt magya'r írásom, melyek felől Te hiába őrzesz diszkrét, bár op-
portunus hallgatást. Akadtak és fognak is akadni kitűnő költők és derék 
magyarok, akik éppen mert kitűnőek, derekak és magyarok, valahány
szor' a Nyugatról lesz szó, mindig tudni fogják, hogy amire életem rá
ment (amit nem sajnálok) s amiért csak hálátlanság volt jutalmam 
; {amit csak egykori küzdőtársaimért szégyellek) vitatkozó tollárainak is 
volt némi része Ady Endrének és körének diadalmasan megha'r'colt iro
dalmi harcában. 

* 
Esztétikai fölismerésünket, már tudniillik a Tiédet és az enyémet, 

gyorsan követte az a felismerés is, mely Thomas Mann-nal fenséges és 
komoly kötelességnek vallja, hogy a kritikusi értékelést, mely szerint 
valami: jó, ne csupán esztétikai értelemben vegye. Szóval, hogy az Ady
ért és az összeomlás előtti Nyugatért vivott esztétikai küzdelem voltakép-
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peri politikai, sőt mi több, tá'rteadalmi harc, az osztályok leendő össze
csapásának szellemi előesatározása volt. 

Ez az, amit még ma is hiszek. (Meg is adtam árát ! ) Te ellenben 
éppen ma, mikor ez a harc a legelkeseredettebb, elcsititottad szociális 
lelkiismeretedet, (meg is kaptad nem irigyelt jutalmát), hogy csupán 
é'rtéke- és tartalma-vesztett esztétikai hitvallásodat őrizd meg. Mert 
csak esztétikai tompaság, süketség és vakság hitetheti el veled, hogy a 
huszadik század irodalma és a vele kapcsolatos irodalomszemlélet beha
tolt az egyetem falai közé, ahol azt szerinted többek közt Sík Sándor is 
terjeszti. Talán mint Ady-utánzó költő? Vagy talán mint Ady, Prohászka 
és Gárdonyi közt sánta párhuzamokat bicegtető esztétikus? Vagy mint 
a cserkészlap szerkesztője? Talán a cserkész szellemben látod megteste
sülni Ady Endre szellemét? 

Egyben elismerem ,— föltétlenül igazad van, i — vannak hál'Is-
tennek kitűnő fiatalemberek, akik disszertációkat mernek irni az uj iro
dalomról s uj szempontokat alkalmaznak a régi irodalomra. Sőt mi több, 
egy-egy eddig el nem fogadott irodalomtörténeti' tétel megalapozása köz
ben, jóleső é'r'zéssel tapasztalom, hogy a tőlem szemléletükben javarészt 
oly idegen fiatalemberek, a Nyugat anatémája, Schöpflin agyonhallga
tása s italán még tanáraik akarata ellenére is, szívesen idézgetnek az én: 
Adyról vagy Petőfiről, Csokonairól vagy Kaffkáról, Gyulairól vagy 
Aranyról, Lévairól vagy... Kertbenyről és a távoli vagy közeli magyar 
mult egyéb kiváló vagy csupán kuriózus alakjairól irt tanulmányaimból. 
Engem azonban, még ez a velem szemben való méltányosság sem téveszt 
meg. Tudom nagyon jól, hogy az egyetemi tanítás és a hivatal mindaddig 
nem nyugszik, míg a fiatal, egyenes geWncek meg nem görnyednek és 
meg nem törnek. Mért hiszi Schöpflin, hogy ugyanakkor, amikor a kur
zus társadalmát a legszigorúbb 'r'etrográd szellem bénítja, ugyanannak 
a társadalomnak szellemi függvényei, a tudományos és irodalmi intéze
tek a haladás lelkével telhetnek el? 

Ami pedig éppenséggel a Kisfaludy Társaságot illeti,, melyben állító
lag az egész irodalmi közszellem megváltozott, mert Babitsot, Kosztolá
nyit, Schöpflint, Szabó Lői ínczet beválasztották, kérdelek Aladár, hi
szed-e, amit mondasz? Igaz-e, hogy néhai Berzeviczy Albert és az ő el
nöksége alatt álló társaság Babits megválasztásakor az uj irodalom 
ellen való mélyebb ellenkezésüket adták fel? Vájjon azt jutalmazták-e 
benne, amiért még a Kisfaludy Társaság tagságánál is különb díj járna 
neki, a poézisét? Fájdalom, ez az, amit Berzeviczyről és társairól nem 
tételezhetünk fel. Babits Mihály Kisfaludy Társasági tagságát Magyar író 
1919-ben c. cikkéért kapta, melyben bejelenti irodalompolitikái múltjával 
és leghűbb pacifista verseinek védelmében az ország hatalmasaival 
szembeszegülő s e szembeszegülés ódiumát vállaló \ — i publicista hívei
vel valló szakítását, — Babits a Kisfaludy Társasági tagságot Ignotus 
ellen i r t 'regényéért s az Ady hagyomány őrzőivel való összekülömbö-
zéséért, főleg pedig és mindenekelőtt azért a nem alaptalan reményért 
kapta, hogy mint a Baumgarten-dij kuráto'r'a, a rendelkezésére álló pénz
ből juttat majd valamit a Kisfaludy Társaság tagjainak is. Szeretném 
hinni, hogy Kosztolányi édesen mélabús lírikus tehetségének vagy ép
penséggel az Édes Annának köszönheti az egykor illusztris irodalmi 
társaság tagságát, melynek bizonyára elnöksége is megillette volna. Saj
nos, a néhai költő ezt a tagságot a forradalom után, a hírhedt Pardon 
rovatban befutott újságírói canossajárásának, . Ady-ellenességének és 
opportunizmusának, szóval föltétlen gutgesinntsége kézzelfoghatóan 
nyilvánvaló jeleinek köszönhette. 
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Ami pedig Szabó Lőrinczet illeti, neki ugyancsak kijár a Kisfaludy 
Társasági tagság, ha nem is éppen tféltucat versnyi verséért, de nem is 
az olygarchák és nagykapitalisták szövetkezett hatalmaira mondott rit
mikus átkaiért, még csak nem is műfordítói készségéért, hanem igenis 
váltig hangoztatott s még a Népszava körkérdésére adott válaszban is 
kifejtett meggyőződéséért, hogy bizonyos állítólagos reformok megva
lósítása érdekében nem 'ragaszkodik a népképviselethez, — aminthogy 
Szabó azt sem titkolta el soha, hogy a nép védelmét tőle telhetőleg a 
verség és a fajta védelmére szeretné szorítani. 

Schöpflin is, mint a Szózat hajdani munkatársa, alaposan rászol
gált a Kisfaludy Társasági tagságra. De ezekben a nehéz években mind
annyiunknak van röstelni és pirulni valónk. Igazságtalanság volna 
Schöpflin szemére hányni pillanatnyi eltántorodását. Jobban esnék, ha 
i f j . íSchöpflinnek hihetnénk, ki az idősebbről irt kritikájában azt a tet
szetős elméletet állítja föl, hogy apja az elsők között volt, akik a de
mokrácia és humanizmus csődjéből esztétikai hitvallásukat mentették 
ki és a tiszta költészetnek ama bizonyos hírhedt babitsi ormaira mene
kültek. Nem szimpatikus, nem is időszerű magatartás, mely „azt a kri
tikusi értékelést, hogy valami j ó " ép* akkor veszi tisztán esztétikai ér
telmében, mikor az értékelésnek szociális mellékzöngéit erősebben kellene 
éreztetni, mint vdlaha, s mely az Írástudók árulását emlegeti, ha az 
írástudó nem árulja el egy szép jelző vagy egy jó rim kedvéért szociális 
és politikai meggyőződését. Mégis azt szeretném, hogy bár a fiúnak iga
za volna édesapjára vonatkozólag. Mert ugyan mi köze a tiszta esztéti-
cizmushoz, hogy Schöpflin, aki valamikor Adyt azért ünnepelte, mert 
„az eljővendők iránti csodaszerű jósérzékkel, mely az egész természet
iben csakis a költőzseniknek, köztük is csak a legnagyobbaknak adatott, 
megérezte... a magyar vezető embereknek és osztályoknak minden bű
nét, a magyar levegő szörnyű fülledtségét, a magyar agyakon terjengő 
borgőzös konokságot", — mi köze kérdem az irodalom ormainak kul
tuszához, hogy Schöpflin, mintha sohasem szegődött volna Tisza nagy 
lantos ellenfeléhez, Adyhoz, Bethlent dicséri, még pedig ép' azért, ami
ér t ma már maga Bethlen is elutasítaná a magasztalást, hogy tudniillik 
„visszaállította a háború előtti hatalmi rendet" és „azoknak kezébe adta 
a vezetést, akiké a háború előtt is volt . " A 'régi, bűnös vezetőknek? A 
borgőzösöknek? Aladár nem félsz, hogy Ady Endre föltámad sírjából, 
amikor leírod Bethlen'ről, hogy „nem tehetett mást, mert a forrada
lom és ellenforradalom megmutatta, hogy ezeken kívül nincs más veze
tésre alkalmas réteg a nemzetben."* 

Nem véletlen, hogy a Nyugat ép' Schöpflin könyvének ismertetése 
alkalmával vall szint, midőn Ady Endre kisnemesi és Móricz Zsigmond 
paraszti lázadásától megtagadja a baloldali jelleget, hogy evvel a címmel 
és jelleggel, csupán a Nyugatba keverült Vitányi Vilmosoknak, értsd 
a Babits regényében e néven kifigurázott vá'rdsi és polgári zsidó irókat 
Wházza fel. 

* 
Amikor Ady verseinek, mintegy grandiózus hátterét szolgáltató u j -

* Csodáljuk, hogy a Népszava, mely annyira felfrissült és megújult, ép' 
Sdhöpflin esetében tette félre mindenkivel szemhen érintetlen tisztaságban 
megőrzött materialista és marxüsta eivhüségét. Mert külömben lehetetlen, 
hogy Bresztovszky Ede, mint elvhü szocialista fönn ne akadt volna a haj
dani radikális és szocialista összeköttetéseiért mentegetődző s a háború előtti, 
de a háború után feléledt hatalmakkal paktáló >SchöpfMn pálfordulásán! 
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íiágcikkeit Féja Géza elöszö'r5 gyűjtötte kötetbe s a Nyugat jónak látta, 
hogy a költőt egy nagy élet munkája, szenvedése és tisztasága iránt ér
zéketlen, ifjú vigyori kritikus irása szerint „a kapitalizmus vergődő 
és pózos inteliektueljének" tüntesse fel s e so'r'ok iréja megbotránkozó* 
sát fejezte ki az Ady személyét, ép' a Nyugatban ért inzultus miatt, 
ííchöpflin a nyilvánosság előtt figyelmeztetett rá, hogy meg kell érteni 
és méltányossággal kell viseltetni a fiatalság iránt, melynek joga van 
még Ady Endrével szemben is az idősebb nemzedék véleményétől eltérő 
felfogást vallani. A leckét nem érdemeltem meg, me'r't a fiatalság, mint 
annyi cikk és tanulmány bizonyítja, boldog megrendüléssel ismerte föl 
Ady újságcikkeinek történelmi és irodalmi értékét. Ellenben kérdem 
Schöpflint, kik azok az ö'r'egek a Nyugatnál, akiknek kedvéért az ifjú
ság megértését ép' ily szégyenletes alkalmakra tartogatja fenn? 

Ezelőtt néhány évvel, egy Vincze Géza nevű református leikész szá
molt be a Pesti Napló-ban Ady Endrénél a háború idején a csúcsai kú
riában tett látogatásáról. Beszéd közben többek közt a Nyugatról is 
esett szó. A költő hevesen rázta a fejét, tiltakozott ellene, hogy ő nyu-
gatista: ,,Én Hatvanysta vagyok" — mondotta. Mit gondolsz Aladár, ha 
most a sírjában inter'pellálná meg valaki éltető eszmévé finomult, haj
dani barátunkat, nyugatistának vagy pláne SChöpflinistának vállaná-e 
magát? S nem ismételné-e meg, amit husz év előtt Csncsán mondott? 

Mégse hidd, hogy kelleténél komolyabban veszem, amit Ady a maga 
„Hatvanyzmusáról" ötletszerűen, a szeszélynek egy pillanatában mon
dott. Tudom én jól, hogy Ady nem volt Hatvanysta, hiszen még az én 
„Adyzmusom" is csak ugy értendő, hogy ő a maga zsenijével s én a ma
gam képessége szerint, mindketten a magyarság legjobb ügyét, közösen 
szolgáltuk. Volt idő Aladár", mikor azt Te is velünk szolgáltad. Ez az idő 
agy elmúlt, hogy te már nem is emlékszel rá. Mert ha könyvednek hihe
tek, én ezelőtt három évtizeddel csalódva távoztam Berlinbe, aztán, 
mintha soha többé vissza nem tértem volna. Ezeket a sorokat többek 
közt a'r'ra is szántam, hogy tudtodra adjam,: igenis visszatértem. S ha 
volt is sok keserű órám, hajszám, megaláztatásom, mégsem csalódtam 
annyira, mint te. Mert én ma is hiszem, amit Ady hitt, hogy a benne 
megújult magyar költészet, nem l'art pour Taft produkció, hanem az 
átalakulásra kész uj társadalomnak harsonás előhírnöke, — Téged el
lenben, ki a hábo:rú előtti rontó hatalmaknak esküdtél föl, ugylátszik, 
hogy erre a megváltó igazságra, századokat besüvitő szavával még a mi 
nagy költőbarátunk is, hiába tanított.* (Hatvány Lajos). 

* A Kopunk szerkesztőség-e figyelmeztet rá, hogy ezelőtt husz esztendő
vel mais bangón írtam Schöpflinröl. Hát persze, Ihogy más hangon írtam róla. 
ö i,s más hangon irt. Etikai magatartásáért, melynek tisztaságában hittem, 
elhallgattam esztétikai rezervátaiat. Mégis, ahogy most egy régi tanulmány
kötetembe sorolt, Schöpflinröl szóló cikkemet újra átolvasom, fennakadok a 
jelzőn, ímely öt szürkén villogó stilisztának mondja. Ez a paradox jelző, mely 
az áradó unalom adományával megáldott Schöpflint igyekezett jellemezni, 
egyszerre csak elém állítja Kosztolányi alakját, aki ugyancsak tudott a so
rok közt olvasni. Látam őt, amint szelíden is kegyetlen mosolyával besompo
lyog hozzám és már az ajtóban kitör belőle a mondanivalója: „Szüakén vil
logó — jó... nagyon jó... igazán jó... Ennél udvariasabb formában nem is ad
hattad volna Schöpflin tudtára, hogy mit tartasz felőle..." 
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DÁNIEL GUERIN TÚLZÁSA. E l kell ismernünk mindénekelőtt, hogy 
ODaniel Guerin nemrég megjelent könyve (Fasctem eŰ Grand Capital. 

N. R. F. Paris ) igen gazdag adattárát adja a német és olasz szervezett 
regressziós mozgalmak és rendszerek felfejlődésének, illetve mai helyze
tének 'és sok helytálló megállapitást tartalmaz. Nevezett áramlatok — 
•állapítja meg — elsősorban a nehézipar közvetlen 'céljait szolgálják. A 
nehéziparban a tőke kedvezőtlen organikus összetétele vagyis az állandó 
tőke, a gépek, berendezések és nyersanyag-készlet (bányák, kohók, stb.)' 
nagy túlsúlya, a tulajdonosokat különösen nehéz helyzetbe sodorja. Szá
mukra nincs más kint, mint az olyan uralmi rendszer, amely erős kézzel 
keresztülviszi a bérek leszorítását, nagy állami segélyekkel és kedvez
ményekkel siet a veszélyeztetett nehézipari profitráta megmentésére és 
agresszívebb külpolitikájával megnyitja az útját a fegyverkezésnek, a 
nagy hadi rendeléseknek, a nehézipar háborús konjunktúrájának. Azonos 
a helyzete és a célja a nagyiparos rétegnek, mely a háború utáni liberális 
munkabér- és árvédő irányzat majd az agrárválság következtéiben eladó
sodott, nem képes gazdaságosan termelni és szintén a szociálpolitikai vív
mányok szétrombolására, állami szubvenciókra, a mezőgazdasági árak eme
lését előidéző védővám-politikára és háborús élelmiszer-konjunktúrára 
áhítozik. Ezekkel szemben a könnyűipar, mely a nehézipar vevője, arány
lag több munkáskezet foglalkoztat és főleg exportra dolgozik, a nehéz
ipari monopoláraktól fél, olcsó mezőgazdasági árakat akar, ellenzi a vé
dővámokat és az agresszív külpolitikát, amelyek az export csökkenését 
idézik elő és igy nem kívánja a nehézipar és a regresszió ura'mát, de 
nem is lép fel komolyan vele szemben, sőt a munkássággal szemben 
előnyben részesiti s végüli is beletörődik a győzelmeibe. 

Kükből tevődik össze az áramlat „közlegénysége"? Elsősorban pau-
perizált kisemberekből, akik egyrészt nem a belföldi nagyokkal, hanem 
a külföldi hatalmak, ( „ a nemzetközi plutokrácia") győztes .politikájával 
okolják helyzetük romlását, másrészt mélyen csalódtak a progresszív 
mozgalmakban, ezek tétlensége és „dinamikátlan" politikája miatt. Má
sodsorban a parasztságból, amelyet a nagybirtokosoknak sikerült meg 
győzniök arról, hogy a nagyipari munkabérek és az iparcikkek drágasá
gának s a nagy adóknak, a drága munkásvédő szociálpolitika az okai. 
Harmadsorban a volt frontharcosok, akikben tovább él a „lövészárok 
szelleme" és a Frontkameradschaftért elvetik az osztályharcot és üdvöz
lik a fajvédők háborús „dinamikáját". Negyedsorban az „ifjúság", (mely 
alatt szerző nyilván elsősorban az egyetemi-ifjúságot ér t i ) , amelyet 
megragad a nevezett áramlat által űzött katonásdi, kardcsörtető parádé 
és uniformisok, valamint az ifjúságnak az idősebbekkel, a „tehetetlen ge
nerációval" való állandó szembehélyezése. Végül a lumpenproletáriátus 
és munkanélküliek, főleg a munkanélküli ifjúság köréből, amely a terme
lésből kizárva, osztályától és annak ideológiájától távol, könnyű áldozata 
annak az áramlatnak, amely az „ifjúság misztikum"-át hirdeti és 'mil i -
ciája kaszárnyáiban enni-inni és ruhát ad. 

Az áramlat „elmélete" — a régi Szent Szövetség idejebeli reakciós 
ideológia teljes lomtára: a haladás ellen, az intellektus ellen, a szabad
ságelvek ellen, az „arisztokratikus e l v " (az alsóbb és elsőbbrendű osztá
lyok és fajok e lve ) , az erőszak, a Moloch-állam dicsőitése. „Mi mindan
nak ellentétjét képviseljük — mondják Bolognában ami az 1789-es 
halhatatlan elvek világát teszi". Míg Münchenben: „Az 1789-es évet ki
törüljük a történelemből". Sorel híveinek mondják magukat, aki a Ha
ladás illúziói címmel már 1913-ban kimondotta, hogy a haladás eszmé
je naiv eszme, amire az emberiség történelme rácáfolt. „Visszautasítjuk 
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a boldogságnak és haladásnak mithoszát", i—i mondja Mussolini. A z ész 
és racionalizmus fölé helyezik Sorel és Bergson intuícióját. Oswald 
SpengTerre esküsznek, aki szerint a tudomány dekadens jelenség és Ed-
ward Berth-tel együtt hirdetik, hogy a tudományos világnézet „a legbár-
gyúbb és leglaposabb dolog, amit a századok folyamán csak feltalálhat
tak". A z „intellektuális munka végét " hirdeti az appenini vezér és az 
intellektueleket „meddőknek" és a „nemzet veszedelmének" nevezi, mig a 
porosz minisztereinek szerint: „az igazi vezetőknek nincs szükségük se 
kultúrára, se tudományra"; drámaíró vezértársa pedig: „ha a kultúrát 
hallom említeni, megtöltöm a revolveremet". Mindebből következik a tö
meg- és népuralom megvetése, melyben Mtmrras szerint „mindennek 
szürkének és közepesnek kell lennie". „ A tömeg — írja nevezett 
drámaíró és propagandavezér — számomra egy sötét szörny". A teljha
talmú vezér, a mindenható állam és a „bátor kisebbségek" hitét hirdetik, 
ahogy X I . Pius pápa mondta, állomimádok. Hirdetik az erősebb jogát : 
„A z erőszak mondja az apennini teljesen erkölcsös. Egész életem
ben az erőszakot dicsőitettem". Müncheni társa „az erőszak győzelmes 
hatásáról" ir és bevallja, hogy „még a legbrutálisabb" fegyver alkalma
zásától sem riad vissza. Hiszik, hogy a tömeg maga is mindig kész alá
vetni magát az erősebb, a kisebbség akaratának, „inkább hagyja magát 
elragadtatni bármilyen mozgalomtól, minthogy gondolkozzék és valamit 
megértsen"; „Kész követni az első sarlatánt" és „nem a meggondolt ak
cióban, hanem a vezérben való vakhitben keresi a kiutat a szenvedései
ből." ( „ A németnek olvassuk a Mein Kampfban ,—< halvány sejtelme 
sincs arról, mennyire be kell csapnunk, ha tömegeket akarunk szerezni.")! 

Nem gondolkozni, — csak hinni, vakul hinni abban, amit a vezérek, 
amit a Vezér hirdet., A propaganda ördögi mesterségével teremtik meg a 
Vezér i—, egy bizonyos vezér —, felsőbbrendűségében, sőt mindlenhatósá
gában való hitet, amit igazolni látszik az, hogy az iparbárók finanszí
rozása és a meglévő hivatalos erőszak-szervezet jóakarata mellett — 
nagyjában minden sikerül is nekik. ígéretekben sem fukarkodnak: min
den rétegnek azt hirdetik, amit a legjobban kivan és nem számit, hogy a? 
ígéretek megvalósithatatlanok vagy egymásnak ellentmondanak. 

Amint eljön az ideje az ígéretek beváltásának, a vezetőnek, aki a 
nagyipari bárók fogadott embere és a népi tömegek bálványa egyben, 
két irányban kell „tartania magát" : az iparbárók felé, akiket a radikális 
ígéretek és az ezekben hivő tömegek nyugtalanítanak, és a tömegek felé, 
mely a nagy vállalatok társadalmositását, államosítását, földreformot, 
stb. követel. Ebben az equilibrisztikáfoan az iparmágnások folyton nyer
nek, a népi tömegeknek viszont folyton csak ujabb ígéretekkel és ujabb 
,,misztiká"val kell beérniük. Mindenesetre a magántulajdon és a kezdemé
nyezés marad a rendszer alapelve, a „plebejusi" elemek nyomására létesí
tett különböző testületek „ipari közösségek", „munkafront", „korporá
ciók", stb.) könnyű játékszerek a trösztbárók kezében. Végül is a nehéz
ipari vállalkozók és azok trösztjei egyedül maradinak a porondon, a népi 
követelések hangadóinak el kell tűnniök és az eredeti1 regresszív állam 
helyébe a régi típusú katonai és bürokratikus despotizmus lép..., 

A könyv utolsó fejezete kilátásba helyezi, hogy nevezett rendszer még 
ebben a végső, leszűkült és elavult formájában is, a tömegek támogatása 
nélkül is, sőt az „ imádott" vezérek esetleges eltávolítása után is, nagyon 
sokáig fennállhat. Ebben a baljóslatú perspektívában, amelynek végét se
hol semmi sem jelzi, végre egész valójában mutatkozik meg az a hamis
sági, amely az egész könyvön végig sejtődik, ellenére annak, hogy a fent 
vázolt megállapítások önmagukban helyesek és igen élesen bírálják a 
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regresszív áramlatokat és rendszereket. , 
Már a könyv elején szembetűnő a fatalisztikus beállítás. A z adatok

nak az a végtélen gazdagsága, mellyel nevezett áramlatok elébb vázolt 
útját igazolja, azokat egyben olyan ellenállhatatlan gépezeteknek tünteti 
fel, amelyeknek bár mozgatói ismeretesek, ellenlábasai vagy sehol se lát
szanak, vagy pedig bárgyú és színtelen báboknak tűnnek fel. A tömegek 
ellenállása az előretörő és teljhatalmú vezérek erejéhez képest i—• szinte 
nulla. A tömeg a szerző beállítása szerint is ugyanaz a mindenre képtelen 
és mindenre kapható csorda, mint az erőszak misztikusainak elképzelésé
ben. Ennek ellenére azonban a haladó tömegiáramlatok vezetőit szigorúan 
megrója, amiért 1922-ben vagy 1933-ban nem kísérelték meg erőszakkal 
kezükbe venni Olasz- illetve Németországban' az irányitást. 

Bár mindvégig konkréten Olasz- és Németországról és ezek regresz-
sziv rendszerének adatairól van szó, ezek leírása tulajdonképpen csak il
lusztráció szerző kommentárjaihoz, amelyek a regressziónak, mint nem
zetközi jelenségnek általános elméletét adják és odakonkludálnak, hogy 
ami az emiitett országokban történt, annak szükségszerűen be kell követ
keznie máshol is, mindenütt. Ebből a célból az adatokat ugy válogatja 
össze, hogy a két rendszer tökéletes párhuzama, szinte egyformasága áll 
élő. A különböző helyi adottságokat épp ugy elfelejti, mint a regresszió 
győzelmét mindkét helyen elősegítő speciális körülményeket, épp ugy, 
mint az egyes regressziós gépezetek lehetséges külügyi összeütközését s 
általában mindent, ami azt mutatná, hogy azok felülkerekedése a mai ter
melési rendszer fennmaradása mellett megakadályozható és hogy működé
süknek valami vége is lehet. Nem igaz, írja, hogy a regresszió ,,a pol
gárság válasza a munkásság támadására". Csak az igaz és annyi, hogy 
„a tőkés gazdaság hanyatlásának kifejezése" i—< tehát egyáltalán nem függ 
az illető országokban kialakuló szubjektív erőviszonyoktól:, az csak az ob
jektív gazdasági adottság függvénye és szükségszerű elkerülhetetlen kö
vetkezménye. 

A könyv szerint minden elveszett; jön a „visszaesés a barbarizmus-
ha" — hacsak... hacsak a progresszív erőknek nem sikerül a teljes fölül
jutás. Középmegoldások még időlegesen sincsenek, nem használnak sem
mit. A polgárság oldalán nincs kivel szóbaálilni. ,,Égyesek (értsd: a mun
káspártok) csak hadd kapaszkodjanak a polgári demokrácia rothadt ron
csaiba, hadd meneküljenek a polgárság egiyik szárnyának csapásai elől a 
másik szárnyának a védelme alá, hadd várják a boldogságukat Giolittitől, 
vagy Brünningtől, ha van kedvük ehhez az öngyilkossághoz." Brün-
ning .— értsd: a népi egyesülések és frontok. 

És sehol egy szó se esik, szándékosan említés sem történik azokról a 
nem-régressziv országokról, Belgiumról, Spanyolországról, Franciaor
szágról, Amerikáról, stb. ahol „a polgárság egyik szárnyába való kapasz
kodás" következtében a rettegett áramlatot nem' csak feltartóztatták, de 
erősen visszaszoritották. Mert aki ^mindent vagy semmit" akar, annak 
ezek az eredmények elhanyagolható kicsiségek... 

Ez a látszólag igen-igen progresszív, valójában sötéten fatalisztikus, 
leszerelő és demoralizáló katasztrófa-koncepció, nemcsak ennek a szerző
nek s nem is pár naivan rajongó értelmiséginek a felfogása, hanem és 
íme, miért tértünk ki erre a könyvre részletesebben i — i jellemző ^tanítá
suk" mindazoknak, akik exaitált tulilicitálásaikkal, tudva vagy nem tud
va, a regresszió útját egyengetik, nemcsak ennek országaiban, hanem az 
álta'uk fölényesen lenézett polgári demokráciában is, sőt ott is, ahol ez 
utóbbi a népi tömegek vállán halálos harcot folytat a bel- és külföldi reg
resszióval és ott is, ahol a progresszió már véglegesen fölülkerült. 

1 , (Köves Miklós) 
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UJ ERDÉLYI TÖRTÉNETÍRÁS. A z Erdélyből korán elszármazott, fiatal 
Mester Miklós, aM Az autonóm Erdély és a román nemzetiségi kö

vetelések az 1863-6Jf. évi nagyszebeni országgyűlésen cimen (Budapest, a 
szerző kiadása) a kiegyezést megelőző időszak erdélyi román nemzetiségi 
küzdelmét állítja most tanulságul erdélyi magyar kortársai elé, nyíltan 
felteszi a kérdést: mi szolgálhatja jobban az erdélyi népek közös érde
két: „Az-e, hogy a kölcsönös történelmi kapcsolatok vizsgálásánál csak 
az egyik, rendszerint az anyanyelven írott és könnyen hozzáférhető for
rás alapján nyilvánitsunk egyoldalú véleményt,, vagy az, hogy hosszú, 
fáradságos munkával felkutassuk a másik fél nyelvén megjelent adattárt 
is és a kettő összevetéséből próbáljuk becsületesen kihámozni a történel
mi valóságot?" A felelet nem kétséges: a fiatal kutató a román, magyar 
és szász forrásanyag tárgyilagos egybevetésével az összehasonlitó törté
netkutatás feladatát vállalja. Ez az összehasonlító módszer azután le
leplezi a dunai népek demokratikus forradalmainak tragikus szembekerü
lését. Mester Miklós történetpolitikai visszapillantásában könyörtelenül 
rámutat a baj forrására: a forradalmi erővel feltörő romantikus libera
lizmus minden eszközzel magyar államnemzetet akar teremteni. Csak az 
egyén jogait ismeri el s türelmetlen a nemzetiségekkel szembemmelyek az 
egyén jogain túl teljes nemzetvoltuk egyenjogúsítását is követelik. Mes
ter Miklós erre az elfogultságra vezeti vissza, hogy „úgy jártunk a ro
mánokkal és a többi nemzetiségekkel, mint az osztrákok velünk. Az előz
mények után mindkét részről elkerülhetetlen volt az 1848-49. évi szabad
ságharc." Simion Barnutiu, a balázsfalvi román népgyűlés szónoka, Mes
ter Miklós összehasonütásában „impozáns, intranzigens politikai maga
tartásával, romantikus történetszemléletével és beszédének patetikus 
hangjával meglepően emlékeztet Kossuth Lajosra". Ami azonban a ma
gyar forradalmi politikusnak Ausztria, az a románnak ,—i Magyarország. 
„ A z 1848.-49. évi erdélyi román nemzetiségi mozgatom, amelyet ilyen ön
tudatos vezetők irányitottak, szabadságmozgalom vo l t " — állapítja meg 
a szerző, de rámutat e szabadságmozgalom belső ellentmondására iS: 
„...az 1848.-49. évi szabadságharcban a románság helyzete egyáltalán nem 
tekinthető irigylésreméltónak. A z a tragikus kcrü'mény, hogy a román
ság szabadságért küzdve kénytelen volt az alapjában véve célkitűzései 
iránt érzéketlen bécsi rendszer mellé szegődni, igen nagy szenvedést, 
megaláztatást és lelki kint okozott a román vezetők soraiban." A ma
gyar szabadságharcot leverik, de a románok álmai sem valósulinak meg: 
az abszolutizmus korában mindkét nép egyaránt szenved. 

Nicolae Baleescu kísérletét a magyar és román nép kibékítésére 
Mester Mik 1 ós rokonszenvvel ismerteti s vonzalma a „második" Kossuth 
Lajos dunai konföderációs tervei iránt is kétségtelen, az emigráció álmai 
helyett azonban szivesebben figyeli azokat a honi jelenségeket, melyek 
az abszolutizmus éveiben a román és magyar érdékek és érzelmiek köze
ledését s egy reális erdélyi noilitika'i elgondolás kiérlelődését árulják el. 
Az 1860-as évek elején valóban találkozunk a közeledés spontán jelensé
geivel: hol egy közös Széchen yi-gyászünnepé1 y, hol egy román iskolaava
tás alkalmat ad a román-magyar barátság kifejezésére. Ezeknek az epi
zódoknak, melyek a románság és magyarság közös ellenszenvét fejezik 
ki 'az abszolutizmussal szemben. Mester Miklós elvi jelentőséget tulajdo
nít: ezekből a társadalmi és kulturális megmozdulásokból szerinte „a 
transziilvániznius tiszta sze'feme sugárzott k i . " Tmz, ho.gy ez a szellem 
„korántsem volt az erdélvi lelkekben annyira tudatos és átfogóerejű, 
hogv az országos noliitikában akadélytalatMil! érvényesülhetett v o n a " .— 
mégis ez a császári önkény ellen berzenkedő transzilvánizmus az, mely-
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nek eszmei alapjára helyezkedve szerző a 'bekövetkező eseményeket meg-
' itéli. 

Ami ly mértékben csökken ,a külső és belső bonyodalmakkal küzdő, 
császári birodalomban az abszolutizmus nyomása, oly mértékben kerül is
mét szembe a történeti előjogokra hivatkozó s a Magyarországgal 1 va ló 
egyesülést követelő erdélyi magyar kisebbség az Erdély autonómiájához, 
ragaszkodó erdélyi román többséggel. A románságnak ebben az időben 
alkalma nyílott arra, hogy a „saját jól felfogott érdekében szolgálhassa 
a transzilvánizmus ügyét." Mester Miklós könyvében a románság erdélyi 
realizmusát ünnepli- A román nemzetiségi mozgalom élén álló két egy
házfő: Andreiu §agunti és Alexandra Sulufiu elfogadja ugyanis Erdély 
törtéaetpolitikai individualitásának elvét s olyan erdélyi alkotmányt sür
get, mely a tökéletes nemzetiségi egyenjogúságot biztosítja. Gheorghe 
Baritiu, a brassói Gazeta Transiívaniei történetíró-szerkesztője, egyik 
beszédében nyíltan állást is foglal' a pángermánizmus, a pánszlávizmus, 
pánhfungárizmüs és dákorománizmus ellen, amelyek szerinte „céltalanul 
zavarják az erdélyi népek nyugalmát és békés együttélését." 

Mester Miklós nem Erdély rendi múltjában, hanem az abszolutizmus' 
és a kiegyezés közt eltelt évek eseményeiben keresi a transzilvánizmus. 
igazi hagyományait. Ebből adódik rokonszenve a román nemzetiségi moz
galom iránt. A románság, mely Erdély rendi alkotmányában (a „három 
nemzet és négy vallás uniója"-ban) Erdély „hét főbűné"-nek megteste
sülését látta, Erdély történelmi autonómiájának őszinte védelmezője lett 
s mindazokat a demokratikus polgári reformokat, melyek a nemze
tek egyenjogúsítása alapján alakítják át a társadalmat — a nagyfejede
lemség történelmi határain belül kívánja megvalósítani. Amikor 1863 jú
lius 15.-én Nagyszebenben megnyílik az erdMyi országgyűlés (melyet a 
szerző találóan „frisskeletű nemzetiségi országgyűlésinek nevez) , való
ban csak , a magyarság távolléte miatt nem lehetett tökéletes tran-
szilván munkát végezni". A 25 székelyföldi és 17 városi magyar követ, 
akit Erdélyben a magyarság megválaszt, nem lépte át a nagyszebeni or
szággyűlés küszöbét. A magyarság az 1848-as alkotmány helyreállítását 
s az uniót követeli s a magyar sajtó lelkesen ünnepli az erdélyi magyar 
követek tüntető politikai passzivitását. Mester Miklós tárgyilagosságá
nak bizonyítéka, hogy annak az országgyűlésnek a szellemét és javasla
tait állítja mintaképül a mai magyar közélet elé, melyet a maga korában 
a magyar politika cserbenhagyott. 

Mester Miklós a nagyszebeni országgyűlés ismertetésében nem elem
zi az eseményeket. Megelégszik a puszta felsorolással s az összehasoinCi-
tások dialektikájában ad abszurdum vezeti mondanivalóját: a transzil
vánizmus legstilizáltabb, eszményien tökéletes gyakorlati tervezetét 
végül is SehmerUng birodalmi rendszerében találja meg. A dinasztia fö-
deralizálni akarja a monarchiát s Erdély, mint autonóm osztrák korona-
tartomány, Bécsből kap kezdeményező útmutatást belső kormányzási 
ügyeinek liberális intézésére. A Habsburg-ház politikája kapóra jött a 
román nemzetiségi mozgalomnak. A szerző gzerimt ebben a politikai kon
stellációban „a románság.., egyetlen biztos támaszát a császárban látta." 
A nagyszebeni országgyűlés a magyarok távollétéiben is eredményesen 
megtárgyalta a két császári javaslatot: a románság nemzeti és vallási 
egyenjogúsítását és a magyar, német és román hivatalos nyelv bevezeté
sét, s oly értékes törvénytervezeteket dolgozott ki ebben a két kérdésben,, 
melyek Valóban mindmáig példát adhatnak az erdélyi nemzetiségi kér
dés megoldására. Ezek a törvények azonban sohasem emelkednek jogerő
re . A dinasztia enged a magyar politika nyomásának: a kiegyezés Erdélyt. 
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[beolvasztja Magyarországba és füstbe (megy mindéin autonómista erdélyi 
terv. , 

Mester Miklós csak tényeket lát^ ad !atokat, megfogalmazásokat, ese
ményeket, de a tények mögé nem tud! bepillantani, Nem ismeri a törté-
nelem logikáját: fogalma sincs a társadalmi fejlődés törvényeiről. N e m 
veszi észre Erdély múltjában a magyar és román polgáriasodás széthú
zó történelmi erőit, melyek ellenállhatatlanul ragadják a magyar és ro
mán politikát a nagy nemzeti; államok megalapítása felé, s nem tud azok
ról az ellentett történelmi erőkről sem, melyek a közös román és magyar 
néptörekvések alakjában jelentkeznek. Számára románság és magyarság 
bonthatatlan elemi egység. A könyv bő román-magyar-szász bibliográfiá
jában Szabó Ervin nevével nem találkozunk: a szabadságharcos magyar
ság társadalmi s pártharcairól Mester egyszerűen1 nem vesz tudomást,. 
Elkenődik beállításában a román nemzetiségi mozgalom polaritása is : 
az egyik végleten a móCok forradalmával és Avram Ian-c-u megrázó 
tragédiájával, a másik végleten a polgári és egyházi politikusok osz
tály-jellegű liberalizmusával, mely nemzeti egyenjogúságot követel, de az 
„alulról tövő anarchia" ellen a hatalommal szövetkezik. Mester Mik
lós reálizmusa így legfeljebb külső, formai összehaísonlitásokra alkalmas 
felülnézet, sőt, legfelsőbb nézet is, ha formális logikája történetesen 
Ferenc József oldalára sodorja, akitől „a pártatlanságot és a jószándékot 
elvitatni nem lehet, bár kétségtelen az is, hogy kizárólag hatalmi szóval 
akart rendet teremteni az erdélyi alkotmányos életben." 

A reális történelmi hajtóerők helyett Mester Miklós végeredmény
ben társadalmi epizódok és pillanatnyi politikai konstellációk látszat
eredményeit mutatja be, melyek az ellentétes erők játékában hamar szét-
föszlanak, piatonikus igazságok fogalmazványait hagyva az utókorra. A 
történetkutató, aki a múltban sem lát törvényszerűen működő társadalr 
mi erőket, természetesen ma sem tud konkrét társadalmi tényezőket fel
mutatni, melyek a nemzetiségi kérdést Erdélyben demokratikusan meg
oldhatnák. Még cSak lelkesíteni sem tud bennünket, soraiból a történel
mi fatalizmus borúlátása csap ki. Megállapításai szerint a nagyszebeni 
határozatokra az erdélyi románság „nemzetisége biztosítása érdekében 
a Schmerling-rendszer bukása-után is .— egészen Nagyrománia megala
kulásáig állandóan vissza akart térni" ,— amint azonban politikai ura
lomra jut, maga is „éppoly szívesen feledkezik meg ennek a kornak az 
alkotásairól, mint a hasonló helyzetben levő magyarság a világháború 
előtt." Abban a kilátástalan történetszemléletben, mely haladó osztály-
erőket nem ismer e csak a nemzetek uralomváltásaival számol, szerep
cserék hintajátéka az erdélyi történelem. 

Mester Miklós tárgyilagos anyagközlése s a magyar, román és szász 
forrásanyag elfogulatlan egybevetése •— úttörő munka egy új, reális, de
mokratikus dunai történetírás felé. Az erdélyi népek történetének meg
írása azonban nem maradhat felületes tényközés. mely a társadalmi 
fejlődés törvényeit fel nem tárja. A z uj erdélyi .történetírásnak a román 
és magyar hagyományos ellentett történe Imiséggel szemben arra a 
feltörekvő közös román-magyar néptörténelmiségre kell rámutatnia, 
melynek gyürkőzéseiből nemcsak közeledés, egyezkedés, jogi formula, 
hanem sokkal több és biztatóbb: az egyenrangú nemzetek történelmi 
szövetkezése ígérkezik. (Balogh Edgár) 

A Z E L B E S Z É L Í J S KtXTTJiKAJA a z utolsó években kétségtelenül emelke
dett irodalmunkban. De korántsem az epikai alakítás lényeges ele-* 

meiben. Ehelyett túlteng a szép-megírás s mindenütt ösztövér az élet 
valóságát átható kompozíció; csillog-villog a papír, de, amit elbeszél, v i 
lágunkról alig ad hírt. Magas kultúrájú elbeszélőink elsősorban kultúrál--



:812 Bírálatok 

tak, nem pedig epikusok. Velünk élnek, de nem az életük, hanem kul
túrájuk következtében alakítanak. Irodalmi kultúrájuk s nem az élet 
anyagát formálják. Mindig így van, ha elfárad valamelyik társadalmi ré
tég: elfogy az epikája. Életéről, mely tárgya lehetne —> nyilvánvaló el
lentmondásai miatt — csak takargatnivalója akad, ahova pedig az el
lentmondások feloldására bevonulhatna, idegen előtte. Két idegenség fö
lött lebeg igy s a stiláris megcsinálás, a mélylélektan s a csalafinta pót
lékepika kultuszába menekül. Mindent összebonyolít és kimélyit s főleg: 
elszigetelt emberétől nem látja emfoeire társadalmát. Emberei legföljebb 
önmaguk hősei, a társadalmi, hőst már nem is ismeri. Csoportjából a 
hős valódi tipusa már rég kiveszett. A valóság elbürokratizálta, az iro
dalom élironizálta. S mindez nemcsak azért hanyatlás, mert egy élet fö-
löslegességéire utal, hanem, mert a hőssel elvesetek a hőSformláláshoz 
szükséges epikai erények: az ellenfelek s az összeütközési pontok felisme
rése és tudatositása, a helyzetek félfedezése, a ítársadaimi' sors exponálá
sa s az epikai formálás drámai vezetése. Milyen meglepetés, ha valahon
nan mindezek szele kicsap. Viszont nem meglepetés, hogy ez a szél kí
vülről zug. Gergely Sándor uj elbeszélésében (Vitézek és hősök Paris, 
1937) a kultúra épp az epikai formálás lényeges éleméiben jelentkezik. 
A 'helyes valóságfelismleréssfel szembeállitott szereplők összecsapása va
lóban két erkölcsi vi lág összecsapása. A z aránylag rövid elbeszélés 
élére áilitott társadalomtörténeti konfliktusával valóiban az élet adott 
összefüggéseibe világit. Mimiden sora, jelenete SEÜkszavú, 'drámai. Össze
zárt és szigoritott kompoziciója valójában csak jelez. E jelzések szaka
dékait azonban a fölébresztett beleélés kitölti. A periódusok közti tért 
a divatos mélylélektan széles fejezettekké puffaszthatnia. E villámló je
lenetekben az emberi viszonylatok egyszerű vonatkozásai — mint valami 
ősi epikában éltes fogalmazásban kerülnek próbára. S, ez a próba — 
anya, fiu, testvér, rokon próbája halálra menő szembesitésiek sorá
ban,, önmagán tul, az éltet és erkölcs, a régi éa uj, az igaz és igaztalan 
próbája. A z elbeszélés hőse végre tényleg hős; társadaimi-erlkölcsi-emberi 
értelemben ugyanúgy, mint formailag: megállja iá helyét s ha irgalmat
lan is a sorsa, ez a sors nem bukás, az emberi tisztaság mellette áll s 
ezt a tisztaságot azokból is kikényszariti, akikben eddig széles rétegek 
alatt rejtezett. Meglepő egyszerűséggell valósul meg mindez. Epikai kul
túrája a sikerült. (G. G.J 

Jk M A G A T A R T Á S - K Ö L T Ő I N E K dolga a csak élmény-költőkkel szem-
ben —. sokkal bonyolultabb. Magatartásuk (a „tendencia") legtöbb

ször tényleg elszinteleniti az élményt és szétveti a formát. A két külön
böző elem: a szándék és az élmény művészi eggyéforrasztása problema
tikus. A legtöbbször a két külön természetű anyag szétgurul, különkerül 
és egyik sem kiformált. Ha versről volt szó, a vers nem vers, hanem va
lami szándék versbeszedése. Mikor van igy a magatartásnak is költésze
te? Csak az élmények és a szándékok azonosan mély vagy magas hőfo
kon tartott izzásán. Ha a kettő élmény és szándék — külön-külön ol
dala ugyanannak a gyökeres és egyedüli, a valóságra vetett látásnak, 
eszmélkedésnek. Ha a kettő között nincs távolság, jóllehet a kettő más 
és más; a célzat: gondolati, értelmi, rendezett és logikus; az élmény: 
érzelmi, nem-értelmi, anarchikus és irracionális. Valójában különben 
minden vers: érzelmi és nem-értelmi vonatkozású elemek ellenkező sik-
ra emelése s célzatról csak abban az esetben beszélhetünk, 'amikor pl. 
a versben az ellenkező sikra való emelés vezetése láthatóbb; amikor a 
célzatot meztelenné teszi a történelmi-társadalmi helyzet vagy az idősze-
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rűség. Viszont soha, semmiseim teheti annyira láthatóvá, hogy a célzat 
elszigetelődhessék az élménytől: a racionális az irracionálistól, a kifor
mált a ki-nem-formálttól. Mindez persze poétikai spekuláció. (Ezt a spe
kulációt azonban aktuálissá teszi Gereblyés László most megjelent vers
kötete (Nehogy engedj! Cserépfalvy Budapest, 1937.) épp a magatartás 
és az élmény azonosulásának vonatkozásában. Gereblyés László legtöbb 
verse, majd az egész kötet, egy egyetlen világnézeti magatartás kemény, 
ellentmondás nélküli manifesztációja s a versek mégis élmények, képek: 
a vers értelmében való irracionalitások. Miért? A kötet felel rá. Gereb
lyés L. élményvilága (anyaszeretete, szerelme, mindennapi munkája, ta
lálkozásai, osztályhelyzetérzése, hangulatai, sors, stb.) a magatartását 
meghatározó életszemlélettől áthatottan jelenik meg, úgyannyira, hogy 
célzata, szándéka tulajdonképpen nincs is: élmény és célzat ugyanannak 
a verset elindító eszmélődésnek alárendelt. Célzatát felszívja az élmény; 
élményét pedig magába szívja a célzat. U. n. gondolati költészet tehát az, 
amit Gereblyés László művel? Nem, A gondolati költészetben élmény és 
gondolat többé-kevésbé szembenállnafc egymással. Ugy is mondhatjuk: a 
gondolati költészet nem lira. Gereblyés László megmarad lirikusnak. A 
csak kedélyt, a csak egyéniséget, a csak bonyolultságokat éneklő líriku
sokkal szemben azonban liraisága merő szubjéktivitásról átkerül egy 
aszubjektiv, mondhatni tárgyias, objektív szférára. Nem a maga egyéni, 
biopszichikai, mélylélektani rezzenései érdeklik; lirizmusának nem ez a 
forrása s még ha errefele jár is (pl. a szerelem, a hangulatok stb. mo
tívumaiban) a csak személyi, a csak egyéni vonatkozás maga fölé vagy 
magán tul mutat: nem önmagára, hanem az életre, a mai társadalmi
történelmi lét minden humanistának szembeszökő keserveire. S mert er
re utal: lirizmusában nem ez vagy az fá j , hanem „büszkén szembenéz". 
„Szeméből nem suhog szét őrület". A pont, ahonnan énekel, az „egy a-
sok közül" pontja, S mert ez, és nem önmaga, épp ezért szükségszerűen 
szembekerül világgal („Ugylehet sorsa holnap már niártir ha l á l " ) : 
hangja a harcosoké; kemény, férfias, önmagát és társát büzditó, sokszor 
ellágyuló, érzelmes, sokszor csipő és szatirikus hang, de mindig az élmé
nyei miatt s mindig a célzataiért. Élmény és célzat nála is csak ott es
nek szét, ahol a magatartás az irracionális fölé kerül s irracionalitás, az az 
élmény már nincs is, csak keserű, merev, az alapvető magatartással ösz-
szeütköző észlelet. Ez azonban olyan kevés versben jelentkezik, hogy 
nem ez a jellemző a kötetre. A jellemző: a sikerülések sora. S ez a sor 
legfrissebb irodalmunkban épp ott nyereség, ahol ,—< valljuk be — ed
dig gyöngék voltunk: a magatartás művészivé tételében; a célzat és a 
szándék „tendencia" voltának a megszüntetésében, EZ a vonatkozás azu
tán kimeríti Gereblyés László verskötetének társadalomtörténeti értel
mét is. A valóság ilyen versekké való reagálása már kikerülhetetlen. 

(G. G.) 

A SZEGÉNYSÉG ATPOETIZALASA — vájjon nem paradox ez a kife-
zés? Lehet poétikus a szegénység? Lehet szép a nyomor, a tömeg

lakás, az étlenség, a tüdőbaj? Szépség és szegénység vájjon nem zárják 
ki egymást, vagy ha egybe is fonódnak valami bravúrban, a szépség nem 
a szegénység őszinteségének árán valósul meg? Nem semmisül meg a 
nyomor valódisága, ha a szép illuminációi 'közé emelkedik? A kérdés jo
gosult. A szegénység szerepe nagyon sajátos az irodalom, a szépség zó
náiban. Sokan és sokszor megénekelték. De különböztetni kell: más a 
szegénység, mint alkalom pl. a panaszra, amikor tulajdonkópen a panasz 
és nem a szegénység a szépség tárgya és ismét más, amikor a szegénység 
a költői alakítás központi élménye, kizárólagos tárgya; amikor a szegény
ség a költő valója, körlete, vi lága; amikor a szegénység a lényeg, a vi-
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lágkóp, a belső költészet kozmosza. Amikor a szegénység alfa és ómega, 
minden irányból és minden felé, szépen, átpoetizálva s nem a nyomor
költészet rikoltó hangjaival, nyersen, ugy ahogy előlfordul, apoetikusan, 
amilyen a lényege, hanem a szép gyöngyözésének ugyanolyan sima és it-
tasitó permetezésével, mint ahogyan valami tündéri kellem vagy édesedő 
zsongás szép. A szegénység ilyen előfordulása hiányzik irodalmunkból, 
í gy egy uj hang szólaltatja meg. (Salamon Ernő) Harmincegynéhány jól 
összeválogatott verse, ami kivétel nélkül a szegénységet énekli, a dal 
idiomájának különböző változatain egyenletes, átható, belső melegséggel, 
mely láz is meg az élet tápláléka is —> milyen jellemző — Gyönyörű 
^ors eimen áll az érdeklődő elé, legalább olyan színvonalról indulva, 
mint a legjobb mai magyar fiatalok: saját hangon, kész világgal, idősze
rűén. Időszerűén a mai vezető lírikusok aratása után, belső rokonsággal 
velük, költői kifejjézéskincsét ugy a magyar költői hagyományok, mint 
a sajátmaga artikulánsaiból nevelve, buzgón ömlő, sokszor szénsa
vas liraisággal. Meglepne, ha nem ismernék föl s nem jönnének rá a ver
sei izére, sajátszerűségére, ha nem látnák meg külön vonásait legújabb, 
a társadalmi realizmus felé hajló költészetünkben, mely a vers akár bol
dog, akár boldogtalan, akár vádló, akár rezonáló dallamaiba — mint ő 
is —, bevitt egy eddig hiányzó tájat („Munkástáj, Sötétség, Megbuvás, 
Alázat...") s ezzel az emberi lét mai és helyes felismeréseit ( „ A z ágy is, 
föld is, mind csak árú, — nem jár annak ki nem f izet ." ) s e felismerés 
mellé a hozzátartozó hitet („Minden faluban megdobálhatsz, aki szenve
dett mindig él, szomorú szivű, vékony ajka a gazdag minden pénzinéi 
örökké élőbb! Vár sorára i — pálcává kopott le a bot \— a Kifosztott él 
s tesz oly időért, milyenről nem is álmodott . " ) . Mindezt azonban a sze
génység ama kizárólagos átpoetizálásával. Ez a szegénység nála köny-
nyen felbontható. Nincs benne (egyelőre) semmi bonyolult. Egyszerű. 
Szólamai, sorai a népdal szólamán, strófáin fakadnak, vagy a székely 
népi balladák szövegkiképzésének módján. Hangja sajátos. Ha hangol is 
másra, kicseng belőle a regionalitás, az erdélyiség zöngéje ,mint ahogy 
a táj amiben világa, szegénysége él, az is erdélyi: az erdélyi fatelepek 
világa. Nem városi, nem is külvárosi, nem is falusi költő, de a sajátos 
erdélyi tájba kitelepített munkáskolóniáké. Kapcsolata a természettel, 
versei ipari civilizációja ellenére, szembeszökő. A természet azonban nála 
nem iherokus vagy idilli, mint az u. n. erdélyi költőknél, nem is mithikus, 
hanem kapitalisztikusan árnyalt. A természet, mint társadalmi tényező 
jelentkezik nála, mint a szegénység ellenfele vagy barátja, Ez is jellem
ző vonása verseinek. A szegénység félelme a hidegtől, a téltől, mely fo
kozza nélkülözéseit, az ősztől,, mely a betegségeket hozza, remeg termé
szetbenyomásaiban. Különös íirai vonatkozásokat szólaltat igy meg. U j 
nyárdicséret, uj tavaszváráa, u£j őszsiratás, ujj tél-vizátkozat fakad a 
száján. A szegénység e vonzó, átpoetizált világában korántsem csak a 
költő él, de összes társai a szegénységben, meleg átható szeretetben. Ez 
a szeretet is szegényember-szeretet. Melegében a pincébe és barakkokba 
zsúfolt, egymás támogatására utalt emberek életmelege gőzöl s egy kü
lönös, káromlások közt is szivreható gyengédség. Ismét igy határozhat
juk meg: a szegénység gyengédsége, amihez semmi köze a jólét gyengéd
ségeinek. Szegény virágok közt, a szegénység bútordarabjai közt, a sze
génység életgondjainak emelkedő és hulló áramjárásában élnek, botla
doznak, rezignálnak és várnak a szegénység (eddig még) örök figurái: 
beteg apák, beteg anyák, nyomorék famunkások, munkanélküliek, föld
nélküliek, románok, magyarok, zsidók az erdő tövén zugó fatelepen, he
gyek közt, északi téli szelekben- Szivükben, szájukon szomorúság, beteg
ség, kínlódás, emberi, táji, lébbeli kietlenség, körülöttük fagy és dér: 
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mindez így tipikusan és plakátszerűen ihat, de nem a költőnél, mert épp 
abban jelentkezik nála a szegénység felfogásában a hi^nigpáltús, hogy 
mindez a puszta lét, minden világok közül, az egyetlen. („Talán örökké 
menned kell, hogy ki tudj érni innen. Haragos vidék. Csukott száj. Borús 
ég . " ) Ha a peremére kerül s ki ne próbálna innen kimenekülni, mi egyéb 
az egyén és a társadalom története, mint a szegénységtől való menekülés 
különböző formáinak a története!? Ő azonban ha a peremére kerül, 
őszinte mély visszavágyással néz vissza, olyan széles, szívről fakadó szór 
Iámmal, repeséssel és kipirulással vágyódva szegénysége haragos ölére, 
mint legalábbis Brovence daltelt mezőire. Ezek a visszavágyó, a szegény
ség mellett bitet tevő versei a legjellegzetesebbek. Ezekben látható kö
zösségre lelése, közösség háttere s szólal száján az általános sors. Vi
szont ez a „régen szerzett nyomorúság" nemcsak „elringat" verseiben 
költőt, olvasót, hanem „meg " is „renget" s e rengetéséből egy költésze
tünk hagyományaiból ismert nekikeseredés hangja csap ki néhol vádlón 
és fenyegetőn, azzal a fordulatos artisztikummal, amit jó ösztönnel ne
velt részint balladáink, részint Adyn áthevült kurucos, virágénekes 
formanyelvén. 

Költő jelentkezett. Fogadjuk örömmel. (G. G.) 

R fiOI BIKA LATOK: ENGELS BALZAC REALIZMUSÁRÓL. Margaret 
Harkness, termékeny angol regényirónő, ki könyveiben a londoni kül

városok és a manchesteri gyárak szomorú világát festette meg, elküldötte 
City-Girl cimű regényét Engelsnek. Engels levélben irt birálata elvi je
lentősége miatt mindenkép a mai olvasó elé tartozik. 

„Elbeszélésében, i—, irja Engels i—i reálista valóságossága mellett fő
ként a benne megnyilvánuló igazi művészhez méltó merészség lepett meg. 
Nemcsak az a mód tetszik, ahogy a Üdvhadseregről beszél, nemtörődve 
ennek az intézménynek általánosan elismert tiszteletreméltóságával; igaz, 
ebből a könyvből fogják azt is megtudni legelőször, hogy miért talál az 
"Üdvhadsereg oly nagy támaszra a tömegekben. Hanem főként az az. egy
szerű forma, amit könyve cselekményének ad. Maga a történet régi, 
nagyon régi : munkásleány, akit elcsábít a középosztályhoz tartozó fiatal
ember. Középszerű iró itt arra törekedne, hogy mesterséges bonyodalmak
kal és diszitésekkel leplezze a mese megszokottságát, ami természetesen 
nem sikerülhet. Ön azt hitte, hogy elmesélheti ezt a régi történetet, mert 
előadásának valóságoísságával újjá tudja tenni. 

Ha mégis akad regényén valami kivetni való, ugy csak az a tény le
het, hogy elbeszélése nem eléggé realista. Véleményem szerint a realizmus 
nemcsak a részletek pontosságát követeli meg, hanem jellegzetes alakok 
ábrázolását jellegzetes helyzetekben. A z ön jellemei eléggé tipikusak ab
ban a mértékben, ahogy ön alakítja ki őket, de nem mondhatjuk ugyan
ezt az őket körülvevő és mozgató körülményekről. A Nfügyvárosi leány-
ban a munkásság, mint valami magával tehetetlen és önmagán segíteni 
képtelen tömeg jelenik meg, mely csak meg sem kísérli, hogy tegyen vala
mit. Ha történnek is kísérletek, hogy kiszakítsák az elbutító, elernyesztő 
nyomorúságból, azokat mind kívülről, felülről kezdeményezik. Ez a leirás 
helyes lehetett 1800, 1810 körül, Owen és iSaint-lSimon idejében, de nem 
helyes most, 1887-ben. Mindaz, ami a tömegek viselkedésében azóta meg
változott, a történelemihez tartozik és így igényt tarthat arra, hogy a reá
lizmusban helyet találjon. 

Távol áll tőlem az a szándék, hogy azért illessem szemrehányássá1, 
mert nem tisztán szocialista regényt irt (irányregényt, ahogy mi, néme
tek mondjuk), ahol az iró saját politikai és társadalmi nézeteit dicsőíti. 
Egyáltalában nem erre gondolok. A műalkotásnak annál jobb, minél in-
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káhb rejtve maradinak alkotójának (politikai) nézetei. A realizmus, amiről 
én beszélek, az iró nézeteitől függetlenül nyilvánul meg. Engedje meg, 
bogy ezt példával magyarázzam. Balzac, akit a realizmus, összehasomlit-
hatatlanul nagyobb mesterének tartok, mint az összes Zolákat passés, pré-
sents e í á veni&r, a Comédie hiumaineben a francia sopiété (és különösen a 
mande párisién) csodálatosan reálista rajzát adja, azáltal, bogy szinte 
évről-évre folytatódó erkölcskrónika formájában leírja azt a mind növe
kedő nyomást, amit a fföltörekvő polgárság 1816 és 1848 között az 1815 
után (tant bien que mai) újjáalakult nemességre gyakorolt, amely a le
hetőség mértékében újból felemelte a wSSe poMtísse fntncaise zászlaját. 
Leírja, hogyan pusztultak el ennek, az általa példásnak tartott társaság
nak utolsó maradványai is lassan, a pénzvilág mindent elárasztó kö
zönséges parvenüivel szemben, vagy hogyan hasonultak hozzájuk; hogyan 
engedte át a teret a grandé dámé, aki házastársi hűtlenkedéseivel csupán 
tökéletesen alkalmazkodott ahhoz a módhoz, ahogy fölötte rendelkeztek a 
házasságban, a polgárnőnek, aki azért szerez magának férjet, hogy pénze 
legyen s toalettjei. Ekörül a központi kép körül helyezi, el Balzac az egész 
francia társadalom történetét, amelyből többet tanultam, még a 
a gazdasági részletkérdésekre vonatkozólag is, (például a valóságos és 
személyes birtok újból való felosztása a forradalom után) mint a kor ösz-
szes mesterségbeli történészeinek, közgazdászainak és statisztikusainak 
könyveiből egybevéve. Balzac politikailag legitimista volt, ez kétségtelen, 
nagy műve szakadatlan gyászdal a magas társaság feltartóztathatatlan 
pusztulása fölött, rokonszenve a halálra itélt osztályt kiséri. De, mind
ennek ellenére, gúnya sohasem maróbb, iróniája sohasem keserűbb, mint 
amikor épen azokat az arisztokratákat, azokat a férfiakat és nőket moz
gatja, akik iránt olyan mély rokonszenvet érez. És, néhány vidéki típus
tól eltekintve, az egyetlen embercsoport, amelyről leplezetlen csodálattal 
beszél, legelkeseredettebb politikai ellenfeleinek, a Cloitre Saint Merry-i 
republikánusok csoportja, akik ebben az időszakban, 1830-1836 között, va
lóban a néptömegek képviselői voltak. A realizmus egyik legragyogóbb 
győzelmének és az öreg Balzac legkiemelkedőbb sajátosságának tartom, 
hogy kénytelen volt, saját osztályszimpátiái és politikai előítéletei ellené
re, előitéleteivel ellentétes irányba haladni; hogy meglátta szeretett arisz
tokratáinak kikerülhetetlen bukását, hogy ugy irta le őket, mint akik nem 
érdemelnek különb sorsot; hogy a jövő embereit ott találta meg, ahol 
azok tényleg voltak." 

A K O R Ú I K H Í R E I 
'A icó folyamán jelenik meg FáJbry Zoltán ujj könyve FEGYVER S VITÉZ 
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