
A SZLOVENSZKÓI ÉS RUSZINSZKÓI VÁROSOK 
ALAKULÁSA AZ UTOLSÓ.. ÖTVEN ÉVBEN 

I r ta : JÖÍOHCK L A J O S 

A magyar városok esettsége és kezdetlegessége, mint tudjuk, leg
szomorúbb fejezete történelmünknek. A magyar városiasság milyen 
szomorú képe tárul elénk pl. Fényes E>$ek Magyarország lefináéa cimű 
könyvéből! A negyvenes évek elején, amikor Angliában a lakosság fe
le, Franciaországban pedig egyharmada városlakó, nálunk csak minden 
kilencedik ember lakik városban s mindössze husz város lakossága ha
ladta meg a tízezret. S meglévő városaink képe milyen szomorú! Más 
népek modern történelme meg sem érthető, ha a várost nem modern 
fejlődésük motorának vesszük. Mennyiben hajtotta viszont a város a 
mi történelmünket? Bizony alig-alig. A mult század negyvenes éveifoan 
a lakosság egyharmincötöde foglalkozott iparral Magyarországon! 

A magyar városfejlődésben a szlovenszkói városokra mindig bi
zalommal szoktak tekinteni. Ezek a városok azonban sokáig elzárt, ön
magukba forduló életet éltek s alig fejlődtek. Amikor polgári-forra
dalmi űző- és h/ajtóerőre, tehát urbánus telítettségre lett volna a ma
gyar átalakulásnak szüksége, amikor szinte az egész országot a nyu
gati polgári átalakulás szele söpörte végig, akkor városainkban a po
gány Filcsikek, halódó céhpolgárok vagy puha és a hatalommal szem
ben szervilis német patríciusok népsége élt, amely természetszerűleg 
nem tudott a forradalmi átalakulás hangvillájává fejlődni. Eigész Eu
rópában egyedülálló jelenség, hogy 1780 és 1847 között, amikor az 
európai városok hirtelen lendülettel a történelem élére szöknek, a mi 
ipari városaink teljesen állnak vagy megállnak fejlődésükben s — 
meglepően — csak az alföldi parasztvárosok fejlődnek. 1 Városaink 
csak akkor mozdulnak meg, amikor hozzájárulásuk nélkül, az ország 
modern átalakulása teszi szabaddá előttük a fejlődést. Amit nekik kel
lett volna kivívni, az szinte hozzájárulásuk nélkül hullott az ölükbe. 

Valahogy ugy alakult, hogy Magyarországot nem 7
a városok emel

ték a modern állam rangjára. A z ország emelte fel a városokat, i l le
tőleg nyitotta meg előttük a fejlődés távlatait. Az t azután már meg
elégedéssel szegezhetjük le, hogy városaink éltek ezzel a lehetőséggel. 
Ahhoz kétségtelenül nem voltak elég erősek, hogy feudális kötöttsé
geiket maguk rázzák le, de megszabadulva egyszer e kötöttségektől, a 
fejlődés élére szöktek. A sajnálatos csak az, hogy ez nem 1848-ban, a 
maga idején történt. Mert ha a rendi alkotmányt el is távolitották, a 
modern magyar fejlődésből 1848 után egy évtizedet a németesítés kap
csolt le, egy másik évtizedet meg a stagnáciő. A városiasodás csak a 
kiegyezés után indult valójában el. Ezután is hosszú idő az előkészí
tésre, a lélegzetvételre esik. S aztán a fejlődés a X IX . század végén 
alig futott fel csúcsaira, amikor onnan a világháború kitörése vissza-
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szorította. A modern magyar városiasodás ideje mindössze 40-50 év. 
Hogyan fejlődtek városaink e rövid idő alatt? 

A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT 

A modern polgári fejlődés hatalmas átcsoportosítást végzett a la
kosságban. A városbavándorlás és a tartós letelepedés a városi lakos
ság megnövekedéséhez vezetett. A városfejlődést legmarkánsabban az 
erre vonatkozó számok fejezik ki. A szóban forgó városok lakossága 
1880-tól 1910-ig terjedő három évtized folyamán a következőkép' nö
vekedett: 2 ; , , 

EiV: 1880 1890 1900 1910 
, A városi lakosság száma: 279.092 295.575 338.269 399.269 

Ezek az abszolút számok tizévenkint igy alakultak: 

Í É V : 1880-90 1890-1(9001 1900-1910 
A városi lakosság növekedett: 16483 43J.184 60.510 
%1-ban: 5.9% 14.6% 17.9% 

Az 1880 és 1010 évek közé eső 30 esztendő alatt a növekedés 
120.177 lélekszámot tesz ki, ami 43.1 százalékos fejlődést jelent. 

Amint az adatokból látható, a szlovenszkói városok lakossága az 
1900 és 1910 évek közé eső tiz év alatt — az iparosodás teljében — 
•növekedett a leghatalmásabban, ugy abszolút, mint viszonylagos te
kintetben. Ennek a fejlődésnek felel meg a lakosság átcsoportosulása 
a foglalkozások terén. 1900-ban Szlovenszkó területén még a lakosság 
66.27 százaléka foglalkozik mezőgazdálkodással, tiz évvel később már 
csak 62.57 százalék. Igaz, hogy i t t a kivándorlás is csökkentette a 
mezőgazdasági lakosság számát, ugyanakkor azonban az iparral fog
lalkozók száma 15.78 százalékról 18.30 százalékra emelkedett. 

A városiasodás tehát, legalább a városi lakosság megnövekedése 
szempontjából hatalmas lépésekben haladt. A vidéki lakosság száma 
ugyanazon harminc esztendő alatt (1880-1910) csupán 17.5 százalék
kal nőtt a városi növekedés 43.1 százalékával szemben. 

A fejlődés hullámverése ezek szerint a városokban erősítő csomó
pontokra lel. A városhanlakás egyre érvényesebben a modern élet for
májává lesz. A zártéletű északi városok megmerevedett élete egyszer
re fölengedi. Megifjodva vagy a nemzetiségi helyeken a nemzetiségek szá-

• mára vísszaszbritottan, de fejlődésre kényszerítve, kapcsolódtak be a 
polgárosuló Magyarország lüktetésébe. , 

Mondottuk azonban, hogy városaink nem önmaguk erejéből viv-
ták ki fejlődésük lehetőségeit. A céhpolgári múltból a történelmi erők 
erőszákkal lökték át őket a modernebb fejlődés szakaszába. Országos 
erők jöttek értük, lerombolták zárt életüket s az országos fejlődés irá
nyulásaiba kapcsolták ,bé őket. Ebben áll némi magyarázata annak, 
hogy polgári életformájukat sem tudták egész Önállóan, némi öncélu-
sággal kifejleszteni. A z ország központjából kifutó és oda visszafor
duló közlekedési és érdekhálózat sugárvonalai fűzték fel őket. Galánta, 
Érsekújvár, Párkány, s'tb. a budapesti vasútvonal mentén feküdt, Ér
sekújvárról már régen gyorsvonattal lehetett (Utazni az ország központ
jába, de N y i t ó v a l vagy Komárommal még mindig csak az országút 
és a postakocsi kötötte összle. S később az összekötő mellékvonalakat 
is az országos fejlődés hozta létre, de városaink egymásközt még ekkor 

írv: 1880 1890 1900 1910 
, A városi lakosság száma: 279.092 2D5.575 338.269 399.269 

SSv: 1880-90 1890-1(9001 1900-1910 
A városi lakosság növekedett: 16483 43.!.S-l 60.510 
%;-ban: 5.9% 14.6% 17.9% 
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sem, vagy már akkor nem érintkeztek. A központ érdekében történt 
alárendelődés mintha a városfejlődés kötelező formája, magyar stílusa 
lett volna. Különösen azoknál a városoknál ötlött szembe ez feltűnően, 
amelyeket későn, agrárjellegű előélet után vontak be az országos erők 
a fejlődésbe. , i 

A lakosság összetétele 

Nem hálás feladat ma a városok s a városiasodás nemzetiségi vo
natkozásait fölvetni. Egy szlovenszkói vidéki város nemzetiségi viszo
nyait vizsgálgatva azonban meg kellett állapitanom, hogy a polgári 
társadalomban a nemzetiségekkel kapcsolatban a városok olyanok, mint 
a befűtött kohók. S ez a tanulság országos viszonylatban is érvényes. 
Az ország vagy a város nemzetiségei a kohóba rakott ércek, a polgári 
gazdasági fejlődés pedig a kohó olvasztó melege. A feudális országok 
önellátó gazdálkodásában a népek nemzetiségi sajátságai passzív jegyek 
csupán. A nemzetiségek éppen ezért nyugalomban élnek egymás mel
lett a feudális környezetben. A polgári társadalom dinamizálja a né
pek nemzetiségi sajátságait és a gazdasági berendezést úgy szervezi 
meg, hogy a nemzetiségi jelleg tágításával, növelésével és érvényesí
tésével biztosit magának fejlődési terepet. A kulturszociológia pl. tör
vényszerű összefüggést lát a nemzeti vámterület kialakítására irányuló 
törekvés és az egységes irodalmi nyelv kialakítása között. A z egysé
ges vámterület az anyagi javaik szabad forgalmához, az egységes 
nyelv pedig a szellemi javak szabad forgalmához szükséges. A nem
zeti -.kultúrák polgári kultúrák. A nemzeti kultúra s az urbanizálódás 
kialakulása és fejlődése teljesen egyértelmű. S' ebben a vonatkozásiban 
azután természetes, bár nem szükségszerű, hogy valamely népnek az 
urbanitás jegyében fejlődő nemzeti kultúrája fölénybe kerui azon nép 
kultúrájával szembeín, amely az /urbanitás tekintetében) alacsonyabb szin
ten áll. A z amerikai Egyesűit Államokba 1820-tól 1930-ig 38 millió 
ember vándorolt be. 3 Csak az öreg Európából 33 millió. Ebben a rop
pant számban 9 millió ir és angbl, 6 millió német, 5 millió -olasz, 1 
millió svéd és 4 millió középeurópai (lengyel, román, ruthén, szlovák, 
magyar és zsidó), azután egy csomó dán, norvég, stb. van. (Chicagóban 
az amerikai benszülöttek csak a lakosság 28 százalékát teszik, mel
lettük él 2:33.901 (7 százalék) néger, 433.437 (12.8 százalék) német, 
401.316 i(l l.© százalék) lengyel, 6.6 százalék skandináv, 5.7 százalék 
ir, 5.4 százalék olasz, 5.0 százalék orosz,, 3.6 százalék (122.089) cseh
szlovák és még sok más náció. 4) [Mivé lettek Amerikában ezek a nem
zetiségek? E nemzetiségek töredékei még megtalálhatók Amerikában, 
nagyrészt a későbben bevándorlók utánpótlásával erősödve, nagyrészü
ket azonban beolvasztotta és állandóan beolvasztja Amerika! S ez egé
szen természetes jelenség. A magasabb urbanitásű életforma törvény
szerűen szívja magába a más nemzetiségű elemeket. Tarde vagy^Gid-
dings,5 akik a nyugati társadalmak anyagát vizsgálgatták s ebből al
kották meg társadalomtudományi rendszereiket, az utánzást és alkal-
mWkoMst a szociális fejlődés hajtóerőinek tekintik. Ebből annyi min
denesetre igaz, hogy ma Amerika lenne a vi lág egyik legtarkább nem
zetiségű állama az alkalmazkodás és utánzás társadalmi törvényszerű
ségeinek érvényesülése nélkül. 

Miért mentünk ilyen messzire, hogy a városiasodás nemzetiségi 
vonatkozásainak alapjait bemutassuk? Bennünket elsősorban a folya
mat alapvető kérdései érdekeinek, htem pedig ideológiai kísérőzenéje. 
Érdekes megfigyelni, hogy a szlovák értelmiség nemzeti öntudattal 
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rendelkező része e folyamat ideológiai, tehát alanyi elemeit vette és. 
veszi számba. Ez a jelenség teljességgel érthető. A z értelmiség sze
repe többek közt a népi és nemzeti tudat ébrentartása a népközösseg-
ben. Ezért nem csoda, ha a kérdés alakulását a maga, hogy ugy montí
juk mesterségbeli szempontjából vagyis ideológiai szempontok alapján 
veszi vizsgálat és megítélés alá. í gy a háború előtti magyar urbanitás 
terjeszkedését elsősorban s, csaknem kizárólag az elnemzetietlenitésből, te
hát ideológiai hatásokból igyekszik megérteni és megmagyarázni. De 
akkor, hogy állunk a városi magyarság visszaszorulásával a háború 
után Szlovenszkó minden városában? Ezt is az elnemzetietlenitésisfel le
het és kell kizárólag megmagyarázni? Aw ellentmondások sorozatával 
találkozunk, ha a tárgyi összefüggések helyett csak az alanyi vonat
kozásokat vesszük észre. Btefámek pl. egy Szlovenszkóröl irott köny
vében a szlovákság visszaszorulását ezzel a magyar felfogással ma
gyarázza: „Deterum censemus iSlavos esse magyarisandos". Ez a pom
pás latin magyar accustivus cum infinitivo a szlovákságnak a ma
gyarság által történő elmagyarositását mondja ki, mint kategorikus 
magyar törekvést. De, jbogy ,van az, hogy a szlovákság nemzeti felsza
badulását mégis úgy érte el, hogy fejlődését a térthóditó magyar ur-
banitással szemben maga is egy rokon és a magáénál fejlettebb, tehát 
eszmeileg ellenállőklépesehfo és harorakószebb urhanitáshoz, mégpedig a 
nyugati cseh kultúrához kötötte? A magyar terjeszkedéssel szemben a 
szlovákság önállóan nem bírta volna a küzdelmet legalább is addig* 
amig a maga urbánus kultúráját a magyaréval egyszinten nem nivel
lálja. 

A nemzetiségi megoszlás 

A városi lakosság nemzetiségi megoszlása 1880. és 1910. között a 
következő: 6 

fiv: 1880 1890 1900 1910 
Szlovák: 114,055 112,706 114,581 113,374 
DVEagyar: 78,041 98,736 146,083 209.7GS 
Német: 82,697 78,487 72,264 67,969 

Elzek a számok százalékban a városi lakosság nemzetiségi meg
oszlását igy tükrözik: 

Év: 1880 1890 1900 1910 
szlovák: 40.9 38.1 33.8 28.4 
magyar: 28.0 33.4 43.1 52.5 
német: 29.6 26.6 21.3 17.0 

A városlakó szlovákság száma az 1880-tól 1910-ig terjedő három 
évtized alatt 681 lélekkel csökkent. Ez a kis csökkenés a városias szlo
vákság nemzeti öntudatának magas fejlettségét és ellennállóképességét 
igazolja. ( A vidéken élő szlovákság száma 96.284 lélekkel és 6.4 szá
zalékkal emelkedett) . Amennyiben tehát a szlovákság elmagyfaroso-
dósáról Vagy elmagyarositásáról szó lehet, azt csak ugy érthetjük 
meg, ha a szlovákság száma a természetes szaporulattal asszimiláció 
nélkül nagyobb emelkedést érthetett volna el. Josef Mráz, cseh sta
tisztikus végez erre vonatkozóan Gíimitást, oly módon, hogy a szlo
vákság 1900-as állományához hozzáadja a természetes szaporulatot, 
ebből levonja a kivándorlók számát és igy megállapítja, hogy a szlo
vákságot 129.311 lelket kitevő veszteség érte 1900 és 1910 között, amit 
szerinte csak az asszimiláció magyarázhat. Hasonló eljárással a ma-

Év: 1880 1890 1900 1910 
szlovák : 40.9 38.1 33.8 28.4 
magyar : 28.0 33.4 43.1 52.5 
német: 29.6 26.6 21.3 17.0 

ÉV: 1880 1890 1900 1910 
Szlovák : 114,055 112,706 114,581 113,374 
nvtasrvar: 78,041 98,736 146,083 209.71C8 
Német : 82,697 78,487 72,264 67,959 
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gyarság esetében 91.878 főt kitevő növekedést mutat ki, amit szintén 
csak az asszimilációval leket megérteni. Ha ez így áll, akkor a né
metség tízesztendős 17.189 lelket kitevő csökkenését is csak elmagya-
rositással lehet értelmezni, ügy az az érdekes körülmény áll elő, hogy 
a szlovákság és németség együttes, 146.500 főre menő megokolatlan 
csökkenését a magyarság 91.887 főnyi normálisan megokolhatatlan 
növekedése magyarázza. Vájjon lehetséges ez? Hová lett ,54.622 lélek? 
Vagy lehetséges, hogy majdnem másfélszázezer német és szlovák ma
gyarosított minőségében csak álig százezer magyart tesz ki? í g y vagy 
a Mráz által feltételezett 12.9 százalékos természetes szaporodás kisebb 
a valóságban a szlovákság és a magyarság esetében, vagy más irány
ban is folyt beolvadás. M]ráz idézett könyvében megemlíti maga is, 
hogy az északi szlovák megyékben a lengyelek is terjeszkedtek a szlo
vákok rovására. De lehetséges az is, amit Mlráz nem vesz figyelembe, 
hogy az ország területén működött az immigráció, vagyis, hogy az or
szág területén történtek eltolódások a nemzetiségek viszonyában az 
ország területén folyó vándorlások és települések formájában. Ha ezt a 
szlovákság esetéhen feltesszük, akkor a szlovákság fogyása csak vi
szonylagos s csak a köztársasági Szlovenszkó területén jelentett fo
gyást, mert ugyanaz a lakosság máshol telepedve le az országban a 
szlovák elem ottani növekedését eredményezte. Ám ha ezt a valószínű
séget feltesszük a szlovákság esetében, akkor fel kell tennünk a ma
gyarokéban is. í g y a magyarok megnövekedése nemcsak asszimiláció, 
hanem részben immigráció következménye is lefaet, vagyis a 91.878 
főnyi növekedés a Szlovenszkó területére költözött vagy költöztetett 
magyarokat is magában foglalhat. A ivasut kiépítésével kapcsolatban —-
<!3|p3>s(zfofltbó! tudjuk — nagy mértékben meg is történt ez. Érsekúj
vár vasúti ezakintelligenciájla, a mozdonyvezetők pl. morvaországi ele
mekből kerültek ki a háború előtt, akik később elmagyarosodtak. 
Ugyariigy rendeltek ki magyar családokat i s szlovák vidékekre. A fe
gyelmi büntetések megszokott formája volt ez. 

Állításaink helyességének támogatására felhozzuk, hogy Révdy Ist
ván számításainak aránya a háborúelőtti asszimilációra vonatkozóan 
megegyezik a miénkkel. Mi 91.878 főnyi asszimilált tömeget számítot
tunk ki 1900 és 1910 között. .Révay István 20 év alatt (1890 és 1910 kö
zött ) e szám kétszeresénél valamivel többet 199.435 asszimilált ma
gyart számított ki. A magyar jellegű községekben a magyarság húsz
esztendős szaporulati arányán felüli növekedése tehát az asszimiláció 
5, a négy törvényhatósági városban (Pozsony, Kassa Ungvár, Munkács) 
88, a szlovák és ruszin vidékeken pedig 115 százalék. 7 

Félreértés elkerülésére: mi nem azt állítjuk, hogy nem lett volna 
elmagyarosodás vagy etoiagyarositás a háború előtti fejlődésben, hisz a 
városiasodás jellegéből önként adódik ez. Mi csak azt állítjuk, hogy 
rmnőe-nt ezzel a jelenséggel nem lehet megmagyarázni. 

IMéhány város nemzetiségi alakulását közelebbről vizsgálva a Josef 
Mráz idézett munkáiéban közzétett, itt technikai okokból nem közölhető 
táblázatból többek közt kiderül, hogy a szóban forgó városok között 
kevés az olyan hely, mely a szlovák vagy a német városi elem növeke
dését mutatná. ISzentgyörgyön pl. a szlovákság az összlakosság 54 szá
zalékát tette 1880-ban, tíz évvel később 55.1 százalékát, ismét tíz évvel 
kéaíSbb pedig 58.9 százalékát. A szlovák népelem ugyanilven 
szilárdságát mutati'a Modor. Szepesolas>ziban szinté™ nőtt 
a szlovákság száma 1880 és 1890 között (58.3 százalékról 71.7 száza
l ékra ) , de a következő évtizedben már .csökkent. Érdekes lenne megvizs-
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gálni, hogy a szlovákság ezeken a helyelken azért volt-e elsősorban el
lenállóképesebb, mert gazdasági helyzete biztosította függetlenségét, 
vagy mert öntudata ,volt fejlettebb? A gyakorlat azt mutatja, hogy az, 
elnemzetietlenités eszközei nem fognak a gazdaságilag fejlett és füg
getlen csoportokon. De ha elszegényedik egy nép, akkor asszimilálódó 
rajzásait nagyon nehezen állíthatja meg az öntudatára hatni akaró rá
beszélés, amikor a nép emberi felemelkedése egyedüli eszközeit látja az 
áthascnulásban. Feltehető, hogy a szlovákság szempontjából ez na
gyobb veszély volt a háború előtt, mint a ceterum censemus; slavos esse 
magyarisaados s hasonló felfogások. 

A Josef Mráz által megvizsgált 31 város közül 14-ben volt szlovák,, 
10 városban német, 6 városban pedig magyar abszolút többség. A ma
gyar városok esetében ez az abszolút többség állandóan erősödik, a szlo
vák városokban viszont, Modort és Szentgyörgyöt kivéve, csökken. A 
katonaságot mellőzve 1800-ban, tehát husz évvel később 12 szlovák 
város őrizte meg abszolút szlovák karakterét, ha romlott is a szlovák
ság arányszáma a többi nemzetiségekkel szemben. A 20 év alatt két 
szlovák város, Eperjes és Trencsén veszett el a szlovákság számára. A 
német városok közül szintén kettő, Poprád és Körmöcbánya veszítette 
el német lakossága abszolút többségét. Érdekes azonban, hogy a két 
német várostan a németség száma nemcsak a magyarság, hanem a 
szlovákság javára is csökkent! Hogyan igazolható ez a jelenség a fel
tétlen magyarosítás tényével? Avagy a szlovákok maguk is szlovákosi-
tottak e helyeken már a háború előtt és magukhoz hasonitották a né
metség egy részét? Ez a jelenség csak úgy érthető, hogy a szlovákság 
szintén előbforehaladt a polgárosodásban s ebben túlfejiődött a német-
Bég polgári színvonalán. Amikor a szlovák városi életforma teljesebb és 
szabadabb lett, mint a bányavárosokban elszigetelt németség életformá
ja, akkor éppen teljesebb jellege következtében szívta fel a németség 
egy részét. Az áthasonulásnál éppen ez a leglényegesebb. Elismerjük,, 
hogy a háború előtt a magyarság bonthatta ki a legteljesebben polgári 
életformáját s ez vonzotta a többi népeket. A németséggel szemben pél
dául a magyarságnak el kellett érni a németség magasabb kulturfokát, 
aztán meghaladni azt, hogy magába gyűrhesse a német polgári rétege
ket, nem a magyarosítás kényszerítő eszközeivel, de magasabb kultur-
formájávai. Nemzeti kulturfejlődésünk szempontjából értékes folyamat 
ez, anélkül, hogy sovinizmiusniak vagy elnemzetietlenitő törekvésnek ne
veznünk, í gy és ezért szegezte nemzetiségi városainkra szemét A d y 
Endre és nem a palotás Sizegtedre, ahol magyar polgári létformát terem
teni minden erőfeszítés nélkül lehetett. A z Ady által felsorolt városok 
között kettő: Pozsony és Kassa Szlovenszkóra esett. A magyar vátesz 
reményeit Kassa ugy táplálta, hogy magyarságát kisebbségből (1880-
ban a katonaságot nem számítva 39.8 százalék a magyarság száma 
Kassám) abszolút többségre (64.8 százalék) nevelte fel 1900-ig. Pozsony
ban ugyanakkor a magyarság száma 15.7 százalékról 30.5 százalékra, 
vagyis csaknem 100 százalékkal emelkedett. 

S általában a helységek nlagysága és magyar jellege egyértelmű 
tény. Annyit jelent ez, hogy a városiasodás a magyarságért történt. 
Jászi Oszkár írja e folyamatról (A mnnzcfA álS'itrPk Maln'íkuMdla és a 
nemzetisé g\i kérdés c. könyvében, Budapest, 1912) a következőket: „Nos 
egész bátran azt lehet mondani, hogy valamely község magyar jellege 
egyenes arányban áll népességével. A 10.000-en felüli alakulatoknak 
erős magyar többsége van. Az 5000-en felülieknek is erőé abszolút 
többsége magyar... A magyarság párhuzamosan gyarapodott a mező-
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gazdaság, az ipar és a kereskedelem fejlődésével, vagyis az ország leg
modernebb (részeiben nagy többségre jntott, ellenben régibb szerkezetei
ben kisebbségben van mindig. (373-74. o.) 

Bizony a szlovákság nem tekinthetett ilyen bizalommal és remény
teljesen a városok fejlődésére. Jbzef Mráz agy kiáltott fel a szlovensz-
kói városok nemzetiségi fejlődését szlovák szempontból számbavéve: 
„Szlovák városok! Legszomorúbb fejezete történelmünknek! De be
szélhetünk-e szlovák városokról egyáltalán ? Talán helyénvalóbb lenne 
elmagyarositott szlovenszkói városokról beszélnünk. Ha nem, is hiszek 
a magyar nemzetiségi statisztikában, ha az is a meggyőződésem, hogy 
a csalás és az eltitkolás orgiát ült a magyarok statisztikai előállitásá-
nál, mégsem tudok borzalom érzése nélkül végigtekinteni ezeken az ada
tokon." ' ) M 

'Szlovák nemzeti szempontból Mráz feljajdulásánalk még érzelmi 
motiváltságát is megértem. De ennek jogosultságát nem egy visszate
kintő történelmi szemlélet megismerései adhatják meg Jozef Mráznak, 
hanem a jeleni és a jelen is akkor, ha a szlovenszkói városi magyarság 
jelene jobb és rózsásabb, mint a szlovákság helyzete a háború előtt. 

Lelkiismeretemnek, humanista meggyőződésemnek és annak ^ a nép-
közösségnek, amelynek fia vagyok, tartozom feleletet keresni erre a 
kérdésre. 

A VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

A Tátra-almarach első kötetében (Szlovenszkói várpsképiek) Tá
mlás Mihály a szlovenszkói városokról ezeket mondja: „Elszakadtak egy 
naprendszer vonzásától, hogy másik naprendszer vonzó-taszitió hatásr-
körében kezdjék el ingadozó, bizonytalan pályájukat." Ez a költői kápa 
szlovenszkói városokról valóban igaz. A költői képnek azonban pontos 
a valóságtartalma. Hogyan lehetne ezt a valóságot feltárni, megmutat
ni, megközelíteni? _ , 

Az, alakulás imnyvomiMai 

A szlovensizkói városok háboruelőtti rendszeréről már tudunk egy
két dolgot, városaink úgy kaptak új erőre a modern fejlődésben a há
ború előtt, amint iparosodott Magyarország. Eiz az iparosodás a kilenc
venes és kilencszázas évek felé érte el tetőpontját. 8 1866-tól 1890-ig 
1.345 új üzem alakul s ez .27.8 százalékkal növeli ipari üzemeink szá
mát. 1891 és 1900 között 1.141 uj üzemmel gyarapszik ipari termelé
sünk s ez 23.6 százalékos növekedést jelent. Ez a korszak városfejlődé
sünkben is a csúcspontot jelentette. A z egész fejlődésben csak az 
volt a bántó körülmény, hogy az ország iparosodása és a városiasodás 
túlontúl centripetálisan történt. Büdapeslten, az ország fővárosában 1910-
ben az ország népességének 4.22 százaléka élt, a gyári jellegű iparte
lepeknek azonban 20.3, az ipari munkásoknak 24, a lóerőnek pedig 
21.8 százaléka volt itt. Tízezer lakosra Budapesten 11 ipartelep esett, a 
többi városokban 6.8, a vármegyékben pelig 1.5. Elzt az arányt a há
ború előtti városiasodás diagrammjának, illetve a naprendszer pontos 
csillagképének lehetne tekinteni. 

Várcsiasodott az ország, de mintha az ország központjáért tör
tént volra minden. Nézz a térképre, a vasúthálózat és a közlekedési 
utak kialakulására s kiderül, hogy minden jelentősebb hely a köz
portba vezető sugárutak mentén fekszik, Nem véletlen ez, mert nem-
ajak közlekedési, hanem 'gazdasági meghatározottság, sőt főleg ez 
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utóbbi fejeződik ki ebiben. Pozsonyt a Duma és a vasút kötötte össze 
Budapesttel. A vasútvonal mentén, annak forgalma és gazdasági lük
tetése álltai élednek fel a kisebb helyek is, Galánta, Vágsellye, Érsekúj
vár, Párkány. A másik központba vezető véna és artéria Körmöcbánya, 
G-yetva, Fülek, Losonc és Salgótarján mentén futott le. Eperjes, Kassa 
és Sátoraljaújhely jelentőségét a harmadik sugártól nyerte a modern 
fejlődésben. Különösen Kiássa urbanitása alakult erőteljesen a központ 
hatása alatt és sok vonatkozásban elérte annak szintjét s még ma is 
érezhető ez. Ungvár és Csap, Munkács és Bátyú, Szőlős és Beregszász 
szintén ilyen utak mentén feküdt. A legerőteljesebb kapcsolatot tán a 
Pozsony-Érsekujvár-Párkény és OÉrsekujvár-Komárom-végek tartották 
Budapesttel. Eizen a vonalon futott a Vág-, Nyitra- és Garam-völgy, 
valamint a Csallóköz forgalma Budapestre s ezenkívül fontos tranzitó 
vonal volt ez Klözépeurópa és a Balkán között. Sőt Nyugateurópába is 
erre v i t t az ut, Párizsba ezen az uton bujdokolt Ady Endre. Érsekúj
vár hirtelen fejlődik e forgalom hatása alatt, majd erőteljesen felfej
lődnek mellé a kisebb htelyek, mint mellékbolygók a kisebb központ 
körül, amelyek általa kapják az ösztönzéseket. Farkasd, Tardoskedd, 
Nagysurány már 1910-ben elérik az ötezres lélekszámot, nemsokára 
utánuk Udvard és Naszvadi is felfejlődik és pontos körben körülfogják 
Délszlovenszkó e vidéki centrumát. Sehol másutt Szlovenszkó területén 
(nem sorakozott fel a vidék ilyen erőteljesen a városiasodás befoga
dására készen, mint Érsekújvár körül. Kissé távolabb Guta 
a Vágduna partján eléri a tízezres lélekszámot. Erős falusi nehéz-
kedéssel, kezdődő urbánus igyekezetével Érsekújvárt és Komáromot 
táplálja gazdasági és népi erejével. Hatalmas harcot viv felemelkedésé
ért, régi vágya, hogy kiépüljön az Érsekújvárba vezető országút és a 
Farkasd-Guitai .vasútvonal. Húsz község élén éppen az utóbbi időben 
peticiózták á megfelelő minisztériumokat ebben az irányban. 

A z államfordulat a gazdasági szerkezet összefüggéseit gyökeresen 
megváltoztatta. A határok ugy alakultak, hogy a szlovenszkói városok 
szinte fizikai értelemben szakadtak le a központról. A fordulat legna
gyobb gazdasági, később társadalmi és nemzetiségi hatása épp ez volt. 
A városok kialakulásában és elhelyezkedéséiben gazdasági létük, álta
lában létük jutott kifejezésre. Komáromi számára nem puszta földrajzi 
véletlen volt, hogy Kiözépeurópa egyik forgalmi, tehát gazdasági ütő
erén, a Diunamentén. feküdt s hogy benne futottak össze a Csallóköz, 
a Dunántúl és a Mátyusföld hatásai. Érsekújvár számára így az sem 
véletlen, hogy négy irányból csomőzódott össze benne a vasút. Eíxisz-
teneiális tények voltak ezek. 

Ha a bolygók a központi mag vonzása révén léteznek, mihez kezd
jenek, amikor megszűnik a központi vonzás? Kirepülnek a világűrbe' s 
addig bolyongnak, mig meg nem, találják helyüket a bolygók vonzásá
nak erőterében. I t t is tökéletesen ez volt a helyzet. Városaink egymás
közt alig érintkeztek a háború előtt. Egymás számára is csak a köz
pont révén) volt jelentőségük. Nlem alkottak tehát valami nagyobb le
szakadt bolygórendszert a fordulat után. Mindegyiknek szinte önállóan 
kellett belehelyezkedni a háború utáni feltételekbe. U j helyüket és 
szerepüket akkor kapták meg, amikor kialakult az uj csillagkép a köz
társaságban. A z új központ jelképesen Prága lett, a valóságban azonban 
a cseh történelmi országok ipari élete, a fejlődés egy további fokán 
azután Pozsony, Kassa és Utagvár alakulnak mellékközpontokká a köz
igazgatási és gazdasági hatások következtében. 

. . . ... i 
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Az uj városalhekitó erők 
Az uj csillagkép kialakulása csaknem ugy ment végibe, mint a ré

gié. A rendszer kialakulásának döntő tényezője a transzverzális vasút
vonal kiépítése lett. A közlekedés előbbi tengelyei elvesztették jelentő
ségűiket. A transzverzális vasút, ;amely Jasinától hosszában szeli át Ru-
szinszkót és Szlovenszkót, amely azután háromfelé fut be a cseh tör
ténelmi országokba, hogy Pardubic táján ismét egyesüljön, — ez az ut 
kapcsolta be a szlovenszkói városokat az uji központ vonzásába. Ez a 
vonal megváltoztatta a gazdasági összefüggések irányát s a városok 
fejlődésének ütemét. Elsősorban a tranzverzális mentén fekvő városok 
szöktek a fejlődés élére, a távolabbi helyek meg lemaradtak. Ebben a 
fejlődésben elsősorban Rózsahegy, Zsolna,' Tremcsén, Nagyszombat és 
Pöstyén kaptak lökést. A távolabbi városok fejlődése megcsappant, 
megállt vagy teljesen visszaesett. A vidéki mellékbolygórendszer: Érsek
újvár és környéke példázza ezt különös élességgel. Érsekújvár 
lakossága 1920-ban ,19, 1930-ban alig 22 ezer, Farfcasd, a vidéki 
metropolis egyik holdja, 1910-ben 5391, 1930-ben viszont csak 5380 lel
ket számlált. Tardeskedd, a másik hold alig néhány száz lélekkel fe j 
lődött (5353-ról 6208-ra), Nagysurány hasonlóan, Naszvadról nem is 
beszélve...! 

A transzverzális tehát egyoldalúan hatott a fejlődésre. E mellett 
azonban még más városalakitó erőket is figyelembe kell venni. Szlo-
venszkó ipara nehezen viselte a fordulatot. Sok üzem budapesti érde
keltséghez tartozott s elköltözött. Ugyanakkor a cseh történelmi orszá
gok kereteiben maradt az ausztriai ipar háromnegyed része, amely el
vesztette háborúelőtti belső piacai 75 százalékát. Ebben a belső zsú
foltságban több szlovenszkói üzem szűnt meg. Tipikusan városellenes 
folyamat keletkezett igy s a szlovákság fejlődésének egyik legérdeke
sebb paradoxona is ebből adódott. A szlovák nemzeti öntudatosodási fo
lyamat a háború előtt városi termék: a fejlettebb központok moder-

-nebb levegőjében fogant, abol az élet demokratikusabb volt és a mo
dernebb termelés és áruforgalom, lüktetése révén élénkebb és ösztönzőbb 
élet során kifejlődött a szlovák közösségi érzés és tudat. 

Amikor azután a szlovák felszabadulás bekövetkezett, akikor a 
felszabadulási és öntudatosodási fejlődés végsőíoku gazdasági lenditő-
jét és ösztönzőjét, az ipari termelőtevékenységet S^Iovenszkón vissza
nyomja a cseh történelmi országok iparának versenye, holott szlovák 
szempontból az lett volna a kívánatos, ha a szlovák társadalom még in
kább elipaarosodik. Ez a városellenes irányzat ma is eleven. Valami kü
lönös visszafeudalizálcdás keletkezett: a falusi vallási-patriarchális tu
datforma uralma politikában, szellemben, közéletben!. Éhnek következ
tében pl. Korompa, a leépített ipartelep teljesen visszaesett. 1910-ben 
6.378 lelket számlált, 1930-ban. már csak 4.273-at. Visszaesnek vagy 
megállnak fejlődésükben az Érchegység bányavárosai is. Selmecbányá
nak 1910-fcen 15 ezernél több a lakoslsága, 1930-bam már csak 13 ezer. és 
párszáz. Visszaesett Gyetva; Dcbsina 30 év alatt csak 348 lélekkel nö
vekedett. Rozsnyó növekedése 103 lélek, Losonc szintén elvesztette len
dületét. 

Szabad-e az ilyen komor eszközökkel rótt fejtegetésben verset idéz
ni? Felfogásunk szerint a tudományosan megragadott objektív helyzet 
költői eszközökkel megfogott kéipe csak még erőteljesebben fejezi ki a 
valóságot s ezért idézzük is Győry Depső A hegyieík árnyékában c. kö
tetének egyik -versét, mely a gümöri hegyek és az Érchegység szóban 
forgó riadtságát fejezi ki : 
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A VaskMtyák rozsdásra váltak 
foga van január fagyának, 
A Szpnyótól a alomig 
a gyárak 
állmuk, állnak, állmok. . 

Hegyeim mi lett véletek? 
ma akárhová mehetek 
üyem bambán, elhagyatva álltok? 
Csend. Hahó, 
befagyott szátok, szemetek? 

Életet hé! tűz a kohókba 
vaskutyák, be a szálódókba 
s ki u hegyekbe vasért: 
ömöljön öntöttvasfény a néma hóba. 

Zúgjon a Masa, mint a boly, 
dohogja a kohó komoly 
ritmusát a munkának, hajrá! 
Felél rá? 
egy hang sir: ,I3ozse, bozse moju. 

A statisztika adatai belefutnak e vers hangulatába és a vers emo
cionális zúgása a statisztika adataiban öl t plasztikus testet. A logikai 
és emocionális valóságérzéklés azonossága annyit bizonyít, hogy bizony 
ilyen a való helyzet. 

Vannak azonban jelek, amelyek a jobb változás lehetősége felé mu
tatnak. A mai nyersanyagokért folyó hajszában az Érchegység készle
tei is megkapják jelentőségüket s ez majd ösztönzően hathat a termelő
tevékenységre s az iparos és urbánus élet alapjait újra kifejlesztheti. 

Az alakulás számpkbán 
Az alábbiakban 37 Pozsony és Ungvár közé eső város és helység 

fejlődését mutatjuk be, egybevetve az 1910. és 1930. évek adatait. A z 
olvasó ellenőrizheti belőle fejtegetéseink menetét és ítéleteinket. ( A z 
1910-es adatok Jozef Mráz számításai. A z 1930-as adatok a csehszlovák 
állami statisztikai hivatal népszámlálási eredményei.) 

A város A lakosság száma " i A város A lakosság száma 
neve 1910 1930 neve 1910 1930 

Pozsony 78,223 123,844 Pcstyén 7,379 12,080 
Kassa 44,211 70,117 Gyetva 7,339 7,324 
Ungvár 16,919 33,133 Rimaszombat 6,912 8,044 
Nyitra 16,419 21,283 Bártfa 6,578 7,730 
Eperjes 16,323 21,775 Rozsnyó 6,565 6,668 
Érsekújvár 16,228 22,457 Nagytepolcsány 61399 8,731 
Selmecbánya 15,185 13,395 Korompa 6,378 4,273 
Nagyszombat 15,165 23,945 Késmárk 6,317 7,228 
Losonc 12,939 15,459 Ruska 6,262 6,711 
Rózsahegy 121,249 15,663 Vágujhely 5,879 6,796 
igló 10,525 12,258 Farkasd 5,391 5,380 
Mi java 10,065 9,323 Dunaszerdahely 5,371 6,280 
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A_ városok közül különös erőre kapott Pozsony, Ungvár és Kassa. 
A fejlődés hajtóerői Pozsony esetében gazdaságiak és közigazgatásiak. 
Pozsony urbanitásával teímészetszerűleg felszivólag hat vidékére. A 
Csallóköz és a morva határvidék népessége célba veszi a várost, de f e l -
szivárog egész Szloveonszkó területéről a népesség, hisz természetszerű 
központnak kínálkozott ez a hely. Gyárak és kereskedelmi vállalatok is 
lehúzódtak ide s a messze vidékek muníkásfeleslege külvárosokat terem
tett és töltött meg. A közigazgatási hivatalok, különösen a tartományi 
hivatalok közigazgatási gyuiponittá tették a várost, s ezzel is hozzákap
csolódott az egész országrész. — Kassa fejlődése a közigazgatási szer
vezet kiépítése révén történt. Ha az északról délre és keletről nyugatra 
vezető keresztúton fekszik is, fejlődését a közigazgatási intézmények 
kiépítésétől nyerte, ami nagy hivatalnok beözönlést tett lehetővé. A hi
vatalnok réteg i tt egész uj, városnegyedeket varázsolt elő és husz év 
alatt ICO százalékkal növelte a város külső terjedelmét. ,— Ungvár fe j 
lődése is közigazgatási hatásokra vezethető vissza. E z a 16.000 lelket 
számláló hely a háború után fővárossá lépett elő. Központi hivatalaiba 
rengeteg hivatalnokelem 1 tódult. A ruszinság áramlása e főváros felé 
szintén a hivatalok utján történt, mégpedig abban a mértékben, 
amennyi hivatalnokot felvehetett a város. Ipari központtá azonban nem 
tudott előlépni s így a környező népességet inem vonzotta olyan mérték
ben, mint Pozsony. Különben is az ország többi részével nem a legelő
nyösebb az összeköttetése, (Mlunkáccsal, amellyel hosszá ideig versen
gett az elsőbbségért, közvetlenül csak autóibuszjárat köti plssze. A közvet
len vasutösszeköttetés terve most készül megvalósulni. A nagyszámú hiva
talnok réteg a ketreskedelem alapját biztosítja a városban s íRulszinszkó' 
fővárosa annyira kereskedelmi központ, hogy ezt az első pillanatra alig 
érti az ember. A hivatalnokréteg jelenlétével hatalmas ütemben teremti 
meg a város külső urbánus formáit, villanegyedeket, hatalmas modern 
bérpalotákat és kulturális intézményeket, Kis jóakarattal amerikai tem
pó fedezhető fel Ungvár fejlődésében. Harminc év alatt több, mint száz 
százalékkal növelte népeslségét s igényesen törekszik a .nagyvárosi for
mák felé. 

A háború előtt városaink iparforgalmi és kulturális alakulása, 
mint láttuk, elsősorban a magyarság polgári fejlődésének kedvezett. A 
városias magyarság sorsát a háború után ugyancsak iparforgalmi és 
kulturális változások alakították. A z iparforgalmi változások irányát 
és természetét ismerjük. A magyar ipar részben elköltözött, részben 
osztozott Szlovenszkó általános ipari pangásában. Ezen a vidéken odáig 
jutottunk, hogy egyre illuzórikusafob polgári termelőtechnikai tevékeny
ségről beszélni az itteni magyarsággal kapcsolatban. Mégis: milyen a. 
magyarság ipari termelőtechnikai tevékenységének alapja ezen a föld 
darabon? Van összesen 1763 fémfeldolgozó, .286 gép és szerszámipari, 
12 vegyi, 242 textil, 152 bőripari, 110 agyag és kcípari üzemük.9 A z 
adatok közül elégséges a vas- és fémipari üzemek számát tekintenünk,. 

Az a\><fi(kulás szociológiai értelme 

9,675 12,576 • Tardoskedd 5,353 6,208 
Zsolna 9,179 17,451 . i Nagysurány 5,22© 6),3ö8 
Zólyom 8,799 11,214 iCsaca 5,207 6,833 
Trencsén 7,805 11,809 Malacka 5.136 7.213 

i Galgóc 7,749 9,055 Bafasina 5.029 4.6S1 
Lőcse 7,928 8,906 Szakolca 5,018 5,309 

Modor 5,009 5,t335 
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mert a társadalomtudományban az u. n. nehézipar, a fém és 'gépgyártás a 
társadalmi állapot és haladás indexe. Számra és szemre kétségtelenül 
szép az 1763 fémfeldolgozó, s a 286 gép és szerszámipari üzem, ezek a 
számok azonban a kisüzemeket, a műhelyeket és a nagyobb üzemeket 
egyaránt magukban foglalják. Hol vannak azonban az itt élő magyar 
közösség nagyipari vállalatai, a modern fejlődés motorai és hajtóerői? 
'Ilyenekről alig tudunk! Általános visszaesés történt ebben az irányban 
is s ebben a magyarságnak .nagyobb a része. 

Városainkat roppant veszteség érte a középosztály expatriálása kö
vetkeztében is. A középosztály közösségi szerepét tekintve ez másként 
nem is történhetett! A középosztály tette a háború előtti vi lág állam
szervezetét, töltötte be a hivatali funkciókat, igazgatta a vasutat és ta
nított az iskolákban, E rétegnek szinte természetévé vált az állami és 
közösségi élet szervezése, ez uralta gondolkozását, érzésvilágát. A for
dulat pillanatában a középosztály joggal érezhette, hogy elvész az új 
környezetben! A kivándorló vonatok elindultak... S főleg a városokból. 
A visszamaradt magyarság így városias kulturrétegét veszitette el 
bennük vagy pedig olyan elemeket, amelyek rövidesen a városiasodás 
nordozói lehettek volna. A z expatriálás 130 ezer lélek elköltözését je
lentette s ez i a tömeg tipikusan városi elem. Weisz István számitásai 
szerint 1 0 az utódállamokból 1918 őszétől 1934-ig 15.835 közszolgálati 
alkalmazott kereső, 5762 törvényhatósági alkalmazott kereső, 19.092 
vasutas és 3.554 más közszolgálati alkalmazott ment Magyarországba. 
Merőben hivatalnoki, városi elemi: a háború előtti magyar városiasodás 
kulturrétege. Niem becsüljük túl társadalmi értéküket, de mégis meny
nyit jelentene, ha ez a 130 ezer lélek bent élt volna husz év folyamán a 
sorra vett városokban! 

Az expatriáltafc után a szlovákság friss nacionalizmusával építette 
ki öncélú nemzeti életét és vette birtokba a poziciókat. Berendezkedett 
a városokban. Élete kifejlesztésében kezére járt az uj állam egész szer
vezete. A szlovákság megfordította a városok nemzetiségi funkcióját s 
a saját szolgálatába állította. Feltörő nacionalizmusával a „kohókat" 
ugy aláfűtötte, hogy veszedelmesem kezdte visszaolvasztani az elvesz
tett szlovák elemeket és magába szívni az idegeneket. 1930-ig 1910-hez 
viszonyítva a magyarság száma 377.957 lélekkel csökkent. R'évay István 
számitásai szerint 1921-ig 10-15 százalékos asszimilációs lemorzsolódás 
érte a csehszlovákiai magyarságot. 1 1 1921 és 1930 között 57.057 lélek 
vész el. A magyar jellegű vidékeken (ahol a magyarság arányszáma 20 
százaléknál nagyobb) 20.905, a négy törvényhatósági városban (Po
zsony, Kassa, Ungvár, Munkács) 4.095, a szlovák vidékeken pedig 32.093 
a magyarság vesztesége. 

A szlovákság eleinte közigazgatási uton szívódik fel a városokba s 
főleg a közigazgatási helyek elfoglalásával veszi birtokába a helysége
ket. A terjeszkedés tipikus formája a hivatalnok kolóniák létesítése az 
egyes városokban. Egyidejűleg a cseh történelmi országok népessége 
épp olyan erővel szivárog Szlovenszkó és Ruszinszko helyeire, ha nem 
hatalmasabban, mint a szlovákság. A különépitett kolóniák először ösz-
szebuvó védekezés az uj környezetben, később azonban átveszik a vá
rosi élet irányítását és teljesen megszabják annak jellegét (Ungvár ) . 
Eleinte elkülönült életformában élnek a kolónián, később már belőlük 
sugárzik 'az uj városi jelleg. A z igy létrejött uj városiasodás ugyanakkor 
jóval belterjesebb és belyhezkötöttebb, mint a háborúelőtti magyar vá
rosi forma. A városokba mindenütt a cseh történelmi országok váro
sainak hivatalnok és alkalmazott feleslege szívódik. Ezek számára ott-
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hon betelt az élet minden felesleges elhelyezkedési lehetősége s ezért 
tudták, hogy az uj környezetben helyükön kell maradni, ha meg akar
nak élni. Éppen ezért nincs bennük olyan mértékű fővárosnosztalgia, 
mint a magyar városlakóban volt a háború előtt. Különben is : .az élet 
más értelemben is megszűkült a köztársaságban^ A köztársaságban 
összezsúfolt nagyipari termelés a belső piacok és a belső fogyasztás fo
kozottabb kihasználását irta elő. Ez a tény is belterjessebbé tette a vá
rosi életet. Mindenütt megjelennek a lerakatok, hogy egy tenyérnyi he
lyet sem hagyjanak kihasználatlanul, horizontálisan koncentrálják a ke
reskedelmet. Mindez valami amerikai jel leget kölcsönöz az életnek s a 
városok külsejének. A terjeszkedés a belső lehetőségek felé fordult, 
miután külterjes lehetőségeit elvesztette. Ez is némi magyarázata an
nak, hogy a magyarságban is mindinkább a városok felé fordul a fi
gyelem,. 

A városok /nemzetiségi mlegbszlásn 

Az általános szemlélődés után nézzünk szét az egyes városokban s 
vizsgáljuk meg, hogy áll bennük a magyarság. Következőkben 28 város 
lakosságának nemzetiségi fejlődését adjuk, szembeállitva az 1910-es és 
1930-as ládátokat.1 2 , • 

A város " A lakosság megoszlása nemzetiség szerint %,-ban 
; neve 1910 1930 

.Szlovák Német Magyar Cseh-szlovák Német Magyar 
Pozsony 14.9 41.9 40.6 51.3 28.1 16.1 
Kassa 14.8 7.2 76.7 66.0 5.2 18.0 
Ungvár 7.2 6.8 80.3 — — A20%,-onalul. 
-Nyitra 30.0 10.0 59.4 86.7 2.6 45 
Eperjes 39.8 8.6 48.9 75.9 4.4 4.3 
Érsekújvár 6.0 2u3l 914 42.5 1.1 45.3 
Selmecbánya &5.0 3.0 41.8 93.3 1.5 2.3 
Nagyszombat 53.0 15.0 30.0 84.4 4.3 3.6 
Losonc 12.9 3.3 82.2 56.4 5.8 25.9 
(Rózsahegy 68.1 8.4 14.2 86.2 6.5 0.3 
Basztercebány a! 40.7 8.2 48.8 83.9 4.2 3.8-
Léva 7.1 2.1 90.4 47.3 1.7 395 
Zsolna 54.0 15.9 25.5 79.2 8.3 2.0 
Zólyom 40.7 2.4 565 94.2 1.4 2.3 
Trencsén 47.1 11.9 38.4 85.3 5.1 1.8 
Lőcse 41.1 18.3 32.0 80.6 8.3 3.2 
Rimaszombat 6.8 1.3 89.7 36.6 1.4 43.5 
Eártfa 39.1 24.6 33.1 66.3 3.0 1.5" 
Rozsnyó 6.2 2.4 89.7 375 2.5 48.0 
Késmárk 25.4 51.3 20.8 41.8 35.6 1.8 
Döbsina 29.9 33.6 34.6 62.7 27.5 5.2 
iSzakolca 82.8 5.2 10.0 95.8 1.0 0.4 
Modor 82.3 10.5 6.9 91.3 6.2 1.5 
Üj bánya 88.4 1.6 9.8 97.4 0.3 1.0 
Körmöcbánya 32.8 33.5 33.3 79.2 13.2 2.5 
Gölnicbánya 28.6 54.7 15.8 5.5 91.2 0.5 
Szepesolaszi 66.8 18.3 11.6 81.1 9.1 1.1 
Poprád 32.3 35.8 17.1 54.6 26.1 3.8 

A visszaesés mindenütt ! képtelenül nagy. A szlovákság nyelvterü
letén az igen nagy mérvű lemorzsolódás a kifejtett összefüggések alap
ján teljesen érthető jelenség. Érthető, hogy Nyi trán 54.9, (Selmecbányán 
39.5, Nagyszombaton 26.4, Zólyomban 54.2 és Trenícsénben 36.4 száza-
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lékkai romlott a magyarság arányszáma a többi nemzetiséghez mérten. 
De mivel magyarázható a leromlás magyar helyeken? Miképpen érthe
tő, hogy Kassán 58.7, Érsekujvárott 46.1, Losoncon 56.9, Rimaszomba
ton 46.2 és Rozsnyón 41.7 százalék a lemorzsolódás? És mivel magya
rázható, hogy sok magyar helyen, sok magyar városban a magyarság 
visszaesése viszonylag nagyobb, mint a csaknem tiszta szlovák helye
ken? Ha igy halad a fejlődés, hol áll meg, hol állapodik meg? 1921-ben 
még 786 helységben volt kizárólagos és viszonylagos magyar többség, 
1930-ban márcsak 740 helységben. A veszteség 46 helység! 192:1-ben a 
magyar helységek területe 10.634, 1930-ban már csak 9.913 négyzetkilo
méter. A z elvesztett terület 721 négyzetkilométer. 

A magyarság főleg a nagyobb városokban szorul vissza. A mai 
helyzet ebben is teljes fordítottja a háború előttinek. A tapasztalat 
azonban sok helyen nem igazolja a statisztika adatait. iSok helyen a 
magyarság ügye nem áll oly rosszul, mint a statisztika tükrében. De a 
szociológiai folyamatok már veszélyesen felsorakoztak a magyarság 
bomlasztására. i 

Hogyan foglaljuk össze e fejlődés értelmét? Hogyan hasonlítsuk 
össze a háború előtti helyzettel? 

A fejlődés nemhogy teljességgel megfordult, de alaposan a szlo
vákság háborúelőtti fejlődési, il letve visszaesés! arányai alá került. A 
szlovákság ma optimizmussal tekinthet városai fejlődésére. 'Mi azon
ban Mréz szavait és káromlásait vehetjük elő. 

1. Szabó Ervin: Társadalmi és pártharcok laz 1848/49-es magyar forrada
lomban, Bécs 1921. — 2. JuDr. Josef Mráz: Slovensko ve svetle statistiky, 
Praha 1920. — 3. Knaur: Welt Atlas 1938. — 4. Otakar Machotka: Americká 
sociologie, Praha 1938. —. 5. Piftitrim Sorokin: Sociologické nanky pritomnosti 
(Contemporary Sociclogical Theories) Prahiai 1936. — 6. Josef Mráz: i. m. — 
7. Kávay István: Nemzetiségi demográfia és kisebbségünk. A Kisebbségi prob
l é m á k c. kötetben, Léva, 1937. — 8. Bresztovszky Ede: A gyáripar fejlődése 
és a gyári munkásság munkaviszonyai Magyarországon, Huszadik Szá
zad, 10. évfolyam. — 9. A Statisztikai Hivatal közlése. — 10. Weisz István: 
A mai mlagyar társadalom1, Budapest 1930. — i 11. Révay István: i. ml — 12. 
Az 1910-es adatok Josef Mráz adatai, az 1930-as adatokat a Statisztikai Hi
vattál utolsó népszámlálási eredményei alapján cmd számitottuk ki. Az alapul 
vett kimutatások a Statisztikai Hivatal Lexikon obci 1930 III. Slovensko és 
ja' L. o. 1934. Podkarpatslká Rus c. kiadványokban találhlatók. 

ILARIE VORONCA: A KÖLT0 ÉS ŐSZI TÁRSA 
Fordította: KOVÁCS KATONA JENŐ 

A mozdulatlan parkban pihenni tér a nyár, 
a fakó lombokon riadt báj kuporog 
s a csend is sáros tükör, melyben a fák 
árnyéka a finom eső képével elvegyül. 

A rendetlen ruhájú ember elnyúlva olt 
a padon, lehet, hogy én vagyok. Arca az őszi 
tájban elmosódik, majd halkan, zaj és emlék 
nélkül, mint dércsepp egészen belevész. 
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Ő, ez a szemrehuzott kalap és félöltő is 
bizony láttak jobb napokat. S a most az 
októberi párába fuló ágak közt reménytelenül 
kutató tekintet is bátrabb volt valamikor. 

De mire várni még? Itt minden olyan sivár, 
mint kirándulóhely, honnan csak üres dobozokat 
és szemetet hagyva elvonult a vidám csapat, 
vagy mint külvárosi ház, amit bontanak. 

Igen, az ember sorsa ott az én sorsom is. Mint ő, 
duzzadó málhákkál rohantam én is a város félé. 
Könyvekkél s jó falatokkal, miket szeretett 
asszonyi kéz, anya, nővér vagy feleség csomagolt. 

És minit ő, ismertem én is a rideg várótermeket, 
vagy a lépcsőt, mély idegen szobába vitt. 
8 „köszönöm jól", válaszoltam a közömbös barátnak 
könnyed mosolyba rejtve rettegésemet. 

Most itt ül, ősz az árnyéka. Az omló ég, mint 
nyirkéreg oly fehér s a didergő fák 
veszélyt neszélő aprómarha-nyájként 
riadtan borzolják sárguló lombjaikat.. 

De nem történik semmi. Mozdulatlan a park 
és szürke, mint kórterem. AmOtt messze a sétány 
végén kialudt már a nyári csillogás 
s az emberre csendesen borul az alkonyat. 

MIVEL FOGLALKOZIK EGY SZÉKELY FALU? 

Irta: ÜNIOZE LiAJlOIS , 

önálló féjézét szerző kvaptásrp kész falukutató müvéből. 

Legnagyobb kérdések közé tartozik: meghatározni, hogy mivel fog
lalkozik a falu. Jóllehet mindenkinek van főfoglalkozása, de az emberek 
mindennel foglalkoznak, amivel pénzt lehet szerezni. A családok foglal
kozás ezerinti csoportosítása tehát csak általános, benyomás, vagy hi
vatalos elkönyvelés után történhetik. Ez azonban csak megközelíti a 
valóságot. 

A családfők kimutatásában Parajdoin 685 család szerepel. Ebből 
393 népi magyar család, 83 magyar cigánycsalád (Ihlu családnak tekint
jük a máról-holnapra megváltoztatható kényszeregyüttélést; a fiatal 
cigányok között meglehetős rendezetlen viszonyok uralkodnak: alkalmi 
együttélés kereset idején, együttlakás télire) 1, 37 magyar ajlku keresz
tény iparos- és kereskedőcsalád, 31 többségi tisztviselőcsalád, 27 zsidó 
család, 17 magyar értelmiségi család és 7 sátoros cigánycsalád. 

Ez nagyjából meg is adja a foglalfcozásfoeli megoszlás vázla
tát. Kereskedés bőven van a faluban. [Három elem; verseng egymással: 
zsidó, magyarosult és magyar. Részletesen igy áll a helyzet: 10 vegyes-
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kereskedés (5 zsidó, 1 német ) ; 8 italmérés (3 zsidó) ; 2 szesznagykeres
kedő' (1 zsidó); 2 fanagyekereelkedő (zs idók) ; 2 vendéglő; 1 szövet- és 
rövidáruüzlet és 1 műszaki lerakat. 

A puszta számok nem mondanak sokat. De aki ismeri a helyzetet, 
az elszomorodik, hogy mi van a számbeli arányok mögött. A z arányszám 
nem fejezi ki hűen a tényleges helyzetet. 

A kereskedők aránylag csekély számának szomorú a magyarázata: 
mintegy 8-10 évvel ezelőtt hallgatólagos megegyezés jött létre a paraj
ai kereskedők körében; felosztották maguk között a kereskedelmi ága
kat olyan formán, hogy ki-ki egy ágra helyezett főleg súlyt; egy-egy 
nagymerin.yiségben fogyó cikket csak egy bizonyos kereskedőnél lehet 
kapni. Ezáltal kizárták a tisztességes versenyt, következésképpen az 
árak egyszerre magasra szöktek. U j üzletek nyitása pedig több súlyos, 
okból kifolyólag lehetetlen. 

A nagyipart egy tégla- és cserépgyár meg egy üzembe nem, helye
zett aragonitcsiszoló képviseli. 

A kisipar elég szép számú képviselőre talált. Itt meg az a baj, hogy 
a kisiparos nagy ügyességet és jó ibeosztást kell tanúsítson, ha ipara. 
Utáni családostól meg akar élni. iSzámuk: 9 cipész dolgozik, de többen 
vannak, akik más kereset után néztek; —. 5 kovács (2 cigány, akik sze
gény alapon dolgoznak); — 4 asztalos; — 4 mészáros; — 4 szabó (1 
zs idó) ; — 3 kőműves. Több kőfaragó és kőműves megelégszik alkalmi 
ikeresettel,vagy egészen abba is hagyta. 2 lakatos; — 2 borbély 
1 női fodrász (zsidó) ; — 1 ács, és scfc iparral nam rendelkező faragó; 
il szíjgyártó; — 1 pék és 1 szűcs. Elzek azonban csak számok. A lelket 
az adná, ha mindeniknél lehetséges volna feltüntetni, hogy mivel egészí
t i ki keresetét, milyen segédeszközökhöz nyúl, hogy életszínvonalát pró
bálja emelni vagy legalább biztosítani. Többnek van háza, kertje, sőt 
földje is. Tó'bber. vannak, akik a foglalkozásokat párosítják. 

így tagozódik a középosztály, mely itt — felsőbb réteg hiányában 
•— egymaga tetézi be a népi rétegeket. A népi osztály még ennél is bi
zonytalanabb csoportokra különül, melyek nem csupán foglalkozásbeli 
különbséget jelentenek, hanemi egyúttal vagyoni helyzetet is jelölnek. 

A 393 népi család foglalkozás szerinti megoszlása lehangoló. Egyes 
csoportok aránya súlyos társadalmi és egyben gazdasági helyzeitről 
rántja le a leplet. Megoszlásuk: földműves család ,221; — napszámos, te
nyeres munkás 97; — fuvaros, szekeres 27; — különféle pásztor 29; — 
ács, fafaragó 9; — nincstelen (háza sincs, cselédkedik) 9; — kovács 
3; — molnár 2; — kőfaragó, mészáros!, asztalos, vállalkozó l - l . — 
yándorikereskedő egy sincs. . 

A helyzet súlyos. A z első csoport jelentene valami vigaszt, ha /na
gyobb része nem három holdas törpebirtokos volna. A tenyeres munkás
rak legtöbb esetbén van saját háza és kis kertje. A fuvarosoké bizony
talan csoport. Ezeknek is van némi birtokuk, amit ilyen befektetéskép
pen akarnak értékesíteni. Számuk nem állandó, de maguk is kicserélőd
nek: aki beleun, félbenhagyja és mások váltják fel. Állandó fuvaros 
alig akad tiz. A pásztoremberek között vannak állandó foglalkozású 
majorosok, alkalmi juhászok, hivatásos tinó- és tehénpásztorok, de van
nak évről évre jelentkező fűipásztorok, kecske-, disznó- és tehénpászto
rok is. Számuk nem nagy. Ennyire mindig szükség van1. Nem annyira jó 
kereseti lehetőség, hogy a kínálat nagyobb legyen a keresletnél. A fa
faragás nrtx már nem meghatározó foglalkozás, de egyesek általa kere
sik meg készpénzkiadásaik legnagyobb részét, A nincstelenek elhagyott 
emberek, kiknek munkabirásukoim kivül semmi más értékelhetőjük nincs. 
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Egész életüket eselétíkedéssel töltik a kiemelkedés legkisebb reménye 
nélkül. Soha nem lehet semimijük, mert Bolha nincs miből félre tenni. 
Évi bérük nem elég arra, hogy emberi életet biztosítsanak maguknak. 
A z a sorsuk, hogy kívülről szemléljék a társadalmat, a csendesebben 
vagy haragosabban zúgó életet, melybe nagyotm szívesen belépnének akkor 
ils, ha az átkozottul rossz,. A többi csoportok a polgárosodás kezdetét 
jeleintik, mely nálunk alaposan megkésett. Még ezek sem jelentenek 
ujabb életigényeket, uj kiélési formát. Legtöbb esetbein kizárólag ke
reseti ágat jelentenek anélkül, hogy az, valamiben meglátszana. Még 
annyira sem hat ki, hogy a iluiházkodiásban észrevehető külöinbségeket 
támasszon. Ezek a polgáriasodó magyarok esetlenek, járatlanok és gyá
moltalanok. Elveszítették azt a magabiztosságot, amit a föld jelent, de 
nem tudták bedolgozni magukat a felül terpeszkedő osztálytudiatos ré
tegekbe. Üöiilngenefc a két réteg között,. Ők érzik leginkább a mérhetet
len távolságot, mely a föld népe és a ráülepedett középosztály között 
van. Ismételten megrohamozzák la polgári életet, de legtöbbször kiszo
rulnak onnan. "Vlsszahullanak az osztályuralmát és tekintélyét féltő 
középosztály lábai elé, de kiviül a paraszti élet határaim. Magyar gon
dolatból sarjladó létük nehezen tör utat magának felfelé. 

Háziipar 
• A háziipar, mely hajdan nemicsak a készpénzkiadásokat csökkentette 
azáltal, hogy egyes szükségleti cikkeket maga állított elő egyéb mun
kára nem, fordítható időben, hairem eredeti szint kevert a népi életbe 
azzal, hogy formába öntötte a lelkek mélyén századok óta szunnyadó 
Ősi álmot, most átalakulások és változások előtt áll. Nem lehetne azt 
mondani, hogy ki fog pusztulni, de egyelőre már ímegállapitható, hogy 
Ugy a termelés, mint a "háziipari termék kezdi elveszíteni zárt népi jel
legét és mind inkább feloldódik valami tágabb keretek között. Az idő 
kezdi elsodorni a különleges diszitéseket. A sietés falun is teret hódit: 
nincs idő felcicomázni a körülvevő tárgyakat, jól vannak azok ugy is, 
csak haszinálni lehessen. A népi kéz mind ritkábban remekel. A nép fia 
nem érez akkora szükségletet a benne ébredő álmok kivetítésére. Nem 
tartja érdemesnek mással is közölni, hiszen úgysem értenék meg. Hiá
ba metszi fába örömét és bánatát, hiába irja kőre lelke arányos elren
dezését, hiába rója fel teljes érzelmi világát. A világ közömbös. Eddig 
is az volt. De eddig neki inem volt szüksége senki megértésére. 

A leegyszerűsített élet már nem kivan diszes kereteket. Csak cél
szerűséget követel, semimi mást, A falusi élet pedig lassan színét veszti. 
Olyan, mintha kedvetlenekké lettek volna az emberek, mintha úgyis 
mindegy volna, akármi történik. 

Ez a hihetetlen arányú forradalom először & háziipar női ágait 
dúlta fel. Érezhető volt mér a háború után. Lehetett látni, hogy itt va
lami készül. A fejlődésben beállott törés nem) suhan ,el nyomtalanul 
egyetlen, életmegnyilvánulás fölött sem. A háziipar, mely még a közel
múltban is 'szinpompáiba burkolta a falut i n a l u n k , a hasznosság elvének 
nyomása alá került. Ez a nép ma is miniden szépet megcsinál, ami kell; 
ami nélkülözhető, rendszerint elmarad 

Az egykedvűség első sorban a szövés-fonáson látszott meg. Az 
anyagok közül kezdett eltűnni a len, majd a kender és helyét a gyapot 
vette át. A gyapjú szerepe is kisebb lett, alkalmazása egyszerűbb. Olcsó 
bolti áruk tolultak a háziszőttesek helyébe. A szövés-fonás alól magu
kat felszabadító asszonyokat mezei munkára fogták. Nagy eltolódások 
állottak be az életkereteikben. Napiról-naprá jobbam, szembeötlött, hogy 
rongyos falu. Az anyag kicserélése természetszerűleg a megmunkálás, 
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feldolgozás változását hozta maga után. A gyönyörű bors-himes és utá
nozhatatlan táblás szövés divatját multa. A régi asszonyok nagyszerű
en értettek ahhoz, miikép' adják meg a lakás díszét. Kétnyüistös gyol
csuk, háromnyüstös bors-himes teritőik, függönyeik, mégynyüstös pony-
vahimes és ötnyüstös táblás szövéseik megannyi büszkesége volt leá
nyuk hozományának. Egy-egy szövésnek több változatát és színkeveré
sét ismterték. Csak négyinyüstösben libaszemes, buzahimes, macslkanyo-
mos és fenyőágas szövést különböztettek meg. Ma jóval kevesebb a var
rás és hímzés is. A széles csipkéket mindenütt keskenyek váltják fel. 
Gyapjúból és hárászfoól kötött ruhadarabokat minid ritkábban lehet 
látni. 

Ügyes gazdasszonyok szép összegeket csináltak régebb posztó- és 
csergekészitésből. 1 Ma legritkább eset, hogy parajdi, asszonynak eladó 
posztója vagy csergéje legyen, sőt gyakran idegenektől kell vegyem. 

A női ruházkodás anyaga is tarka bolti holmi lett. INem töreked-
inék a hagyományos színhatások megőrzésére. A z egyéni ízlés (nevez
zük í g y ) túllépte a hagyományok kereteit, nemcsak az anyag és szín 
megválasztásában, de a szabásban is. Más ruhadarabok kerültek forga
lomba. Uralkodó szempont lett, hogy hamar fel lehessen venni, ne pisz
kolódjék, könnyen lehessen dolgozni benne. 

A forrongás a háziipar férfiágait semi kímélte. Nemcsak a díszítő 
minták egyszerűsödtek le és maradoztak el lássam, de az, egyes gyártá
si műveletek is személyi korlátozódást szenvedtek, elkülönültek. Ma 
nem minden gazda tud furni-faragni, ami nem is olyan rég elemi szük
séglet volt. Nem is érzi hiányát; addig csinál egyebet, amit viszont ő 
tud jobban. Régebb mindenki maga állította elő szerszámait: gereblyét, 
fából készült fenkőtokot, falapátot, eszközök nyeleit, sulykot, guzsályt, 
mosógépet, sőt motolát, vetőszeget, tekerőlevelet is. Csupán a finomabb 
szövőberendezéseket csináltatták mással, mint: kézzel vagy lábbal haj
tott fonókerék, csörlő, csztováfa. Mindent cifráztak a kaszanyéltől az 
utolsó fütykösig. Díszítés semími ikezebeliről nem hiányozhatott. 

Idők folyamán az élet annyira igénybe vette a székely ember min
den' képességét, hogy már nem volt tulajdonképpeni nyugalma, mikor 
á szó igazi, értelmében vett háziipari munkásságát folytathatta volna. 
Á gyártási eljárásck lassan a nagy tömeg előtt feledésbe mentek, mig 
másoknak fő kereseti lehetőségévé váltak s igy kialakulták, a 

< i - falusi kisméjsterségék. 
Ezek sem állandók, ami az anyagot és, diszitési módot illeti, csu

pán a készítés maga marad azonos. Nagyobb előkészületet, befektetést 
'és rászónást igényelnek. Nem űzheti akárki Ha nem is nehéz elsajátí
tani a gyártási műveleteket, eljárásokat és mesterségbeli fogásokat, de 
a legelemibb tapasztalat nélkül egyiket sem lehet folytatni. 

A kismesterségek között vannak olyanok, melyeket az állam közgaz
dasági fontosságuk miatt és könnyebb ellenőrzésük végett szinte iparrá 
emelt. 'Ilyen nálunk a molnérsálg Négy parasztmalom és egy műmálom 
van a faluban, valamennyi vízi erőre berendezve. A parasztmalmok kö
zül egy „alulcsapós", ahogy itt nevezik; a másik malom közelsége miatt 
a víznek nem volt elég esése, hogy a kerék fölé vezessék. 

Ugyancsak megélhetést jelentő kismesterség lett a kerekesség. De 
elég sok az ács, fafaragó és építő. Kisebb jelentőségű a kőfaragás, mint 
falusi kismesterség. Ellenben soha nemi veszíthet fontosságából -az öl
tözetet előállító mesterség, mely maga is több ágra bomlik a nemek és 
az öltözet anyaga szerint. Vámnak egyszterű falusi asszonyok, kik ügyes 
női, fehérneműket és felsőruhákat varrnak cserealapom; munkáért munkát 
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ikapnak. A férfiruházat változatosabb és .több kismesterségnek ad fog
lalkozást. A fehér/harisnya készítője, a barisnyavarró posztónjjasofcat 
és mellényeket is készít Régebben ő készítette a zekéket és szokmá-
Inyokat is, melyek annyira jellemzők voltok a havasalji emberre. A bő
rös bélést is ő illesztette bele, amit a ^apkavarró készített el. Ezek a 
falusi tímárok pompásan értettek a bőr cserzéséhez és kikészitéséhez. 
'ők készítik a hímzett bundákat, báránybőrsapkákat és subákat is. 

A mindennapos szükségleteket kielégítő kismesterségek "mellett 
még sok virágzott itt hajdan. Vol t zsiutíélyfaragó, létra- és csatorna-
ikészitő, teknővájó, vályukéiszitő, kaskötő, seprűkötő, szalmafonó, kosár
fonó, sőt székely bútorasztalos is. A termékeket idegenbe is vitték, de 
mikor látták, .hogy sokat kell hordozni egyik vásárról a másikra, fiél-
benh'agyták. Azóta más falusiaktól szerzik be a szükséges háziipari ter
miékeket. Egy részét átvették a magyar cigányok. Zsindelyt, létrát és 
csatornát fíófalva szállít, szalmaárut a Iküküllőmenitiek hoznak. A tek-
taővájás, kaskötés, kosárfonás, eeprűkötés valamint a ritkábban elő
forduló Bzitakötés cigányok kereset© lett. Pedig ma is vannak olyan ke
resett cikkek, melyeknek készítése után meg lehetne élni. Amíg Paraj
don fuvaroznak, kötélverőre nagy szükség volna. 

Kevesebb forgalmat mutat fel az olajtörő is. Régebb minden csa
ládfő nagy gondot fordított a család téli olajellátására. Bükkmakkból 
és napraforgóból sajtolt olajjal főzték iböjtös ételeiket. Ma erről is in
kább lemondanak. 

Székely-kékre festett tulipános bútorokat, ma egy asztalos sem1 ké
szít. Nincs kereslet benne. Dióbarnára festett, cifra faragású bútorok 
jöttek divatba. A férjhezadó leány semmi pénzért, sem sorozná hozo
mánya közé a tulipános ládát, ágyat, szekrényt vágy a hosszú kancsös 
fogast. Nem, kell. 

Hasonló sorsra jutott a lapcskötő-SEÖvés is. Régtónte mindenütt 
azt használták. Tartós volt és izlésles. Ma mindent kiszorít az olcsó mad
zag. 

A falusi kismesterségeknél is áll a szabály, hölgy minden első sor
ban célszerű legyen. A díszítések és cifraságok tünedeznek. A nép ma 
az egyszerűt találja szive szerint valónak. A sima vonalak utat törtek 
maguknak az egyszerű népi lakásokba is és nincs messze az idő, mikor 
ott fogják győzelmüket ülni. , 

• MeUégfogJ$kO0ásak 
Nevetségfes volna, ha ne<m volna szomorú, hogy falun igen sok 

esetben a főfoglalkozás csak jel leget ad, de a mellékfoglalkozásból él
nek. Nemcsak szegény vidékeken van ennyi mellékfoglalkozás, nem csu
pán a népfölösleggel rendelkező tájakon' talál ki mindent az emberi 
ész, amiből meg lehet éltnü. A mellékfoglalkozások íelég nagy hányadát 
a kereslet szüli. Ahogy a kereslet megszűnik, azonnal félbenhagyják az 
egészet. Ebben különbözik a kismesterségtől, mely még vergődik, hogy 
piacot teremtsen magának, továbbá abban, hogy tömegesen foglalkoz
nak vele. 

A mellékfoglalkozások rövidebb időközönként váltakoznak. Állandó 
jtellege vajmi kevésnek Van. A közelmúlt letűnt mellékfoglalkozásai közé 
tartozik a taplószedés. Fiatalembereik • és legényeik nagymennyiségű 
taplót gyűjtöttek kismesteremberek számára, kik dísztárgyakat készí
tettek belőle. Divatban volt a taplósapka, kefetartó, gyermekkötény, őv 
stb. Eltűnésével a (ruházkodás lett e'sy árnyalattal szerényebb. 

Komolyabb jövedelmi forrás volt a széiheresség. A z állandó és 
•rendszeres gépkocsi járatok beindítása előtt a jó lovakat tartó gazda 
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alkalmilag sok pénzt kapott abból, hogy pereskedő embereket vitt tör
vényre a megyeszékhelyre vagy vásárosokat távoli állatvásárokra. A 
teaekeresek rendes végállomása Udvarhely, Vásárhely, Gyergyó vagy 
valamelyik küküllőmenti falu volt. 

Ezziei rokon, de több egyéni kockázattal járó foglalkozás volt a 
rfuvarasság, ha a fuvaros saját portékáját szállította távoli piacokra.. 
A vásár biztos volt, csak a hazatérés bizonytalan. A z egész iSóvidék né
pe hires fuvaros. A korondiak Bukarestig viszik az edényt, a siklódiak 
Brassóig és Kolozsvárig a 'Cseresznyét; az atyhaiak szerszámfával, csa
tornával és lapáttal egész Erdélyt bejárják, az etédiek az osztovátát,. 
gyergyaiak a szőlőkarót egész a Mezőségig viszik. Jóllehet a hires bor
vizes székelyt elütötte, a gépkocsi, pft áll helyette tiz más: a farkas
laki és remetei szekereseket is ideszámtva, akik többszáz kilométert po
roszkálnak apró lovaikon egy kőrútjuk alkalmával. 

Farajd nem tud nélkülözhetetlen cikket szállítani. Leggyakrabban 
'Nyárádszeredába mennek deszkával meg épületfával, Gyengyóba sóval. 
E két A l t mellett előfordul, hogy Vásárhelyre mennek áruért parajdi 
kereskedőkrlek és italmérőknek. Megtörténik nagyritkán, hogy megren
delésre épületkövet visznek a Küküllőmentére. 

A fuvarcsság 'és szekeresség már önmagában rendetlen életmódot 
jelent, de főként a fuvarozásnak az a módija, mikor a fuvaros csak he
tek multán térhet vissza családjához. Ellátása iés ruházata hiányos, 
'családi élete zilált és bizonytalan). Ezért kesergi a dal: 
' k%s szekere®, ntígy szekeres, , 

mind megissza, mml kenés. 
(Még a háború utáni években is, nagy volt a vásár járás. Voltak jó

módú kisgazdák, kik készpénzszükségletüket rendszeres vásárjárással, 
nyerészkedéssel teremtették elő, nem, ismertek távolságokat. Erdély ha
tárain belül, de gyakran megfordultak Moldvában; is, noha abban az 
esetben, ha a moldvai eladó nem tudott magyarul, hivatásos vásári zsi
dó tolmács közvetítésére szorultak. Mérhetetlen távolságokat gyalogol
tak be. (Mindig pontosan ismerték vidékenként a marha árát és szeren
csésen üzérkedtek vele. Legtöbbször csak abban az esetben hajtották 
haza a marhákat, ha .otthonuk a vásárlási helytől az eladási helyére va
l ó mentükben útba esett. Csak átmenetileg tartózkodtak otthon. Éle
tük java részét az országutakon töltötték Segesvár, Brassó, Székely-
keresztúr, Udvarhely, Dicsőszentmárton, Marosvásárhely és Régen 
között. Nagyon kedvelték a gyergyói vásárokat, mert ,ott mindig jó üz
leteket lehetett kötni: Száirhegy, Ditró és Szentmiklós vásárainak min
dig jó híre volt nálunk. 
' Ma szűkebb körre szorult a vásárlás határa. Inkább csak saját 
szükségletükre vásárolnak, azért pedig nem érdemes messzire menni. 
Inkább a Küküllőmentére és Marosszékre járnak, eladni Gyergyóba. 
' Nehéz élet volt. A vásárjáró ugy hányódott, mint a törvényen kivü-
íielk. ő azonban vigasztalta magát, mikor belekezdett a híres énekbe: 

Vásárokba vasaikba járok én, 
* piros bornyu bomyuhússail élek én, 

piros bornyu bortnyúhusSpí élek én, , 
ha mieg<k\ésdmi, a bahámné hálok én. 

A hatalmas emibertömegeket foglalkoztató erdőmunkát nem lehet 
Mellékfoglalkozásnak nyilvánítani, hiszen ©ok család kizárólag ez után 
él. Régebb m.ég több embernek adott kenyereit. A Juhod mentén elhúzó
dó iparvasút korálban sok fadöntő, favágó, fafaragó, rakodó munkás és 
fuvaros dolgozott. Azóta nagyobb részük visszatért a földhöz. A tulaj-



Incze Laps: Mivel foglalkozik egy székely falui 933 

donképpeni erdőmunkások hétfőtől szombatig' ,az erdőn éltek. Vasárnap 
csak azért jöttek haza, hogy ruhát váltsanak és uj tarisznyálást vigye
nek magukkal. Turóspuliszka, kemy'ér és szalonna mellett végezték e 
'nehéz munkát. Ott dolgoztak télen-nyáron megállás nélkül. Földkalibá-
ban haltaik, főtt ételt nem ettek. Egyetlen, amit tehettek, a szakadatlan 
'munka volt. 

A pásztorember helyzete más. A csordapásztor estére hazajár. Ha 
gúnyája, vagy bocskora szakad, még aznap megigazíthatja. Estére főtt 
ételt eszik, esetleg mlég délre is visz az asszony, ha a nyomíáshatár kö
zel van. A havasi tinópásztor [ C s a l á d o s t ó l felköltözik a havasra. Ott töl
t i az egész nyarat. Emberekkel csak szombatonként találkozik, mikor 
sót viszntek a marháknak. Megedződik a tefflmiészet ölén. Önbizalma meg
növekedik, állandóan mókázik. Csupa kedély, faragatlan jóság az! egész 
ember, ha nem, bántják. Ha megtámadják, vérengzőbb, mint a havasi 
Vadak, ösztönélete sokkal jobban fejlett, mint más emberé. Életmódja 
azonban tnem emgedi meg, hogy tartalékoljon. Előrehaladást nem lehet 
látni nála, pedig a havasi élet, már csak kényszerűségből is, szerény. 
'Ez sem; mellékfoglalkozás; egyik-másik család harmadik nemízedék óta 
folytatja. Ugyanakkora hivatásérzettel csinálják, mint a számadó ju
hászok. Ellenben valódi mellékfoglalkozást űz a főpásztor, éjjeli őr és 
'piac-seprő. 

Alkalmilag a kőbánya és vasúti munka, ki- és berakás is foglal
koztat néhány embert. Ez utóbbinak azonban csak némely ágakban van 
állandó jellege. Amíg szenet égetnek, szénrakó munkásra szükség van. 
t\Téha^az alulról szállított épületanyag, liszt és más bolti áru kirakása 
és szállítása juttat keresethez embereket. Jelentősége nem számottevő. 

Különös, mikor a myikómentiek felkerekednek és kisebb-nagyobb 
< sepert okban mentoek Gyergyóba: a férfiak kaszálni, a fehérnépek, 
annak idején, aratni. Ez t a parajdi ember soh'a nem tette. Inkább el
megy Galóeásra, Bánffybunyadra, a komandói telepre fadönteni, Nagy
disznódra kocsisnak vagy M'edgye'sre az üveggyárba, de a szomszédba 
kaszálni soha. Nemi büszkeség lappang az ilyen viselkedés mögött. 
Siivesebíben beáll a nadrágos emberhez pénzért, akit különben semmire 
sem becsül, mint a harisnyás gazdához. Ha ezt tenné, ugy érzi, emberi 
(mivoltában alázkodnék meg. Isnaeirősnek, szomszédnak pénzért sem 
íiesz alkalmazottja. Az asseornyclk és leányok ősszel rendszeresen járnák 
a küküllőmenti berekre törökbuza szedni. Javadalmazásképpen minden 
11. véka esős törökbúza az övék. A kamaszodó gyermekek pedig min
den nyáron mennek vasút gyomlálni. Parajdon kezdik és 5-6 hét alatt 
érnek le Balázsfalváig. Kicsiny keresetükkel hozzájárulnak egy-egy né
pes család fenntartásához. 

A cséplőgépek elterjedése előtt, de még inkább az uradalmi nyom
tatások korában aránylag sok szegény ember kereste kenyerét kézi 
-csépiéssel. E !gész külön rend volt az övék: nyáron keresztül könnyebb 
mezei munkákat végeztek, d e telem átai szakadatlanul verték a zsú
pokat. Vagy napszámban dolgoztak vagy részében, i 

Aki mélg igy sem birja, bedeszkázza háza ablakait és családostól 
elmegy béresnek, kocsisnak távoli mtunkatelepekre. Kis elkeseredés van 
•ilyenkor bennük, kis dac. Meg akarják mluitaini, hogy dolgos ember 
a „jég hátán is mtegél" csak éppen P'arajdon nemi Soknak sikerül új 
'életet kezdeni, soknak nem. Ettől függetlenül vagy visszatérnek valaha 
•vagy soha. Megtörtént, bogy gyermekei jöttek vissza; mások utólag 
eladták a házat, hegy ottani adósságaikat ki tudják fizetni s ezzzel el
vágták a visszatérés útját. A z elszármazottak közül később sokan mes-
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térséget tanultak. 
A parajdi munkás messze vidéken fló nevet szerzett magának. Fél

országrészt Parajd látott el kó'töröVel, méterfavágóval, talpfafaragóval, 
fuvarossal, igás kocsissal. Ilyen igzságos mjunkás embert neh'éz talál
ni; felháborodik, ha amerikázást lát, csak & két keze munkája után 
akar megélni. Több mm kell, minit ,amire rádolgozott, de azt aztán nem 
Ihagyja, miég ha fejszéhez kell nyúlnia is. v 

"i i A posztót ponyvából készítik. A ponyvát viz által hajtott hat- vagy 
itöbb-botos dürückölöbe teszik, hol a botok ütése meleg viz hatása alatt tö-
ímöriti és lomositjia. 
( A csergét fordított kug> alakú famedencékben a lezuhanó viz forgatja, 
Miig elkészül. Ez a v á n y o l ó . A c s e r g é t t e h á t v á n y o l j á k , a p o s z t ó t dürückölik. 

v iA d i i T ü c k ö l ó * n e v e m á s u t t dobogó . 

T U D O R A RG II EZ Is V E R S E K 

Fordította: GRÉDA JÓZSEF 

ALTATÓDAL 

Építs, Uram, kunyhót neki 
napsütötte vén füzesbe: 
elég, ha mint virág, kicsi, 
s szűk, mint egy rózsás fülecske. 

Udvarára önts tavacskát, 
min gyufányi csónak mehet, 
hogy tükrében megláthassák 
a végtelent és az eget. 

Zöld békáját, pillangóját 
hadd kergesse ott le meg föl: 
azt a rejtett füzest öjják 
napsugarak a hidegtől. 

És tálán még csöpp festéket 
s papirt adj, hogy minden este 
festve dicsérhessen Téged, 
a Te neved százszor festve. 

S mikor aztán minden kész lesz, 
megy apu is kicsijéhez. 

LACHE 

Szúrós mint a szeg, 
mint a penge, éles, 
vagy locskán beszédes, ; 
titkait igy őrzi meg. 
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Egy tallérból kettőt ver, 
ezüst, arany, egyre megy, 
csak ráolvas egyszer egy 
bűvös varázsigévéi. 

Pörölye nehéz, de 
némán hulló. 
Lágy az üllő, 
de kitart egészbe. 

Sárga fémből tésztát gyúr, 
vigyázva keveri, óva kavarja, 
leves a teteje, zsiros az álja, 
mint a turó Íróstul. 

Zafirkővel körülrakja, 
fölös levét elfolyatja, 
aranytojás, szép kerek, 
a tarsolyt igy tölti meg. 

És milyen imákhoz ért?! 
Minap erre járt, 
s üszögből csinált 
gyűrűt és arany füzért. 

Puszta kézzel -vesz ki 
kemencéjéből lobogó lángot, 
tüzes fény füröszti 
őt és a sok arany szilánkot. 

...Sok csodája mkatt kapott 
nyolc évet és négy hónapot. 

P A P R I K A J A N C S I ' É S T Á R S A I 

(Vannak-e hagyományos magyar „Hiim«sz"-a5akok?) 

I r ta : H Á Y G Y U L A 

A szimbJáznak nem mindig volt az a szerepe, minit manapság a leg
több 'helyen, ahol a társadalom nagy kérdéseit elburkolja, agyonbeszéli. 
Az antilk görög drámairodalom azáltal érte el évezredek folyamán tul 
nem szárnyalt magaslatát, hogy éppen a társadalom, nagy, legnagyobb 
kérdéseit tárgyalta nyíltan, sőt az elképzelhető legnagyobb nyiltsággal 
ünnepélyes, monumentális formában. 

De a nagy társadalmi problémák, az antik világ alapjait illető kér
dések, amelyekből a nagy görög tragédiák és komédiák a témáikat vet
ték, nem töltötték be teljességgel a görög ember érdeklődési körét. Ma
radt még a nagy kérdéselken 'belül, azok perifériáján száz meg száz 
apró-cseprő napi probléma: kis küzdelmek, csekély horderejű viták és 
a társadalom bírálata muló viszonyok, pillanatnyi jelentőségű szemé
lyek, divatok, szokások, botrányok és más efélék fölött. Világos, hogy 
egy annyira eleven, legjobb korszakaiban az élettel annyira szoros kap-
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csőlátót fenntartó művészet, mint a színházé ezekből a vitákból, ebből a 
kritikából is kivette a maga részét. Csakhogy ez egészen más formá
ban, más eszközökkel és más külsőségek között folyt le, mint a nagy 
problémákat tükröző nagy színházi irodalom, nagy színházi művészet. 

Ném a kőből épült pompás amfiteátrum volt a hazája ennek a 
tiszavirág-életű művészetnek. Ahol a legsűrűbben nyüzsgött az ember
tömeg, vásártereken, a városok szélén, rosszhírű uccákban ácsolták ösz-
sze az antik Ezinház ismert formájához semmiben sem hasonló faállvá
nyukat ezek a színházak, ahol a színjátszás antik törvényeinek fittyet 
hányva, az antik dramaturgia szabályaival mit sem törődő szerzőik 
szkeccsezerű darabjait rögtönzésekkel zsúfolva, varieté számokkal tar
kítva, illetlen kosztümökben, trágárságoktól csöpögő, szójátékokkal teli 
nyelvezettel leginkább harsogó sikert — de esetleg éppoly hangos nem
tetszést — aratva, előadták. 

Ezt a különös szinpadművészietet a szinháztörténelem mimusz né
ven ismeri (a valóságban vidékek és korok szerint változva nagyon 
sokféle neve és nyilván ugyanannyi stilusváltozata is volt.) 

A mimulsz mindenben elütött a korabeli klasszikus színházi iroda
lomtól és művészettől. Színhely, idő és cselekmény egységének nyoma 
sem volt a mimuszhan, a kórust az antik drámairodalomnak ezt a 
fontos elemét — nem alkalmazta, az antik dramaturgia bölcs mérsék
letét a szereplő személyek számát illetőleg nem ismerte és annyi sze
mély felléptetését engedte meg magánok, amennyi éppen jólesett (per
sze nem mintha olyan nagy személyzete lett volna a mimusz színpad
nak, hanem mert a mellékszerepek játszói mindén skrupulus nélkül öl
tözködtek át minden pillanatban, ugy hogy akárhány szerepet játsza
nak, ahogy Zuboly szeretné a Szentipáf/iéji ápmlxm.j És végül: mig a 
nagy színházban nőnek nem volt szabad fellépnie és a női 
szerepekét is férfiak játszották, addig a mimusz színpadán ott ágál
tak, ugráltak a mimusz-szinészmők és mint aranyszájú Szent János egy
házatya dörgedelmes kritikájából láthatjuk (de amugyís gondolhatnék) 
nem éppen ők voltak a legszemérmetesebb tagjai a mimusz-társulátok
nak. 

Ennek a nagyon másodrendű színházi művészetnek az irodalomtör
téneti, színháztörténeti és politikai jelentősiége nagyobb, mint első pilla
natban gondolnók. 

* ! ' 
Tiszavirág-életű művészet a mimusz. Aligha lehetett akárha két

szer is ugyanazt a szöveget hallani a mimusz játszóiktól. Mivel a mi
musz éltető eleme az aktualitás és mivel a rögtönzésnek nincs benne ha
tára, hát a napi események, pletykák, a legújabb viccek szépen naponta 
belekerültek a szövegbe, ha beleillettek, ha pedig nem illettek bele — 
akkor is. 

De ez a tiszavirág-életű művészet egyben örökéletű művészet is. 
Ezt igy kell érteni: mivel a mimusz a napi élet visszatükrözője, ezért a 
napi élet típusait viszi a publikum) elé. A napi élet típusai közül azon-
ba n mindenkor kiemelkedtek bizonyos típusok, őstipusok, amelyek min
den népnél, a legkülönbözőbb korokban — néprajzi és korszerű változá
sokkal nagyjából azonosak. Mindenütt azok az alakok vonják maguk
ra, "a művész és a publikum figyelmét — és válnak folytonosan vissza
térő főalakokká —, amelyek különösen alkalmasak arra, hogy fellépé
sük élményeik, kalandjaik által a társadalom hibáit leleplezzék — az 
osztálytársadalom hibáit alulról nézve, plebejus szemmel nézve, kriti
zálják. 
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Hermann Reich, a imimusz legnevesebb kutatója, akinek már több, 
mint harminc évvel ezelőtt közzétett eredményei lényegükben ma is ér
vényesek, igy sorolja fel a görög mimusz főtipusait: „tolvajok, rabszol
gák, orvosok, matrózok, parasztok, balászok, pásztorok, vargák, taní
tók, katonák, vámszedők, kocsmárosok, keritők, vincellérek, rongyke
reskedőik, kötélverők, altisztek, küldöncök, templomszolgák, pékek, ki
kiáltók, kapitányok, polgárasszonyok, keritőnők, hetérák, bábák és fu-
rulyáslányok." 

A pSebejusi életnek ebből a tarka tömegéből azonban kiemelkednek 
egyes főtipusok: a szájhős katona, a magát ostobának tettető, de agya
fúrt szolga, a hiszékeny vidéki, az örökké felszarvazott férj, stb„ stb„ 
a világ vigjátékirodalmának mindenkor leghálásabb figurái, akik ha
gyományosan, a legkülönbözőbb korokban, a legkülönbözőbb nevek 
alatt és kosztümökben mindig visszatérnek és meghálálják az irőnak és 
művésznek, hogy foglalkozik velük. 

.Hermann Reich megrajzolta a legfontosabb mimusz alakok csa
ládfáját. Egyes főtipusok elterjedtsége korokon, országokon, világré
szeken át olyan meglepően nagy, hogy gondolni sem lehetett arra, hogy 
a tipus egyik válfaja a másikból minden esetben folytatólag, mintegy 
apáról-fiura szállva keletkezett, hanem ugy kell a dolgot látnunk, hogy 
a nép művészi teremtő-ösztöne itt is ott is megteremti ezeket a lénye
gükben azonos alakokat, mert mindenütt szüksége van rájuk a társada
lom hibái ellen való vidám küzdelemben. 

Reich családfája egyetlen egy magyar mimusz alakot jegyez fel : a 
PuprtJthjamcsit) (a Hatnswurst, a Kasperl, a Harjequm, a Petruska és 
ki tudja még hány különböző nemzetségű édestestvérét). Ezzel azon
ban a magyar mimusz alakok kérdése távolról sincs elintézve. 

Igaz, hogy a [Paprikajancsi az az alak, aki a magyar nép szemében 
ma is föltétlenül színpadra Való és a szinházhan — vagy a hököm szin-
jíSíhgn — ma is nélkülözhetetlennek bizonyul. De a mimusz alak ter

mészetihez tartozik, hogy nem marad mindig a színpadon, néha beván
dorol a könyvbe, az újságba, a pamfletba, a vicclapba — minden irodal
mi műfajba, ahova beengedik; r.émtely fontos válfaja nem is színpadon 
születik. í g y hát a magyar hagyományos mimusz alakokat is, ha egy
szer valaki alaposan, tudományosan kutatni fog utánuk fennek a cikk
nek ez természetesen rem feladata) leginkább más irodalmi műfajok
ban fogja megtalálni. Minden esetben vágyódik azonban a mimusz fi
gura a színpadra és az első kínálkozó alkalommal föl is tolakodik oda, 
ha máskép nem, hát prózaművek vagy költemények dramatizálása utján. 

Kövessük pár mimusz alak vándorlását, ha óriási ugrásokkal, 
nagy hézagokkal is, időn és téren át. 

A régi kinai színház egyik legnépszerűbb figurája a hazudósa kato
na volt. Miután a kinai színpad bizonyos állandó ceremóniák közé 
ágyazza, be a színjátszást, a mi szájhőisüinkntek is juttat ironikusan eey 
bizonyos különös megtiszteltetést: valahányszor fellép, mindig megjele
nik alul a szinped tövében egy színházi szolga és egy lámpással az ar
cába világit, hogy a publikum jobban lássa a dicső harckeresőt. — A 
római mimusz és a mimuszból táplálkozó komédia egyik legjelesebb 
alakja a mües glomosus, ugyancsak a hazudozó katona, — az olasz 
commedia déU'arte capitöno név alatt lépteti föl, szóval rangot kapott, 
vagy hazudott egyet macának nem nehéz megtalálni a családfa foly
tatását Németországban Münchausen báróban, Magyarországon Háry 

* 
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Jánosban, csak éppenhogy ez utóbbiak nem, mint szinpadi figurák szü
lettek. 

A régi India egy különös drámai műfajt művel: az árnyképszinhá-
zat. A z árnykép dramaturgiának egyik legkedveltebb alakja, a Vidusuká 
(annyi, mint: szitkozódó) volt. Vldusaka később lejött az árnykép vász
náról és az indiai színpad nélkülözhetetlen típusa lett. Főjellemvonása, 
hogy együgyűnelk teteti magát, de mindig talál rá módot, hogy vélemé
nyét alaposan megmondja. És mivel a verekedés minden idők mimu-
szainiaik j e l l e i E l z ő cselekmény-eleme, hát a Vídiie.aka sem marad meg a 
szitkozódásnál. A görögkori mimusz főalakja a Kopasz, majdnem 
teljesen azonos la Vidusakával —. Törökországban újból találko
zunk az árnyképszinházzal. Főalakja, Kwmgöc pompás, sokaldalu, szel
lemes, nemzeti változata a Vidusakának, illetőleg a Kopasznak. — Az 
uj görögöknél a Karagöcből Kjamgthipziez lesz és valóságos nemzeti hős
sé válik, mert a török elnyomók ellen küzd vidám eszközökkel, felülte
téssel, nem szcszerint értett kívánságok szószerinti teljesítésével, a ne
vetség gyilkos fegyverével. Említsük csak a legújabb sarját ennek a 
népes családnak: Hasek Svejkjét. És ne feledkezzünk meg egy közeli 
rokonról az oldalágon: IM&OS Mutyisról. 

A római mimusz állandó típusa volt a vidéki, aki Róma városában 
mulatságos viszontagságokba keveredik, nevetségessé válik, de a józan 
ész kritikájával mégis ő leplezi le a városi élet visszásságait. — Nem 
ismerünk rá a Péteskei Noíámts-ra? 

Amint ebből a néhány példából is láthatjuk, a mimusz alakok újra 
meg újra belekeverednek a magas színvonalú értékes irodalomba, azt 
gazdagítva, a költőnek hálás anyagot szolgáltatva realisztikus típusok 
alkotására. A legklasszikusabb példa erre Sir John Fallstiaff. Reich 
kimutatja, hogy a Windsori vig nőkben egyetlen vezető motívum sem 
fordul elő, amit Shakespeare ném hagyomány utján örökségképpen ka
pott és ami közvetve vagy közvetlenül nem ősrégi mimusz elemekre ve
zethető vissza. í g y bizonyul Shakespeare (nemcsak ez egy alkalommal) 
a népköltészet, mégpedig nemcsak az angol nép, hanem Európa számos 
népe költészetének méltó nagy örökösének, aki fönntartás nélkül bele
kapcsolódik a népi alkotás nagy egészséges vérkeringésébe és ezáltal 
marad örökké friss, örökké termékeny. Ugyanezt mondhatjuk kisebb-
nagyobb mértékben mindazokról a költőkről, akik tudva vagy tudtukon 
kívül mimusz elemeket dolgoztak fel, mimusz alakokat nemesitettek 
realisztikus irodalmi típusokká. 

A másik fontos tulajdonsága a mimusz alakoknak, amint már eb
ből a néhány példából is láthatjuk, hogy — amennyiben nem színpadon 
születtek, — hát törekszenek a színpadra. Valamennyi itt megemlített 
alakot legalább egyszer, de leginkább többször is dramatizálás utján 
színpadra vitték már. Hogy az igy keletkezett színdarabok mégsem let
tek mimusz darabok és nem fejtették ki azt a hatást egészen széles nép
rétegekre, amit a mimusz ki tud fejteni, annak mélyenfekvő társadal
mi és politikai okai vannak, olyan okok, amik egy eleven mimusz moz
galom keletkezését megakadályozzák, a mimusz színpadra alkalmas ala
kot a hivatalos színpad neki alkalmatlan korlátai közé szorítják. A mi-
miusz eleme a szabadság, ezért a mimusz. a maga speciális elnyomóira 
igen veszedelmes eszközeivel minden körülmények között a szabadság
ért harcol. Olyan korban, amikor a tőkés termelési rend egyoldalúsá
ga a nép művészi alkotóerejét annyira lecsökkenti, hogy egy ilyen szo
ciális népi műfaj kitermelésére nem futja már, másrészt meg a művé
szeket annyira elválasztja a néptől, hogy az a fönntartás nélküli be-
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kapcsolódás a népi alkotás vérkeringésébe, ami a mimusz életéhez ok
vetlenül szükséges, lehetetlenné válik, ilyen időkben nem keletkezhet 
mimusz mozgalom. í g y hát a mimusznak mindaddig nincs talaja, mig 
a lekötött rétegek cntudatosodása folyamán művészi teremtőerejüket 
is nem sikerült regenerálniuk és mig ennek a fejlődésnek a folyamán a 
művészek újból fel nem fedezték örök ifjúságuk titkát, a nép vérköré
be való bekapcsolódásukat. 

A mimusz alak nem elégszik meg és nem elégedhetik meg avval, 
ha egyszer egyetlen színdarabban viszik a színpadra. Újra meg újra, 
szériaszerűen akar fellépni, mint régi ismerős akar a publikum szeme 
elé kerülni, régi rokonszenveket vagy ellenszenveket érvényre juttatni. 
Csak igy van értelme az életnek, így válhat a társadalmi visszásságok 
állandó ellenőrévé. , , 

Ebből következik, hogy a mimusz alaknak nincs életrajza. Életé
nek egyik és másik epizódja között nincs logikus összefüggés. Gondol
junk csak korunk legnagyobb és alighanem minden idők egyik legjelen
tékenyebb mimusz alakjára: ChaH<fa Chaplinre. Ha valaki végignézte az 
összes Chaplin-filmeket, képes-e összeállítani a Charlie-figura, mint 
költött alak életrajzát? Nem, a viselt dolgai nem illeszthetők össze 
folyamatos biográfiává. Sir John Falstaff csak három darabban fordul 
elő, de élményei mégsem hozhatók időrendileg és földrajzilag maradék 
nélkül egy biográfiai fedél alá. A mimusz alakkal nem eshet olyasmi, 
ami bármi más történést a jövőre kizárna. Cselekedeteinek csak a maga 
tipikus egyéni jelleme szab korlátot és annak viszonya a társadalmi ál
lapotokhoz. Ha például a mimusz alaknak szerelmes a természete, mi 
sem, gátolhatja abban, hogy minden darabban újra meg újra belesze
ressen abba a lányba, akit már iksszer szeretett és feleségül vett, vagy 
éppen nem vett. 

A mimusz figura még a saját halálát is túléli. Cbarlie az egyik egy
felvonásos filmje Végén a vizbe /fullad, de nemi hiszem, hogy egyetlen néző 
is arra a gondolatra jött volna, hogy nem lesz már több Chaplin-film, mert 
hisz a főszerep befejeződött. Viszont Rómeó és Júlia halála után egyet
len épeszű néző sem kérdezheti, hogy vájjon lesz-e még egy további da
rab Rómeóról és Júliáról. Ez a minden akadályt legyőző szériaszerűség 
egyik vezérelve és Íratlan törvénye a mimusznak . 

A népszerű társadalomkritika alkotta és szériaszerű epizódokban 
megjelenő alakckbak a magyar irodalomban nem csekély a száma. De 
mivel mimusz színpad az emiitett okokból nincs, hát másutt húzódnak 
meg. Gondoljunk csak a Borsszem- Jdsnkó állandó alakjaira, Tőljás 
ZMf%Vire, Sejfénsteinetf SalVm^mca, Bukpvtyy Abstteptcwszra, báró Wew-
ixshcffyire, Kotíik Zirgfabéfyióra. és számos társukra; gondoljunk Göre 
Gábor pompás figurájára meg a környezetére, Durbints sógorra, Kátsa 
cigányra, a pesti úrra és a többiekre. Mindezek — éppúgy, mint az 
előbb emiitett nem szériaszerűen megjelent, de karakterüknél fogva 
ilyen megjelenésre alkalmas alakok (Háry János, Péleskei nótárms, Lu-
dPs Matyi, stb., stb.) — bármely pillanatban el tudnak foglalni helyü
ket népszerű könnyűkezű, gyilkosan nevettető kis szinpadokon. 

Bizonyos mértékig itt-ott fel is ütötték a fejüket hasonló alakok a 
magyar kabarészinpadon. í g y vagy busz év előtt a Gábor Andor Pufija, 
meg a Na&y Endre egyes állandó alakjai (Salamon^Szenes), de ezek
nek hiányzott a rniéregfoguk, ami nélkül pedig nem/ mimusz a mimusz. 
(Hasonlóképpen az utolsó években nagy népszerűségre került HOcsek 
és Sajó. A szerk.) 

* 
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A mimusz természeténél fogva közéleti (politikai) művészet. Olyan 
korokban, amikor a hivatalos nagy színpad maga is közéleti szószék 
volt (pl. az antik Görögországban) a nümusz hatáskörébe az apró-csep
rő problémák, a politikai és társadalmi élet csirkepörei jutottak. Szá
mos más korban azonban a nagy színpad nem tekinti feladatának, hogy 
a nagy politikai kérdéseket tisztázza, inkább, hogy összezavarja vagy 
legalábbis mellőzze. Ilyen időkben aztán a mimusz jelentősége mint 
egyetlen közéleti harcos színpadi formáé nagyon emelkedik. í gy pl. a 
keresztényüldözések idején a régi Rómában^ 

Fel van jegyezve, hogy a kereszténység egyik vértanuja Szent Ge-
néziusz, amíg élt színész volt, mégpedig nem valami finom színházban, 
hanem a mimusznál. A közönség nagyon szerette, különösen egy képes
sége miatt, t. i., hogy nagyon hiven tudta a nyavalyatörőst utánozni. 
Ezért aztán időszámításunk 303. évében bekövetkezett erőszakos halála 
és az arra következő szenttéavatása óta a nyavalyatörés csodaszerű 
gyógyítását várják tőle a hívek. Ez a színész titokban keresztény volt, 
tagja az ősi keresztények illegális szervezetének, készen arra, hogy 
meggyőződését ha kell, mártírhalállal tanúsítsa. A z alkalom nem ma
radt el. A társulat egyszer Diocletianus császár jelenlétében léphetett 
fel egy a keresztényeket gúnyoló darabban. Áím Genéziusz, a színész, a 
nyavalyatörős nagysikerű ábrázolója, a darabban, amelyben a keresz
tényt játszotta, a nevetséget eltűrte és parodizált ceremóniákkal ke-
íesztrefeszitésre Ítéltetett, egyszerre térdrevetette magát és kinyilat
koztatta, hogy ő valódi keresztény, mire a császár valódi keresztrefe-
szitésre Ítélte, amit azon nyomban a színpadon végrehajtottak. Tetté
nek bizonyára nagy volt a tömeghatása, arra vall szenttévatása és hogy 
a történetét rögtön följegyezték. 

A francia vásári komédiásokról, mint politikai harcos truppokról, 
küzdelmükről, üldöztetéseikről, találékonyságukról bőséges adataink 
vannak. 

Karaghioziszról, mint a görög nemzeti szabadság harcosáról már 
szólottunk. A példáknak, amelyekben a mimusz közéleti állásfoglalása 
egyértelműen megállapítható se szeri se száma, hát még azoknak ahol 
a közéleti tendencia ugyan megvolt, de ma már nem ismerhető fel. 

Biztosra vehetjük, hogy a népek mostani általános küzdelme folya
mán, amit különböző országokban, különböző viszonyok közt, különböző 
eszközökkel társadalmi és nemzeti céljaikért folytatnak, itt is ott is új
ra meg fognak születni bizonyos olyan formái a közéleti színházművé
szetnek, amelyek a mimusz gyűjtőfogalma alá tartoznak. Biztos, hogy 
annak a számos változatban és más és más nevek alatt megjelenő köny-
nyű, mozgékony színházi irodalomnak és színművészetnek, amelyekről 
mimusz néven ir a szakirodalom, leghasznosabb tulajdonságai egy uj 
népszerű harcos könnyű-művészetben vissza fognak térni. 

A magyar népnek kétségtelenül nagy az érdeklődése a színházi 
teljesítmények iránt. Újra meg újra keletkeznek, különösen a városi 
dolgozók körében, kisebb-nagyobb színjátszó truppok, De ezek — leg
alábbis a legutóbbi időkig nem is tettek kísérletet annak a jelenté
keny örökségnek, amelyről itt csak azt mondtuk meg, hogy körülbe
lül hol kell keresni, az értékesítésére. [Szavaló és mozgás kórusaikban 
túlságosan a német minta után mentek és nem vették észre, hogy ez a 
sűrűvérű, extézisos, handabandázó stilus Németországban nem a mély
réteg valódi stílusa, hanem, egy mondvacsinált kispolgári kotyvalék, 
ami éppen a valódi népi, kisszinpadi művészet keletkezését akadályozta. 

Be kell látnunk, hogy egy jól megpaprikázott, ügyesen szőtt cse-
lekményű szkeccs (a cselekmény szövéséhez a világ minden hagyomá-
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nyos vígjátéki cselekiményeleme rendelkezésre ál l ) mondjuk Göre Gá
borról és a Kátsa cigányról vagy Háry Jánosról, vagy Ludas Matyiről 
(de persze uj, aktuális viselt dolgokkal) többet használ, mint la leg-
zengzetesebb szavalókórus minden másodkézből vett mozgásművészeté
vel. 

F O D O R J Ó Z S E F : V E R S E K 

NEM LESZ JÓ! 

Ebből nem lesz jó-elégség 
A számodra, hidd nekem. 

De lelkem, fáradva, nem tép 
Több zokszót; vak, balga népség, 

Csináld hát: de nélkülem! 

Mi jön, mint vad idegenség, 
Miérd már\, bús, gúnyos szemem.. 

Sípjuk, játék mellé, fessék, 
Hév, erény, gaz, kötelesség i — 

De enyém az életem! 

„VILÁGVÁLSÁG" 

öreg erdőn elheverve, 
Vad napoknak ijedelme, 
Nagy gazoknak gerjedelme 

Nyargal át a fejemen. 
Nyüzsg B, tudjuk semmi elve, 
Kotylik X úr kofa nyelve, 
Z, bitangok fejedelme, 

Kapa-kasza-fáj elem. 
Kupak ötlet, sörös elme, 
Kujon ujjak kártyaverme, 
Cinkos buták baj-szerelme: 

A világtörténelem! 

KIKNÉL CSAK A VAS DÖNT 

„Tedd a te szablyádat helyére, 
mert valakik; fegyvert fognak, 
fegyverrel kell veszniek". 

(Máté 29-52.> 

Csak fúdd fel magad jól, te törpe, 
mint régi mese béka dögje, 
míg népet éhbeszíni fogsz 
És a vastól álig szuszogsz! 
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Hogy a vas legyen fektéd és 
álmod és reggeled, 
Vas legyen, ami megtöm és 
Vas, ami eltemet 
S miben anyád sír, nőd, fiad, 
Ezer-íz gyermeked! 

VÁLTOZTATNI! 

Mint ég tüze a felhőn, 
Hevitnek a dühök, 
Robbanásig gyülemlőn 
Forrongok, hevülök. 
Mi van rá ok? Mi van, bánt! 
Füllj, liass, míg széttörök 
Romboló, másító láng, 
Meg nem, nyugvó, örök! 

BÁTRAN 

Rajta, fel! míg állok, őrzöm, 
Életvégig, áron, őszön 
Amit rejteget 
Ez a hazárd, messzigyulladt, 
Táltos-titkot, ősi multat 
Tartó belső: olthatatlan lelkemet. 

Rajta fel: míg élek, égek, 
Forró száj, hős kar, s te, részeg 
Szemem izz szenet: 
Merre jobbért büszke rend kel, 
Ajkkal, hittel, vagy sebekkel, 
Társak, bárhol^ osszatok be engemet! 

A K E D V E N C 
(Egy Mozart-film) 

Irta-. BALÁZS B É L A 

Előkelő hintó halad keresztül Bécs uocáim. Két vadász lovagol elől, 
kettő hátul. 

A kocsiban Colloredo hercegérsek ül: egy némileg idétlen, törpe
szerű szerzetes. Epés, morozús, tirannikus. 

Mellette ül udvarmestere, Arco gróf. Atléta termet hatalmas há
romszögű kalappal, hullámzó jafcotval a mellén, csipkekézelőkkel. A mo
gorva, hallgatag hercegérseket alattvalói hódolattal, mosolyogva, tu
bákkal és zsebkendővel szolgálja ki. 

A szűk ucca visszhangzik a daltól. 
— Hallja, főméltóságod? — mosolyog Arco. — Egész Bécs opera

előadássá változott! 
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— Bábel és Ninive ! — morog a hercegérsek. — Romlott város! 

Egy ablakból vidám polgárasszony hajlik ki és portörlő rongyát a 
reggeli levegőbe rázza. E|gy dallamot énekel a Szöktetésböl. 

Szemben a pékmester kilép boltjából és énekelve válaszol neki, mint 
valami operaduóban. 

És egy lány, aki vasalóval jelenik meg a balkonon, velük énekel az 
igy keletkezett hármasban. 

A hintóban azonban Arco gróf beszél a hercegérsekhez: . 
— Mindez az ön Mozartjának Szöktetés a Szerályból eimű operájá

ból van. Főmagasságod fiatal karmestere nagyon sok megbecsülést sze
rez főmagasságodnak. 

— Nem az én megbecsülésem, ha Bécs valamennyi mosónője Mo
zart-féle szerelmes dalokat énekel. Bezzeg a salzburgi dóm régi orgo
nája hallgat! Szöktetés a Szerályból! — De még egy szentmisét sem 
komponált a fickó! Tüstént vissza kell térnie Salzburgba! 

Egy szabóműhelyben a Szöktetés szerenádja zeng. 
A mester hatalmas ollóval ,nyir a szövetbe és dúdol: La-la-la-la-la. 
— Hamis — csóválja a fejét egy rendelő. 
— Bedig épp tegnap énekelte elő nekem a kuglipályán Ofner ur. 

Pontosan igy: la-la-la-la-la. 
— De én 'csütörtökön magam hallottam a Burgszinházban! Lala

lala. 

A fogatban Arco gróf beszél a hercegérsekhez: 
— A magasabb osztályok és a zeneértők is magasra értékelik Mo

zartot. 
— Nem becsülik — icsattant fel szenvedéllyel Colloredo, —, mert 

amit becsül az ember, azt megőrzi. Azt , amit becsül az ember, azt nem 
hagyja elzülleni. Ha ezek Mozartot valóban becsülni tudnák, ugy nem 
engednék meg, hogy csodálatos talentumát mesterlegények szerelmi da
lainak és nemesi pásztorjátékok menüettjeinek komponálására pazarol
ja, ahelyett, hogy Isten dicsőségét zengené és fanfárjaival a szent egy
ház hatalmát hirdetné. 

Egy kisgyermek játszik a homokban és a Szöktetés szerenádját dú
dolja. 

A hintó vágtat, majdnem elgázolja a gyermeket. 
Minden ajtóból és ablakból a Szöktetés dalai hangzanak. 

* 
La-la-la-la — folytatódik mintegy az ének Ferdinánd főherceg ke

cses zeneszalonjában, hol egy kis reggeli koncert ül együtt. 
A főherceg modorosan és sok érzéssel énekli a Szöktetés szerenád-

ját. 
— Felség, nem csodálatos ez a zene? fordul ezután anyjához, 

Mária Teréziához. A császárnő tetszéssel hallgat egy nagy karosszékben. 
— Én magam is egészen meg vagyok lepődve — i bólint Mária Te

rézia. — A fiatalember zseni. 
— Megengedi Felség, hogy Mozartot kikérjem a hercegérsektől és 

magamhoz vegyem? 
— Mint mit — kérdezi a kövér császárnő, háziasszonyi józansággal. 

— Hisz' karmesterre nincs szüksége. 
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— Mint zeneszerzőt! 
— A zenéjét igy is akkor hallhatja, amikor akarja. Minek költeni 

fölöslegesen a pénzt? Kérem énekeljen tovább! Ez a Mozart valóban 
varázsló. 

Ferdinánd egy másik áriát énekel. A császárnő scnajt a gyönyörű
ségtől. 

— Megbecsülést jelentene — véli a főherceg ezután — egy ilyen 
embert alkalmazni! 

— Nem kell az embernek haszontalan emberekkel terhelnie magát. 
Játszón csak még valamit tőle! 

Miközben a kották közt lapoznak és tovább játszani készülnek a fő
hercegnő, aki zongorán kiséri, vél i : 

— Különben is ennek a Mozartnak nagy a családja. A z ilyesmi 
egyre többe kerül. 

Ujjain a brilliánsok szikráznak, amint pár futam után ismét ját
szani kezd... 

Mozart, az ifjú, pontosan huszonöt éves, siet át az uccán. Keskeny 
lányos arca ragyog a boldog izgalomtól. Kicsi, gyengéd testét mintha 
szárnyak emelnék. Félig táncol, félig fut és énekel maga elé. 

A zene, amely Mozart lépteit kiséri vidám és lendületes, szellemes 
és szenvedélyes, a fiatal zseni boldog mámora. 

— Jó reggelt, Mozart ur! — int egy kövér joviális mészárosmester 
szívélyesen feléje mészárszékéből. Jó reggelt ! 

Mozart mosolyogva int vissza anélkül, hogy megállna. Siet. Vala
mi hajtja. 

E g y csinos lány az egyik ablakból észreveszi és gyorsan két másik 
lány figyelmét hivja fel. 

Mozart ur! Jó reggelt, Mozart ur! 
Mozart meglengeti a kalapját, de tovább rohan. 
Egyik ajtón egy szépasszony dugja ki fejét és gyengéden suttogja: 
— Mozart! 
Mozart kokott mosollyal kacsint feléje. De rohan tovább, mint a vi

harban. Röpülni látszik, röpítve muzsikájától. Mozartnak e járása kép
más és utalás: igy megy a fiatal zseni az életen keresztül. 

Özvegy Wéberné szobájában nagy a tumultus. A szoba ugy hat, 
mint valami felforgatott varroda. .Ruhák, parókák, kendők, csipkék, 
művirágok és a késői rokokó egész arzenálja a legolcsóbb kiadásban 
szanaszét asztalokon, székeken, zongorán és padlón. 

Mert Alojza, a szép Alojza öltözködik, még pedig gyorsan, gyor
san! Tüstént érkezik u. i. a színházigazgató! 

Weber mama, egy körülbelül negyvenéves robusztus és viharzó 
asszonyság vezényel. Lányai, a tizennyolcéves Cbnstance és a tizen
négyéves Sophie szalagokkal és felduzzadt krinoilinokkal futkároznak a 
szobában. 

— A krinolin túlságosan nagy a házban való fogadáshoz — mond
j a Alojza elkényeztetetten. 

— Hozom a kéket. 
— A kék már nem divatos! — Alojza tudatos a szépsége felől és 

megszokta, hogy kiszolgálják. 
— Gyorsan a fehéret a zöld csipkével! — kiált Sophiera. 
Constance énekelve ismétli meg, miközben a szekrényhez szalad: 
— Gyorsan a fehéret a zöld csipkével. Ez jó lesz! Ez jó lesz! 
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S ettől kezdve mindent énekelnek: 
— Hozom a szalagokat és a virágokat! 
— Nagyon tarka lesz. Nem szolid! 
— A színházigazgató ezt szereti! Hisz' nem öreg ember! 
— Alojza nem kolostorba megy, banem színházhoz! 
— Mndjárt itt lesz a direktor!... Mindjárt itt lesz! 
— A színház di-i-i-rek-rek-rektooor. 

Ebben a hatalmas izgalomban dörgi Wéber mama parancsait jóke-
délyüen és közönségesen, némi romlottsággal, de teli érzéssel. Wéber 
mama egy mindig számító spekuláns, lágy szívvel és őszinte művészet
szeretettel. A vidéki színházi mamák ismert típusához tartozik. 

Ebbe a groteszk rokoko-garderob jelenetbe robban be Mozart. 
— Nem beengedni! 
— Mindjárt itt lesz a direktor! — kiáltja elfúlva, boldogan Mo

zart. — Addig könyörögtem, míg végre mindjárt jön. Én csak előresza
ladtam. Még egy kicsit gyakoroljunk. Énekeljük le mégegyszer az áriát. 

iConstance fel akarja tartóztatni Mozartot az ajtónál: — Nem. — 
Igen. — Nem. Igen. 

Mozart erőszakkal betör. A boldogságtól szertelen, mint valami gyer
mek. 

— Alojza! 
Mert szereti Alojzát. És amikor szenvedélyesen megcsókolja a lány 

kezét, akkor a lány oly szeretettel néz rá, hogy ugy látszik, hogy ő is 
szereti. Jóllehet nagyobb és testesebb, mint Mozart. Mozart egész gyer
mekként hat mellette. 

— Gyorsan a zongorához! — Mozart a lányt a zongorához vonja. 
— A toalet nem kevésbé fontos a j ó hatáshoz! — S Wéber mama 

visszahúzza Alojzát. Alojza, a szép, némán mosolyog, mintegy belsőleg 
előkészítve magát. 

— De a muzsika mindennél fontosabb — mondja, miközben szenti
mentálisan néz Mozartra. — Ugy-e Wolfgang? 

— Akkor gyorsan a parókával! — kiáltja Mozart és segédkezik, tré
fál, mint valami vidám gyerek és komikus rímekben énekli: 

ItŰ a csalóka 
Tornyos paróka, 
Csillog a szála, 
Rizsport reája. 
Rizsport re-he-he-ájct\! 

— Most aztán vége —. kiáltja Alojza, aki komolyabb, mint a töb
biek s elgondolkozó álmodozó szemeiben valami távoli és titokzatos 
csillog. — Gyorsan vegyük át mégegyszer, gyere Wolfgang... Ah, ugy 
dobog a szivem! 

— Ah Wolfgang mondja lágyan, amidőn a zongorához ültek — 
milyen hálás vagyok neked. Mindent, amit tudok, neked köszönhetek és 
ha most, a. te ajánlásoddal még a színházba kerülök... minden álmom... 

— Mindent, mindent teérted! 
Mozart szemei nedvesek a gyengédségtől. 
Megkezdik az áriát. 
Közben Wéberné gyorsan rendet teremt a szobában. Minden kész a 

fogadásra. í gy lógjanak a függönyök ? Nem, 'így! Virágokat ide! Vájjon ő 
a nagy, vagy a kis szalagot tegye föl? Gyorsan, gyorsan! 

— i Cbmstanee! — kiált váratlanul — kávét és kuglófot! Kávé és 
kuglóf nélkül fogadjunk egy szinházdirektort? Constance, Constance! 
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A finJom és okos Constance nagyon bűntudatos ábrázatot vág. 
— De hisz nincs egy krajcár se ! — suttogja elpirulva. 
Wéberné kinyit két fiókot, Sophie két másikat. 
— Sehol semmi! 

Na, ha Alojzát ma angazsálják, akkor nálunk, Wéberéknél is 
máskép lesz! — véli Wéberné és megbökdösi a zongorázó Mozart vállát. 

— Mozart, adjon valami pénzt! A direktort csak meg kell traktál
nunk valamivel. 

Alojza kissé zavart: 
— Tegnapelőtt is kértél tőle pénzt! 
— Nem tesz semmit — mosolyog Mozart. — Ha volna! 
A z utolsó krajcárját adja oda. Nem elég. Wéber mama sóhajt és 

csóválja a fejét. 
— Ah, Mozart, mily kár, hogy magának nincs pénze! — mondja 

őszintén. — Akkor minden, de minden máskép lenne. Ha pénze volna 
egy zseni lenne maga. — És valóban megindultan homlokon csókolja. 

Alojza és Mozart tovább muzsikálnak. 

Wéber mama a pénzt már átadta Constancenak, hogy menjen el 
kuglófért. 

,— Ne menj, Constance, — kiált most utána, — hisz egy jó süte
ményért sem elég. 

— Visszaadom a pénzt Wolfgangnak. 
Wéber mama elveszi tőle. 
— De hisz már ide adta! — véli bölcsen. 

— Jön a szinházdirektor! — Rohan a szobába a kis Sophie. 
— Figyelem! — dörgi Wéber mama és a végső pózokat rendezi. 
Ekkor észreveszi Constancet, aki csendben visszavonult az egyik 

sarokba és önfeledten Mozartra néz. 
— Constance menj ki a szobából,! 
— De hisz én csendben vagyak! 
— Megtetszhetsz a direktornak és ma Alojza van a soron. 
— Alojza sokkal szebb! — mondja Constance okosan, szomorúan. 
— .SzinházdUrektorokhák nincs Ízlésük. Menij! 
S belép a szinházigazgató ur. Nagy, testes, magabiztos, mosolygó 

üzletember. 
— Na, hogy van csöpp nagyember? — s megveregeti Mozart ar

cát. •— Ez tehát az ön tanítványa? — és szemügyre veszi lorgnettjével: 
— Nem rossz a színpadra. 

Wéberné szakértői pillantással figyeli az igazgató arcvonásait és 
megállapít ja : itt már nem lesz szükség kávéra. 

Alojza énekelni kezd. 
Mozart annyira elmerül muzsikájában, hogy nem veszi észre, amint 

Alojza a direktorral „szemez" s ahogy ez nyilvánvalóan tüzet fog. An
nál élesebben figyeli a fejleményeket Weber mama és megelégedett. 

— Köszönöm. — A direktor feláll. — Már látom. 
— Az t gondoltam, meg akarja hallgatni? — kérdezi Mozart nai

van. Mozart még szeretne tovább játszani. 
Weber mama jelentőségteljesen köhécsel és titkon integet Mozart

nak. Mozart azonban nem érti. Öntudatlanul Alojza keze felé nyul. 
Alojza engedi. Amikor azonban a direktor ismét Alojza felé fordul, 
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hirtelen visszarántja kezét. 
— Szívesen angazsálom, Alojza kisasszony. Már régen f igyelem! 

Még csak pár apróságot kell megbeszélnünk! 1 

— Talán i t t ! —• s Weberné szolgálatkészen a mély ablaknyílás felé 
mutat, ahol két székkel egy asztalka áll. 

Az igazgató és Alojza odaülnek. 
Weberné elállja az (utat Mozart elől, amint Mozart utánuk akar 

menni. 
Mozart meglepődve, félénk gyermekszemekkel néz Wébernére. 
— Miért ne legyek én ott? 
Weberné belekarol Mozartba és a nagy szoba másik sarkába viszi. 
— Mozart — suttogja izgatottan, mély együttérzéssel, — Mozart, 

miért nincs valami állása? Salzburgi koncertmester, de hisz ez nem 
állás. 

Mozart akaratlanul is az ablakmélyedés felé pillant, ahol a kettő 
láthatólag nagyon barátságosan cseveg. Elfordul Wébernétől s az ablak
mélyedés irányába készül. 

— Miért ne legyek én ot t? ! 
— De hisz ép' arról beszélek! — suttogja Weberné türelmetlenül és 

ismét visszahúzza. — Hát nem hiszi, hogy Alojza szivesebben beszélne 
magával, mint ezzel a kufárral i t t? De Salzburgba menjen magával, 
ahelyett, hogy a bécsi operában énekelne? Na mondja meg maga, Mo
zart? 

—, Hogy' éljek meg biztos alkalmazás nélkül? — suttogja össze
szorult torokkal Mozart, — még ki kell fizetni az adósságokat, amiket 
papa Bagenauernél csinált. \ 

Wéber mama az ablakmélyedés felé fordul és látja, amint a szin-
házdirektor a mosolygó Alojza kezét épp bensőségesen megcsókolja. 

Wolfgang! — fordul Vissza gyorsan, amikor Mozart ismét az 
ablakmélyedés felé készül. — Gyorsan kell valamit Bécsben találnia, de 
gyorsan, akkor még minden jóra fordulhat! 

— Engedjen Alojzához. 
— Miért nem lesz udvari zeneszerző?! 
— Az állás be van töltve. 
— Dómkarmester?! 
— Azt mondják, hogy nagyon fiatal vagyok... Kérem, engedjen 

Alojzához! 
— Tönkre akarod tenni a karrierjét?! Wolfgang, hisz te nem vagy 

rossz ember. 
Mozart egy székbe roskad és eltakarja az arcát. 
Weber mama őszinte rokonérzéssel simogatja a haját. 

I — Ah Wolfgang fiam, ugy fáj a szivem. Látod, miért nincs pén
zed?! 

És ismét az ablakmélyedés felé pillant. 
— Wolfgang — mondja azután halkan, őszintén, szenvedéllyel — 

egy koncertet kell adnod! Ezzel bevehetsz ezer forintot. (Megrázza a 
vállán.) Gyorsan! Kérd meg a hercegérseket, hogy engedje meg. És az 
operában adjanak egy karmesteri állást, hisz' olyan szükségük van rád 
ott, mint egy darab kenyérre. (Felállítja a székből.) Gyorsan $nenj! Még 
mindent megnyerhetsz, ha van állásod és pénzed. (Weberné Mozart fejére, 
aki olyan, mint a kábult, felteszi a kalapot.) Nem hiszed, hogy én bol
dog lennék?! Menj, intézd el gyorsan! Mindig küzdeni kell, még egy 
nőért is. 

Közben Constance visszatért a szobába és észrevétlenül odafigyef. 
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Okos arcán szerelem és fájdalom tükröződik. 
Mozart az ablakmélyedés felé készül, talán azért, hogy elbúcsúzzék, 

Weberné azonban megragadja a kabátját és az ajtó fele tuszkolja. 
— Erre Mozart! És nézze, hogy gyorsan valami biztoshoz jusson! 
Alojza észreveszi, amint Mozartot (kituszkolja az anyja s ahogy az 

szomorúan visszanéz. Érzi ennek a búcsúnak a jelentőségét. Felemelke
dik. , í 

— Hová, Weber kisasszony? — kérdi az igazgató édeskés hangon. 
— Még korántsem készültünk el. 

Alojza egyáltalán nem hallja. A karjait öntudatlanul nyújtja ki 
Mozart után: 

— Wolfgang! — kiáltja. Hangja azonban határozatlanul és fájó 
rezágnáoióval cseng. 

De Mozart már elment. 
Weber mama kituszkolta az ajtón és hirtelen fordulattal Alojza 

felé tart. Szeretetreméltó mosollyal tereli Alojzát az ablakmélyedésbe 
vissza és a fogai közt sziszegi: 

— Azonnal vissza! Hogy engedhetsz meg magadnak ilyen udvariat
lanságot! A bécsi ÍBairgsziinházban akarsz énekelni vagy pedig egy falusi 
templom kórusában? 

Alojza lehajtja fejét és lassan visszamegy az ablakmélyedésbe. 
Weberné fáradtan egy székibe hanyatlik s a fejét csóválva egyik 

lányáról a másikra néz. 
Mert a fiatalabb, Obnstance az ajtóban áll és szomorú szerelemmel 

néz Mozart után. A szemeiben könnyek. 
Weberné sóhajt: 
— Mondhatom... egyszerűnek bizony nem egyszerű! 

* 
Próba az operában. 
A karmester, egy széles, tuskó nagy ember, hatalmas medve man

csokkal épp a Mozart-nyitány végét dirigálja s azután leszáll az emel
vényről. 

A zenekaron keresztül Mozart jön az igazgatóval. Valamennyi ze
nész barátságosan üdvözli. 

— Igen, igen egy második karmesterre tulajdonképpen szükségünk 
lenne! — véli leereszkedően az igazgató. 

— Minden szorgalommal... — mondja Mozart teli szolgálatkészség
gel, — buzgalommal .és reménnyel, hisz én tudok... 

— i N a majd meglátjuk.... — mosolyog az igazgató udvarias szkep
szissel. 

Mozart a karmesteri emelvényre kúszik. Amikor átmegy a nagy 
bőgők és két óriási hárfa között, ugy hat, mint valami gyermek. 

Az óriási karmester dirigensi asztalkája túlságosan magas Mozart
nak és szinte eltakarja. 

A zenészek gyülekeznek a zenekarban és barátságosan, viszont né
mi szkeptikus csodálkozással néznek a jelentéktelen figurára. 

A színpadon megjelenik az igazgató az óriási karmesterrel. A kar
mester a zenészeknek nyílt, szkeptikus grimaszokkal hunyorog. 

A zenészek összedugják a fejeiket. 
— Mit? A kis Mozart dirigál? 
— Ez a kis ember egy nagyon nagy zenész! •— izgul az öreg csellós. 
— Zenész! De innen egyáltalán nem látom a karmesteri pálcáját. 
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— Egy ilyen gyerek dirigáljon bennünket? 
— A Burgszinház karmestere az valami! Annak kell, hogy figurája 

legyen! Reprezentálnia kel l ! 
— Ha este a publikum előtt egy ilyen zöld gyerkőc jelenik meg a 

karmesteri pultnál, akkor egy magunkfajtának szégyelnie kell magát ! 

Mozart felemeli a karmesteri pálcát és beint. 
Csak a csellós játszik pár taktust. A z öreg. 
Mozart nyugtalanul tekint körül. 
A zenészek grimaszokat vágnak, mintha nem vettek volna észre 

semmit és gúnyos pillantásokat váltanak a nagytermetű karmesterrel. 
Mozart mégegyszer megadja a jelt. Csak a cselló játszik három 

taktust. A z öreg remekel és dühödten néz mozdulatlan kollegáira. 
Mozart erőtlenül kiejti kezéből a karmesteri pálcát és távozik. 
A színpadon a direktor fogadja. Barátságos, leereszkedő vállvono

gatással. ! -! 1 

— Bizony egy karmesternek imponálnia kel l ! Maga még nagyon 
fiatal, Mozart ! Mert nézzen ide! 

A dirigensi asztalkánál felemelkedik hatalmasan a karmester. Ki -
nyujtózik és körültekint, mint valami hadvezér. A karmesteri pálciká
val megkopogtatja az asztalkát, hogy csak ugy recseg és — hajrá! 

A színfalak mögött az igazgatót Mozart mégegyszer feltartóztatja: 
— Drága igazgató ur, nekem tulajdonképpen még kell valami 

pénzt kapnom a Szöktetésért. 
Az igazgató tüstént hűvös és hivatalos. 
— Hogyan, Mozart ur?... Hisz száz dukátot kapott a kis operáért?! 
— Ön tizennégy nap alatt négyszer annyit bevett! 
— Bocsássa meg, Mozart ur, de az az én pénzem! Nekem vannak 

más kiadásaim i s ! 
— Nem is ugy értem kedves, igazgató ur — engeszteli Mozart és 

kérőleg megragadja az igazgató karját. —, Operámat azonban majd 
játsszák Münchenben és Prágában is. Nem kaphatnék abból valamit... 

A z igazgató kivonja karját Mozart kezéből: 
— Sajnálom Mozart ur, a partiturát már eladtuk Münchenre és 

Prágára. 
— De az miégis az én! muzsikám! 
— Én azonban a költségemre leírattam! 
A z igazgató szertartásszerűen meghajtja magát és sarkonfordul. 

Mert Alojza jelent meg, a szinház uj csillaga. Valamennyien köré
je sereglenek. Alojza, mint valami diadalmenetben vonul el Mozart 
előtt és pillantására sem méltatja. Észrevétlenül és törpén tűnik el 
Mozart a tömegben. , 

Alojza felé tart. De nem ér a közelébe. Félretolják. 
* 

A hercegérseki étterem előterében Schlaucher főlakáj dirigálja a 
lakájokat, akik tálcákkal ki és be járnak. A teremből finom kamara
zene hallható. 

Lelekzetelállva érkezik Mozart: Jónapot Schlaucher ur. 
Schlaucher, okos, mérsékelt, őszhajú férfi, a vállára teszi a kezét: 
V — i Jónapot kedves, Mozart ur. Mért oly izgatott? kérdi hal

kan, némi mélabús hanglejtéssel. 
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•— A hercegérsekkel kell beszélnem! 
— Hal l ja?! A z ön uj kvartettjét játszák éppen. Valóban csodá

latos, Mozart. Ura örülni fog. 
— Kiérem, engedjen a hereegérsekhez! 
Schlaucher mindig szomorú szemeivel, elgondolkozva vizsgálja. 
i Ugy gondolom okosabb, ha előbb elmegy és megebédel, hogy 

kissé megnyugtassa magát. 
— Nem várhatok, Schlaucher ur. Különben is Arco gróf közvetí

tésével akarok beszélni. 
.Schlaucher benéz az ajtón-: 
— Na, akkor menjen Isten nevébem 

A hercegérsek dísztermében nagy lakoma. A magas papság és, az 
arisztokrácia ül az asztalnál. Arco gróf a hercegérsek közelében áll és 
a felszolgáló lakájokat dirigálja. 

Mozart megjelenik az ajtóban és hódolatteljes meghajlásokkal kö
zeledik. Senki sem veszi figyelembe, csak Arco gróf indul feléje pár 
lépést. 

— i Kérem a gróf urat — szól Mozart mélyen meghajolva — leg
alázatosabb kérésemet átadni őfőméltóságának, hogy engedje meg 
Bécsben, hogy egy saját koncertet adhassak! 

— Ez nem fog menni, Mozart — mondja a gróf hidegen — mert 
ön, parancsot kapott őméltóságától, hogy delizsánsszal három napon 
belül Salzburgba menjen. 

— De én nem utazhatom el, gróf ur! (Csak még pár napot kérek* 
Engedje meg kérésemet... 

— Parancsa van. Mozart! — vágja el Arca Mozart szavait. 
— Nem tudok elutazni! — dadog Mozart kétségbeesettéin és az

után megy. 
Arco elnéz utána a vállai felett s azután követi. 
Mozart az előszobában épp Schlaucherrel suttog: 
•— Én tehát egy egyházfejedelem miatt, aki négyszáz tetves fo

rintért minden! nap megaláz, ezer forintot lökjek ki az ablakon! Mert. 
ennyit biztosan keresek, ha egy koncertet adok. 

— Vigyázat, Mozart ,— súgja Schlaucher. 
Mert Arco gróf az ajtóban áll és kiált: — Mozart. 
— Szolgálatára! — hajlik meg Mozart. 
— Ön őfőméltósága egy csomagját viszi magával Salzburgba. 

Schlaucher majd átadja ma este. 
— Gróf ur —, könyörög Mozart bensőséggel — én nem tudok hol

nap utazni. Könyörgöm! Még pénzeket kell bekassziroznom. Ezért a 
kvartettért még egy krajcárt sem kaptam^ Viszont a kottát most meg 
kell csináltatni... 

— Nem változtathatok, Mbzart. A csomag sürgős. 
Most azonban Mozart magasra szegi a fejét és dacosan néz a gróf 

szemébe. 
— Sürgős? Ugy akkor sajnálom, hogy nem részesülhetek abban 

a kegyben, hogy őkegyességét kiszolgáljam. Mert holnap még nem 
utazhatom. 

Nem hallottam mit mondott, Mozart — felel a gróf, hideg pil
lantással és visszatér az étterembe. 

Mozart dühödten szorítja össze Ökleit. Schlaucher átöleli a vállá
nál: 

, Menjen ebédelni, Mozart, ez a legokosabb. 
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— Jöjjön velem, Mozart ur! — szól egy másik lakáj arrogánsan, 
felülről lefelé, amint éppen tálcával halad el mellette. 

— A nyulgerinc legjavát a tálcán hagyták. Mindjárt kaphat be
lőle valamit maga is. 

* 
A hercegérsekség óriási konyhájában még gőzöl háttérben a tűz. 

Egy szakács két lakájt igazit el, akik a tálcákra várnak. 
A z előtérben hosszú teritett asztal a személyzet részére. A z alsó 

végén cselédek és szolgák ülnek. A felső végén lakájok, szobalányok 
és szakácsok, zenészek és inasok. . , 

A hercegérsek kutyáit is épp most vezetik föl etetésre. 
A szakácsinas levest oszt, tréfálkozva a lányokkal. 
A főszakács és az inas ép' most ülnek le, durván eltolják maguk 

mellől a többieket és méltóságteljesen dugják be szalvétájukat gallér
juk mögé. Magasan a többi szolganépség felett állóknak érzik magu
kat. , ' ! ' : , - 1 

Egy fiatal szolga, aki kujonkodva szomszédnője háta mögé bujt, 
énekli: -f** 

Elhagyom a lányt én, aki mem szeret* 
Lelek még más várost s lányt is ezerét. 

Mások többhangúan zümmögve belevágnak a népdalba. 
Mozart jön Schkucherrel. Előttük a lakáj a nyulgerinccel. 
— Adjátok át Mozart ur helyét! 
—, A zenészek azt hiszik, hogy akkor jöhetnek, amikor nekik tet

szik — szól fölényesen az inas. 
Teljesen kiszámíthatatlan csőcselék! — véli a szakács. 

A z inas és a szakács elhuzódhak egymástól. Schlaucher és Mozart 
közéjük ülnek. 

A vidám szakácsinas levest kinál Mozartnak: 
— Nem kell! — Utasítja el Mozart komoran, maga elé meredve. 
A lakáj jön a nyulgerinccel. 
— I t t van Mozart ur, még maradt magának valami a nyulgerincből. 
— Nem kell ! 
— De ez nem a konyháról van Mozart ur! Ez a tálcáról van. A z 

már csak jó lehet, ha Kaunitz gróf a felét megette. A z urak értenek 
ehhez. 

— Jobban, mint ön, zenemester ur ! Erre mérget vehet! — szól 
bele az inas gúnyosan, megvetően. 

És a szakács nyersen nevet. 
— Mozart azt hiszi, hogy ő valami jobbfajta, mert ő az uraságok 

fülét, én pedig csak a száját szolgálom ki, — mondja. — De hol van 
megírva, hogy a fül az valami jobbféle? 

Általános, durva nevetés. Mozart összeharapja fogait és lehajtja 
fejét. Schlaucher aggodalommal szemléli oldalról. 

Erre jön a csinos szakácsinas a tányérjával: 
— Ide nézzen, koncertmester ur! Ez a torta egyenesten az ember 

szemébe nevet! Ugy-e? Etet bizony nem az uraságok gyomrába szán
tam, ott bent! A szivem szakádba meg, jba ezt nem a mi Mozartunk 
kapná. 

Mozart mosolyog: Köszönöm, kedves barátom. 
Megizleli a tortát, elmosolyodik s pillanatnyilag ugy látszik, hogy 

elfelejtette a gondját. Mialatt eszik, egyik kezével zongorázik az asz
talon. Azután elkezdi máris megelégedetten a népdalt zümmögni: 
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Elhagyóim a lányt én, aki nem szerét. 
Lelek még más várost s lányt is ezerét. 

Hirtelen egy szolga szól (be a konyháiba: 
— Mozart ur azonnal menjen őfőméltóságáfaoz. 
Mozart összeráncolja homlokét és felemelkedik: — Mit jelent

sen ez? ! 
—: Csak hidegvér, kedves Mozart! — súgja neki Schlaucher. Az

után feláll és Mozart után megy. 
— Mindjárt kitör a botrány, .—, kacsint a szakács utána. 
— Legfőbb ideje, — véli az inas. i— S még ez a Schlaucher pro

tezsálja, mert az apja barátja. Őfőméltósága meg tudja mindjárt, 
hogy miféle emberek eszik kegyelméből a kenyerét. 

Mozart egy folyosón halad keresztül. Fejét lehúzza a gond. A 
nyugtalanságtól és feszültségtől melle zihál. 

— Mozart ! — szól egy suttogó hang. 
Mozart megáll, Schlaucher beéri. 
— Kedves Mozart! .—. szól a lakáj halkan, miközben továbbmen

nek. — Figyelmeztetem, legyen óvatos, őfőméltósága ma különösen 
ingerült. Az t mondják,, hogy magát a trónörökös meghívja a laxen-
burgi kastélyba, a hercegérseket pedig nem. 

— i [Látja, látja .' — tör ki Mozartból. — Hát elutazhatom most, 
amikor alkalmam lehet a trónörökös előtt játszani. 

— E^ry koncert még nem biztos állás, kedves Mozart, azt tudja 
ön. Miből akar hát élni, ha salzburgi állását a hercegérseknél elveszti? 

i Komponálhatok, adhatok koncerteket! Sikerem van! — he
veskedik Mozart, mint valami gyermek. 

— Maga tudja, milyen bizonytalan ez... Minden muzsikus biztos 
állást keres. í**at 

Én sokat tudok dolgozni és nincs sokra szükségem. Keveset 
eszem, nem iszom... 

— De nem szeretne egyszer megházasodni, nem szeretne családot? 
Mozart hallgat és lehajtja a fejét. 
— Kérem, kedves Mozart, legyen óvatos. 
Mindaketten megérkeznek a bejárat elé. 
Mozart bátortalanul még mélyebbre hajtja fejét. 
— Éljen azzal a kifogással — súgja feléje Schlaucher — hogy a 

delizsánsz már foglalt. 
És Mozart után néz, szomorúan, aggodalmasan, amikor az a be

járat függönye mögött eltűnik. Azután egész közel lép a függönyhöz 
és hallgatózik. 

A hercegérsek egy trónszerű, aranycsipkézetű nagy karosszékben 
ül. Arco gróf mellette áll. Mozart ép' mélyen meghajlik. 

A hercegérsek összeszorított ajakkal fixirozza Mozartot és szünet 
után kérdi: 

— Mikor utazik? 
Meghajolva és alázatosan válaszol Mozart: — Holnapután akar

tam Utazni, de a postakocsi már foglalt. 
— Az a tanácsom — szól Colloredo szúrós tekintettel — hogy 

utazzon el még ma éjszaka, különben megírom Salzburgba, szüntessék 
be a fizetését. 

— A legalázatosabban kérem, fcméltóságodat... csak pár napot 
méltóztassék.... — könyörög Mozart alázatosan és gyermekesen, köny-
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nyekkel a hangjában. — Most ugy sincs szükség rám Salzburgban! 
— Az t majd én magam ítélem meg, hol van szükség a koncert

mesteremre. , 
Mozart leverten hajtja le a fejét. 
iSzünet. Colloredo némán nézi Mozartot. A hideg fölény álarca 

mögül lassan forró, nagy szenvedély izzik elő. 
— Hallgassa meg, — kezdi halkan!. — Mindenekelőtt önmagának 

szükséges Salzburgban! (Bemocskolja és tönkreteszi nagy talentumát, 
amivel Isten megajándékozta, ebben a fr ivol és plebejus fővárosban. 
Salzburg csendes magányálban összeszedheti lelkét és felemelkedhet a 
magasságokba, ahonnan zsenije alá szállott! 

Mozart ezekre a meleg szavakra meglepetten üti fel a fejét. 
Ha főmagasságod annyira becsüli a muzsikámat, , szól uj re

ménységgel — akkor főmagasságod részesíthet abban a kegyben... 
Colloredot mintha felrántották volna, felemelkedik. 

, Sohasem fogom legnemesebb instrumentumomat másoknak át
engedni — szól fokozott izgalommal. .— Kinek a szelleme szólaljon 
meg ennek az arany hárfának a hangjaiban? A polgári fűszeresek és 
az udvari táncos gavallérok szelleme? Égő tűzét Isten az én mellembe 
helyezte! A z én kezembe adta a hárfát... 

Mozart (nagyon egyszerűen): —, De én nem vagyok instrumen
tum, főméltósága, melyen mások játszanak. A z én szivem az, ami meg
csendül. 

Colloredo Mozart felé megy — Mozart! •— szól fájdalmasan meg
győző hangon — mi lett volna a szobrász Michelangelo a nagy pápa, 
H. Gyula nélkül, aki az ura volt. Még a próféták is felülről kapták a 
tüzes nyelvet, Mozart. Válasszon a föld és az ég között! 

Mozart a hercegérsek fanatikus tekintete és hangja elől hátralép: 
— Én . dadog zavartan — imádkozom Istenhez, de... de... én szeretem 
a földet. 

Colloredo tüstént bezárkózik és hűvös: — Fiatal és ostoba és nem 
ismeri sajátmagát s ezért engedelmeskedni tartozik. A legelső posta
kocsival utazik. 

És fölényesen hátatfordit Mozartnak. 
Mozart, mint valami ütéstől találva, összerezzen. Magasra veti a 

fejét, de azért uralkodik magán és fojtottan mondja: 
— Főméltósága... Nem utazom! 
Erre Colloredo hevesen hátra fordul: 
— Mit? Engedetlen kölyök! Rongy! Engem senki sem szolgál oly 

rosszul, mint ez! 
Most azonban a kicsi Mozart kiegyenesedik és a hercegérsek szemei 

közé néz: 
— Nem tudtam, hogy inas vagyok — szól még önmagát uraló 

nyugalommal. 
— Mi t? ! —. közeledik feléje a hercegérsek fenyegetően. — A z uj 

párizsi eszmékkel jön? Odébb innen nyomorult kölyök, — rikácsolja. 
Mozart hátraveti a fejét. A szemei égnek: — i Magasságod tehát 

nincs megelégedve velem? 
— Mit? — A hercegérsek remegő kezével felemeli a botját. — Fe

nyeget? Romjott kölyök! K i innen! Egy ilyen nyomorult csirkefogóhoz 
semmi közöm. 

— S nekem sem önhöz! .— cseng Mozart válasza, tartózkodóan, de 
büszkén és keményen. Élesen megfordul és anélkül, hogy meghajolna, 
távozik. 
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A hercegérsek magánkívül mered, utána. 
— De hisz ez... ez... szabadkőműves! 
— Volteriánus! — helyesel Areo. — Ateista. 
A hercegérsek, mint aki össze akarja szedni magát, eltakarja sze

mét: — Areo... próbálja meg mégegyszer a fickóval beszélni. 

.— Nem 'lesz nehéz rábeszélni — mosolyog a gróf. 
Mozart és Schlaucher együtt ülnek az előszoba egyik sarkában. Az 

öreg inas aggodalmaskodón csóválja ősz fejét. 
— Idős apjáért aggódom — suttogja a maga lassú, szomorú mód

ján. — Mint inasok, együtt szolgáltunk még Thurn grófnál. Mindig hű
séges, alázatos szolga volt. 

—• A z ő becsületéről is szó van, ha engem gyaláznak — dohog 
Mozart. 

.— De az apja maga miatt adósságokat csinált — szól Schlaucher 
aggodalmasan — amiket a fizetéséből nem tud törleszteni. A hatvan
éves derék, embernek még órákat kell adnia és a testvérének is. 

— Majd küldök neki pénzt. Fogok keresni. Csak szabad legyek 1 
Szabad! Szabad! Éls megragadja Schlaucher karját. 

A vén ember gyászosan csóválja fejét: 
— Szabad?... Szabad?... Ez egyedüliségét és elhagyatottságot 

jelent. Ah, ha egyedül van a világon, az apja nélkül és biztos kenyér 
nélkül, ah... ah... Maga vak,, ha elbújik a muzsikájában és nem tud gon
doskodni magáról és kereset után nézni... Pszt ! 

Felugrik. A z ajtóban megjelent Areo gróf. 
Mozart is felemelkedik. De nem gyorsan. Schlaucher meghajlik 

mélyen. Mozart nem. 
A gróf mosolyogva közeledik: — Nos, Mozart fiatalúr? Megnyu

godott már kissé művésztemperamentuma? Jöjjön, csevegjünk egy ki
csit. — A gróf leül: — Foglaljon helyet Mozart ur. 

Schlaucher meghajol és kimegy a szobából. 
Mozart azonban mereven állva marad a 'gróf előtt és hidegen szól: 

— Kérem a gróf urat adja át főméltóságának elbocsátásom kérését. 
— Foglaljon helyet, kedves Mozart, — mosolyog Areo. — Miért 

oly viharos? Mint állás nélküli művész akarja a világot körülkoldulni 
koncertekkel ? Maga, Mozart nem ismeri az életet. 

Mozart: Ha ennek koldulás a neve, gróf ur, akkor inkább elme
gyek koldulni, minthogy ilyen urat szolgáljak. 

Areo: Nagyon büszke maga. 
Mozart: Tgen, gróf ur. Én ember vagyok! 
Areo: Azt hiszi, nékem nem kell gyakran kemény szavakat lenyel

nem? 
Mozart: Bizonyára megvannak az okai, amiért tűri. 
Areo: Hm... hm... De én mégis nemes vagyok! 
Mozart: A sziv teszi nemessé az embert. Ha én nem is vagyok 

gróf, még'is talán több a becsület bennem, mint egynémely grófban. 
Areo gróf nyel egyet és felemelkedik. Már csak erővel uralkodik 

magán. 
— Egy különbséget azonban Areo gróf és Mozart között mégis 

megenged?! 
— Igen. Ezt : Hogy Areo grófnak szüksége Van a hercegérsekre, 

Mozartnak azonban nem. 
— Ki innen! — ordit most Areo gróf. — Ki innen te, csirkefogói 
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És az óriási Areo megragadja a kis, csenevész Mozartot a vállán, 
az ajtóhoz vorszolja és fcrutálisan hátlbarugja, ugy hogy Mozart az 
ajtón át legurul a lépcsőn. 

Alul egy kis ideig kábultan fekve marad. Ekkor jön Schlaucher 
futva és a lábára segit i : — Mozart ! 

Mozart magához tér és 'ki akarja szakítani magát a karjai közül. 
— Gazember! — ordít, vadul maga körül csapkodva. _ Disznó 

kutya! Engedj ! Vissza akarom adni neki a rúgást. 
— De ez lehetetlen, kedves Mozart ! — csillapítja Schlaucher s 

nagy erőfeszítéssel tovatuszkolja: —•• Hisz ez a gróf űr! 
Gróf vagy háziszolga! Disznó kutya, ha engem megsért! 

Mozart tombol és sir a haragtól. 
— Meg akarom ölni! Leütöm! 
— Szegény gyermek! — sóhajt Schlaucher. 
Fent az ajtóban megjelenik a gróf. Óriás, hatalmas kard az olda

lán. 
Lent erőszakkal távolítják el Mozartot. 

(Befejezés a következő számban.) 

A Z I D Ő É R Z É K E L É S K É R D É S E 

Irta: LACZKÖ DÉNES 

Az idő problémája egyre izgatja a tudósokat. A z állatoknak nin
csen időfogalmuk; az idő szemlélete az emberállat „luxusa", mert hi
szen nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy a szemléletek és aktusok kö
vessék egymást eszméletünkben, anélkül, hogy ezért magáról az egy
másra következőről is képzettel kelljen bírnunk. 

A „lélektani időről" sokat irtak, de olyan jeles pszichológus is, 
mint Piérok, kénytelen elismerni, miszerint valamely idő-távolságot (in
tervallumot) legfeljebb úgy tudunk „megfogni", mint ahogy a forrás 
vízsugara alá tartott kezünkben bizonyos mennyiségű vizet, amely ott 
meg nem marad. i 

A z időérzékelés sok feltételhez van kötve. Revta/ult d'Allones egyik 
betegénél a belső érzékenység és az időérzék egyszerre tűntek el. Ebből 
arra lehetne következtetni, hogy az időérzékelés a sensibilité interné 
(a belső érzékelés)-hez van kötve. Eldöntetlen kérdés, vájjon tényleg 
így van-e? Mások, mint Bergsoto, az időt a lelki állapotokból vezetik 
le: az idő lenne így valamennyi lelki jelenség leglényege, az eszmélések 
egymásbaolvadása, keletkezésük módja. 

Már most milyen feltételek teszik lehetővé az időérzékelést? Bizo
nyos, hogy nem mindenki képes a misztikusoknak Olyan kedves idő-
extázis elérésére: das ewige Nu csak egyesek kiváltsága marad. Köz
napi időfogalmunk is hosszas tanulás eredménye csak, amire ritkán-
gondolunk. A gyermek időérzéke ugyanis jóval később fejlődik ki, mint 
teszem azt térérzéke. Ezt az életkor és időérzékelés közötti összefüg
gést a lélekbúvárok és pedagógusok már régen ismerik; nem a kiváló 
Lecordtie du Noüy-m. vártak, akinek Le Temips et la Vie (Paris, Galli-
mard, 1936) e. művét Geröly Kálmán ismertette 1938 júniusi számunk
ban. 

Régóta ismeretes is, hogy a különböző kábitószerek is megváitoz-
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tatják időtudatunkat; az idő kinyúlik, meghosszabbodik, idő-infláció kö
vetkezik be. Moreau de Tours irta le elsőnek ezt a jelenséget a hasis
élvezés hatásai között; azóta se-szeri, .se-száma az erről a kérdésről 
irott tanulmányoknak. Főleg a meszkalin-mámor állapotaival foglal
koztak igen behatóan a legutóbbi években. Minden mámorban, orgaz
musban és extázisban leomlanak az idő Idategóriái; gyakran a külön
böző lelkibajokban megjelenő elszemélytelenedés (deperszonlalizáció) 
folyamataiban is. } ; 

Minden állatfaj máskép érzékeli az időt: „egy nap huszonnégy óra, 
ennyit ere" , irjá Csőkomi. De az egynap-életű kérésznek többet ér, 
mint a többszáz évig is elélő elefántnak! Más az időérzékelés, aszerint 
milyen állatfaj egyede érzékeli; ezen a species-időn belül azután minden 
élőlénynek megvan a maga egyént ideje (Hd/mps d'espéce, tenvps dfin-
dividu.) 

Tavaly hunyt el, még egészen fiatalon, Marcel Francois, a párizsi 
Institnt de Psychölogie tehetséges demonstrátora, akinek valaha ta
nítványa voltam. Francois megvizsgálta a test belső hőmérsékletének a 
befolyását idő-érzékelésükre. Diatermiás eljárással meggyorsította bel
ső vegyi elváltozását kísérleti alanyainak,, ugyanakkor pedig felszólí
totta őket, üssenek le percenként háromszor egy Morse-kulcsot; de a 
„perc" tartamának megítélését időérzékükre bízta. Nos, a körülbelül 
hattized fokkal emelkedett belső hőmérséklet mellett az időfolyamat 
érzékelése — meggyorsult! Végeredményben tehát időérzékelésünk 
alapja: kémiai! Miután pedig az ötvenéves ember elhasznált energiái
nak pótlása négyszerannyi ideig tart, mint a tízéves gyermeké, minden 
upy folyik le, mintha a csillagászati idő négyszer olyan gyorsan foly
nék le az ötvenesztendős embernél, mint a tízéves gyermeknél. (Le-
ccmte de Noüy ) . A z idő múlása ugy iródik az emberi szervezetbe, mint 
ahogy az autó kilométerszámlálója jelzi a befutott kilométereket vagy 
ahogy az évgyűrű a fa életének múlását. 

Igen ám, de ha az egyéni idő-egyenlet változik a korral s a kor 
belső kémiai folyamataival, akkor teljesen jogos felvetni azt a kérdést 
is, amellyel tudtommal Lecomte de NcXiy nem foglalkozott: nem külön
bözik-e a férf i időérzékelése a nőétől? Persze ez nem éppen a biológiai 
kutatás körébe vágó kérdés; érthető, hogy inkább a lélekbúvárok fog
lalkoztak és foglalkoznak vele. MdcDougMl már a század elején rámu
tatott arra, hogy a nemi különbség kihat az időérzékelésre. Szerinte a 
nőben inkább megvan a hajlandóság, hogy az idő folyását túlbecsül
je, mint a férfiben. A férfi inkább aláértékeli az időt. Ugyanerre az 
eredményre jutott Yerkes és Úrban i(Time FJstimation in its Relation 
to Sex, Aige and Physiological iRythmius, 1906), különösen a rövid idő
tartamok megítélését vizsgálva. Mai amerikai lélekbúvárok is nagy ér
deklődést mutatnak az idő-becslés nemi jelleghez való kötésének lehető
ségével. Az eredmények azonban még egyáltalán nem véglegesek. Ró
bert Aafil (Archives of Pteychology, 74. szám) megállapította* hogy az 
időérzékelés megváltozik az egyes nemeknél a szerint, hogy mivel fog
lalkoznak akkor, amikör egy-egy időfolyamat becslésére szólítjuk fel 
őket. A férfiak például valamennyi „időtöltés" mellett alábecsülték az 
idő múlását, mig a nők túlbecsülték akkor, amikor egy billentyűt ver
tek (tapping test) vagy amikor bizonyos dolgokat ki kellett húzniok 
egy szövegből. Ezzel szemben alábecsülték az időt, amikor számsoroza
tokat egészíttettek ki velük vagy analóg fogalmakat kellett találniok 
bizonyos szavakhoz. De még ekkor sem volt az „alábecslés" olyan 
mértékű, mint a férfiaknál. 
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Az időbecslés és a nemhez-tartozás korrelációi igy még távolról 
sincsenek véglegesen tisztázva. Félő, hogy Amerikában az ujságirók 
megtudják, milyen eredményre jutottak a kutatók, és ennek alapján 
ezentúl csak a férfiaknak lesz szabad elkésmiök a randevúról, a nőknek 
soha!... , , 

F E K E T E F E R E N C : K É T V E R S 

MIGRÉN 

Szörnyűség! Nrncs semmi baja,! 
A szakácsnőt már összeszidta délben, 
a favágónak levont a munkabérből, 
a pereces gyerek fülét megcibálta, 
a férjével elveszekedett 
hogy nem gondozza kellőképen őt 
— de mindhiába! Még sincs semmise! 
Tegnap mégis történt valami: 
selyempincsije lábát törte el 
és állatorvoshoz rohanhatott véle, 
tegnapélőtt kész volt az uj bundája, 
azélőtt meg tea-estéje volt. 
De ma? Mivel töltse él ma az idejét? 
mit e rossz szabó: a teremtés 
ugy merít rá, mint tulbő pongyolát, 
mit tegyen, hogy érezze fontosságát, 
ó, szörnyűség! Mi legyen a baja? 
Mit szólnak u kedves barátnői, 
ha megtudják, mily üres napja volt, 
még azt hiszik, erre nem telik. 
Ezt nem hagyhatja mégsem annyiban. 
Jár-kél. Töpreng. A festék ohknd arcán, 
gond redőzi vékony homlokát, 
keze hajába markol, szétzilálja 
és sírva veti le ágyára magát. 
Toporzékol. Csenget. Tagjai rángatóznak, 
orvosért küldi az ijedt szobalányt 
s mig megjön cigarettára gyújt 
fanyar mosollyal, mint ki bosszút áUt. 

ÚRILÁNY 

Négy uccai ruhája van, két 
karórája, selyempincsije három. 
Tartózkodó, csak ennyi látszik 
kívülről belőle, de tudja 
nehéz, gondtelt műsorát az 
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egész város. Tudják róla, mily szörnyű 
gondokat okoznak szabönöi, 
a kelmevásárlás és a pincsikölykök. 
Egyébként ezt ő is elmeséli. 
Beszélni szokott még barátnőiről, 
a tengerpartról, hova nyaralni vitték, 
és mozidarábokröl fölötte sokat. 
Műveltsége nagy: Minden uj könyv 
cimét ismeri, tud tenniszezni, 
husz szót tud németül. 
Van hozománya és sirógörcsei. 
Tudják még róla, milyen jó lelke van: 
az újság is megírta: tavaly előtt 
kétszer, az idén háromszor állt 
tizenegytől egyig az urna előtt 
szegény gyerekek számára gyűjteni. 
ítélete gyors és cáfolhatatlan: 
bankhivatálnoknak biccentve köszön 
vissza, igazgatónak mosoUyál, gyakornoknak 
és koldusnak sehogy. 
Fölötte erényes: az uocán szemlesütve jár, 
a ficánkolást, kihívást megvéti 
és mindig éltakarja arcát, 
álmában, ha férfi öleli. 

M A R I K A 

Jjrta: HOLLÓS' BOKMEN; LAJOS 

Marika akkor már többnyire lenn is aludt a doktoroknál. Ha egy
kétszer történt hetenként, hogy visszakerült az anyjához, a hatodik 
emeleti vicelakásba, a padlás és a mosókonyha közé, hol még tavaly 
ugy kalandozott a tetőgerendák alatt s a kiforrázott ruhák gőzében, 
mint királyleány elvarázsolt birodalmában. Mégis e szépségeiknél szebb 
volt Katona doktoréknál a második emelet kettőben, ahol olyan ünne
pien ragyogó tisztaság volt, mintha minden nap vasárnap lenne s ahol 
ruganyos sezlonon lehetett aludni, ami sokkal jobb volt, mint a gödrös 
szalmazsák a vaságyban. De nem is lehetne a jóknak felét sem felsorol
ni, a finom ebédektől és a befőttes, lefcváröskenyeres uzsonnáktól a já
tékokig, amik között a doktorok mosolygós, becéző beszéde is sokkal 
szebb volt, mint a mosónők és ruhateregető cselédek hangos és mérges 
barátkozása. Mert a mamája úgyse nagyon beszélt vele, az mindig csak 
a lépcsőket sikálta vagy a rezeket és az ablakokat pucolta s, csak azóta 
mondott olykor jó szavakat, mióta a doktorék szemet vetettek rá. 

Ez úgy történt, hogy tavaly előtt a mamája éppen a másodikon si
kálta a gangot, ő meg ült a lépcsőn s azt nézte, mint lesz egyre feke
tébb a víz a vederben a surlórongytól, mikor arra jött a Katona dok
torné nagysága és azt mondta: 

— ö de gyönyörű ez a gyerek! 'Csak nem a magáé, Kuczoráné? 
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— De az enyim, kezitcsókolom, — fölelte ía mamája s tán akkor 
látta először mosolyogni, ahogy fölegyenesedett s mintha a verejtéké
vel a ráncot is eltörölte volna a szája mellől. 

— Hogy került magához ez a nagy fekete szem és ez az arany
haj?... 

Kuezoráné szélesre húzta a száját és ránézett, bizonytalanul, mint
ha most kezdené kutatni rajta azt, amiről a doktorné beszélt. Nem fe
lelt, mert mit is felelhetne egy szegény asszony eféle finom beszédre. 

•— Hogy hivnak? — kérdezte a szép jószagú néni, és lehajolt hoz
zá, de ő hirtelen elfelejtette a nevét s hogy hat éves lesz, azt is a ma
mája mondta meg helyette. Azt sem tudta megmondani, hogy szereti-e 
a csokoládét, mert eddig még nem kóstolta meg, csak hallotta, hogy lé
tezik. De a doktorné kézenfogta és bevitte a nagy hűvös lakásba, ahol 
nemcsak csokoládét kapott, hanem kék szalagot is a hajába és a dok
tornéni úgy búcsúzott el tőle, hogy: gyere el máskor i s ! 

Hát igy kezdődött a dolog és úgy folytatódott, hogy Marika egyre 
sűrűbben járt le a második emeletre, ahol lassanként Katona ügyvéd 
bácsival is megbarátkozott, ki irodaidő után néha óraszám eljátszott 
vele a szőnyegen s később, hogy iskolába került, szép iskolásruhát és 
fehér kötényt vett neki. Ekkora lehetne már nekünk is, — i mondta 
egyszer, de nem folytatta, mert a doktornéni arca elkomorodott. Később 
már Margit néninek és Pista bácsinak kellett szólítania őket és Pista 
bácsival még Margit néninél is jobb volt játszani, mert bácsiban ilyen 
jót még nem ismert. Mindössze a házmestert ismerte addig, aki csak 
Honának hivta a mamáját és egyszer azt mondta: Hallja-e, mit Kuczo-
ránézteti magát? Kuczora Hona maga, nem né! A fattyú attól még nem 
lesz törvényes!... Neki meg mindig csak azt mondta: Ne lábatlankodj 
itt folyton! 

Akkor meg is kérdezte Julist a harmadik emelet tizennégyből, ru
haleszedés közben, hogy mindez mit jelentett, de Julis nem tudta meg
magyarázni, csak azt mondta, hogy neki nincs papája és hogy a mamá
ja nem is .asszony, csak lény. Az t tudta, hogy nincs papája, de hogy a 
mamája nem asszony, ezt nem tudta felérteni, csak annyit érzett meg, 
hogy valami máskép van náluk, mint másoknál és hogy ez nem lehet 
jó igy, azt már abból is érezni lehetett, ahogyan a Julis beszélt róla. 
A mamájától is megkérdezte akkor, hogy miért nincs neki papája, de 
ő csak úgy felelt: mert elvitte az ördög, — pedig később a Pista bácsi 
megmagyarázta, hogy ördög nem is létezik. De ezenkivül még sok min
dent magyarázott Pista bácsi játék közben, olyan különös, uj dolgokat, 
amiket még a mamája sem tudott megérteni, ha elmesélte neki. Csak 
bólintott és egyre azt mondta: viseld jól magad a magyságáéknál! Egy
szer tévedésből mamusnak szólította Margit nénit, mingyárt ki is javí
totta magát, de Margit néni nem hogy haragudott érte, hanem úgy meg
örült neki, hogy össze-vissza csókolta. 

Mikor az elsőt kijárta és hazahozta a bizonyítványt, nagy hajas
babát vett neki Pista bácsi és magukkal vitték falura, ahol sokan azt hit
ték, hogy Pista bácsiék kislánya. Elz akkor, nem tudta miért, nagyon 
jól esett neki. Hazafelé a vonaton azt kérdezte Pista bácsi, hogy sze
retne-e a gyerekük lenni. Nem tudta, hogyan lehet ez, de rögtön ráfe
lelte, hogy igen, nemcsak mert Pista bácsiéknál jobb volt, mint otthon, 
hanem magáért Pista bácsiért is, aki neki papája lenne, ha igy volna. 
Pista bácsi akkor sokáig gondolkozott és németül beszélt Margit néni
vel, aki folyton kinézett az ablakon, de Marika látta,^ hogy könnyes a 
szeme. 1 . • | ' i jj | ?J] "\ \ * ÖllíÍTif PiTfSl̂  
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Hazaérkezve elmesélte a mamájának, amit Pista bácsi mondott, 
kicsit büszkélkedve, hogy ebből is láthassa, milyen jói viselte magát. 
Csak mikor megmondta, hogy igennel felelt, érzett valami olyat, hogy 
talán nem is lett volna szabad elmesélni ezt, mert csúnyaság. De Kú
czoráné felsóhajtott és mingyárt elmondta a dolgot Tótnénak, aki éppen 
öblögetett. No még milyen szerencsével jár a végén, — álmélkodott a 
Tótné, — tán örökbe is fogadják. Csak aztán magára is gondújon! 

— Hját bizony, nem volna az kicsiség, — felelte Kúczoráné, '— hogy 
mekkorát könnyülne az életem!... S már mindenfélét beszéltek, hogy 
még öregségében is milyen jó lenne ez Kiuezöránénak. Marika csak 
akkor fogta fel, hogy mit is jelentene a dolog, mikor Tótné a maga gye
rekét a Svarcék gyerekeihez hasonlitotta, merthogy éppen a SVarcék 
ruháját mosta és azt kérdezte, milyen lenne inkább, olyan-e mint a 
Svarc-gyerekek vagy amilyen az övé. S hogy a mamája is csak örült 
neki, nemhogy elszomorodott volna, úgy érezte, hogy ez igazán nagy 
szerencse lehet. Attól fogva már egy kicsit úgy ment Katonáékhoz, 
mintha haza menne s az igazinál is több szeretetet mutatott irántuk, 
mert a mamája biztatta rá. Akkor napokig ott ólálkodott Kúczoráné 
a Kjatonáék konyháján, segitett a Teréznek kéretlenül, várta, hogy 
mikor szólitja meg a nagysága, de az nem szólt, mintha már nem is 
gondoltak volna a dologra. Csak karácsony felé, mikor Marika már ré
gen a másodikat járta, em,litette meg a konyhában a doktorné: — Mit 
szólna hozzá Kiuczoráné, ha örökbe fogadnánk a Marikát?... Kuezorá-
nénak kipottyantak a könnyei és kezet csókolt a nagyságának, amivel 
azt akarta mondani, hogy nagyon fájna neki elveszteni Marikát de 
nagy jótéteménynek is tartaná, ha a lányából kisasszonyt nevelnének, 
őt pedig megszabaditanák egy gondtól. Katonáné egész megindultan 
ment be a szobába. — Most már végkép lesz valami a dologból, — 
mesélte Kúczoráné a Julisnak, — merthogy már nekem is szólt a 
nagysága. 

Egyszer délben, hogy hazajött az iskolából, Marika nagy izgalom
ban találta a doktorokat Marg i t néni nem csókolta meg, de még Pista 
bácsi is elfelejtett visszaköszönni, mind a ketten egyszerre beszéltek s 
hogy belépett, átmentek a másik szobába. Onnan hallotta át Marika a 
Pista bácsi hangját: 

— Margit, de ez szinte lehetetlen. Kilenc év után... 
— De ha mondom, — kacagta Margit néni s mingyárt ebéd után 

elsiettek mindketten hazulról s Teréz azt mondta, orvoshoz mentek. 
Mikor visszajöttek, mindketten pirosak és jókedvűek voltak és nagyon 
szerették egymást és Marikát és mindenkit. Marika nem tudta mire 
vélni a nagy örömöt és Kúczoráné hiába várta, mikor fogadják már 
örökbe a kislányt. Pedig ott settenkedett még folyton a konyhán s ak
kor is ott volt, mikor Margit néni elájult és úgy kellett bevinni őt a 
sezlónra. Marikának nem volt szabad bemennie, de mikor Kúczoráné 
kijött, gyorsan pislogott a szeme s csak kézenfogta őt és vitte fel a 
hatodikra. Ott leült az ágyra, kezére támasztotta fejét és csak nézte a 
Marikát szomorú, kifejezéstelen szemmel s a szája körül egészen elmé
lyült a két ránc 

Sok minden változott meg attól fogva. Kiuczoráné nem ment be töb
bé Katonáékhoz, Margit néni mintha nem szerette volna Marikát úgy, 
mint azelőtt s Pista bácsi már nem játszott vele soha. Az örökbefoga
dásról senki sem beszélt többé és húsvétra nem kapott uj ruhát, mint 
tavaly, redig jó bázonyitványt hozott. Margit néni egyre h'izott, for
matanul kövér lett és mindenképpen megváltozott. Marika senki más-
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tói nem mert© megkérdezni e különös változások okát, csak a Júliától, 
hát egy délután leszokott a Svarcék konyhájába, mikor Julis mosoga
tott és egyedül volt. Julis mingyárt meg is mondta, hogy mitől van 
mindez, attól, hogy a Margit néninek gyereke fog születni s azt is meg
mondta, hogy hol van a gyerek most. 

Akkor Marika nem is ment vissza Katomáékhoz, hanem felment a 
hatodikra és leült az ágyra, mint múltkoriban a mamája és sokat törte 
a fejét ezeken az érthetetlen dolgokon, amikből mindössze annyit sej
tett, hogy ő már nem kell a Margit néniéknek, mert hiszen lesz saját 
gyerekük. ; 

Már alig egy-kétszer aludt lenn a másodikon s délután is inkább a 
a mosókonyhában játszott, pedig nem mondtak neki semmi rosszat. 
Igaz, hogy nem, is hívták, ha elmaradt, mint azelőtt. De nem tudott már 
visszaszokni a hatodik emelet sivárságéhoz a gyönyörű évek után s 
egy délután, hogy a mamája, ki maga is mérges volt mostanában, meg
cibálta a haját, sirva szaladt le Katonáékhoz. M'ikor benyitott a szobá
ba, Margit néni aludt éppen, a hátán feküdt és a hasa úgy domborult 
ki belőle, mint egy hegy. Csúnya és ijesztő volt a Margit néni hasa és 
Marika még jobban sirva fakadt tőle. Azután odaszaladt és maga sem 
tudta miért, mint ahogy az ágyba szokott, ugy ugrott rá a nagy has
ra. Margit néni nagyot sikoltott, akkorát, hlogy Pista bácsi és a Teréz 
mingyárt beszaladt és a doktornak is telefonáltak, őt pedig hazaküld
ték. 

Négy napig nem is mert lemenni hozzájuk. Akkor mégis besom
fordált a Katonáék konyhájába, ahol Teréz vizet forralt és sirt. A z t 
mondta, hogy Margit néninek halott gyereke született. 'Kicsit ő is meg
ijedt, de azután nagy örömöt érzett, mert hiszen akkor mégis csak ő 
marad meg Margit néniék gyerekének. Már be is futott a szobába, de 
Pista bácsi elébe lépett a háló ajtaja előtt, szó nélkül kézenfogta és 
vitte... a konyha helyett az előszobaajtóhoz, ahol kitengedte. 

— Most menj szépen haza, — mondta csendesen és bezárta mögöt
te az ajtót. ' í ' 

NAGYEMBER TENYÉSZTÉS — FENNTARTÁSSAL. „A 
szövetek tanulmányozásából tudjuk, hogy a végnélküli szaporodás 
a test csaknem minden sejtjének jellemző sajátsága, lehetséges te
hát valamely lény teljes elhalását megakadalyozrd a szervezetéből 
kivett sejtek mesterséges fejlesztésével és szaporításával. Egy 
ilyen műtét haszna kétségtelenül közepes eredményekhez vezetne 
azonban, mert a fennmaradó sejtekből lehetetlen lenne a lényt tel
jes valójában életre hívni. Viszont Ha az ivarsejteket hasonló mó
don fenn tudnánk tartani, újra teremthetnénk bármely lényt, bár
mennyi idővel halála után. Mutter biológus élénken hangoztatja, 
hogy a jövő társadiaima számára a nagy emberek ivarsejtjeinek 
kultúrája milyen előnyt jelentene mesterséges megtermékenyítés 
céljából. Javasolja egyébként, hogy ezzel a megtermékenyítéssel 
jó lesz legalább negyedszázadot várni a sejt tulajdonosának halála 
után, hogy meggátolják az olyan nagy emberek széleskörű leszár
mazását, akik Paul Valéry szerint, miután előbb emberként meg
haltak, meghalnak mint nagyok isu. (Jean Rosta nd) 

... . . . . . . . . . 
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K A U T S K Y K Á R O L Y 

Kautsky 1854 október 16-án született Prágában egy cseh-né" 
met házaspár első gyermekeként. A z apja volt cseh, minek követ-
kecatéíbem fannak tekintették őt w, a középiskolában és az egyete
men tűrnie kellett osztrák és német társainak a cseheknek „kijá
ró** megalázó támadásait. Még középiskolás fiatal diák, amikor a 

Jiusziták mintájára kirobbanó cseh forradalomról, a Habsburgok 
elűzéséről és a iszabad cseh köztársaság kikiáltásáról álmodozik. 
1871-ben a francia forradalmárokért és a kommünért lelkesedik. 
A kommün a szocializmusra tereli figyelmét, szocialista könyve
ket olvas, tanul, és 1875 januárjában belép az éipip akkor megala
kuló osztrák szociáldemokrata pártba. 1882 őiszén megalapítja a 
Neue Zeit cimü tudományos folyóiratot, amely évtizedeken keresz
tüli megtartja vezető helyét. A z egész világ szocialista vezetői — 
mondhatjuk i — ezen a folyóiraton keresztül nevelkedtek, minden 
ojrszág szocialista gondolkodói e lap hasábjain fejtették ki néze
teiket ugy elméleti, mint taktikai kérdéseket illetőleg. Itt jelentet
ték meg a történelmi materializmus hatása és szemipontjai szerint 
megirt filozófiai, természettudományi, közgazdasági, vallási, iro
dalmi és művészeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányaikat. 

1883 év végén Zürichbe, majd Londonba megy, hogy régi ál
mát, az Bngelssel való közvetlen együttműködést és tanulmányai
nak a British Múzeumban való folytatását megvallósitsa. London
ban jelennek meg első könyvei, melyek közül egy-kettő még ma is 
kézikönyvnjaík iszámit;. í gy 1887-iben Marx gazdasági tanai, vala
mint Morus Tamás és utópiája 1888-ban, és a Die Klassengegen-
isá'tze von 1789 cimü könyvo 1889-ben, 

A németországi kivételes állapotok megszüntetése után, arni 
az 1890-es februári választások eredménye volt, visszatér Német
országba " és Stuttgartban, a Neue Zeit székhelyén telepedik le. 
Első nagycibb munkája itt az 1892-ben megjelent Erfurti program. 

Bismarck kivételes törvényeinek bukása után uj korszak kez
dődik a német munkásmozgalom történetében és Kautsky életé
ben. Megkezdődik az irányzatok közötti harc. Előbb joibb, majd 
baloldalról próbálják írevizió alá venni a [marxizmust. Ebben a 
harcban a Bernstein által képviselt reformizmus (revizionizmus) 
ellen száll síkra. Számos vitairat mellett, amelyeket „a szoeiáliz-
|m!usfc}a való békés belenövés' - elmélete ellen irt, a századforduló 
éveinek legjelentősebb munkája az 1902-iben megjelent Szociális 
forradalom. 

Az 1905-ös orosz forradalom után ujabb harcok következnek. 
Ezúttal a párt balszárnyára került vezetők — Liebknecht, Luxem
burg, Ledebour és Lensch ellen, illetve az azok által képviselt el
méleti felfogás ellen indít harcot. A z erre a helyzetre alkalmazott 
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felfogását az 1909-ben megjelent Hatalom felé vezető ut fejezű ki. 
A XX . század első évtizedében jelennek meg történelmi és tu

dományosművei. (Akerszténység eredete, Marx Károly történelmi 
jelentősége, Az etika és a materiálisztikus történetfélfogás). A Vor
läufer des neueren Sozialismus három kötetében a plátói és őskeresz
tény kommunizmustól, a középkori szektákon a német reformá
ción és Münzer Tamáson át Mjorus Tamásig a szocializmus előfu
tárait mutatja be, A család és házasság eredete, A szaporodás és 
fejlődés a természetben és a társadalomban társadalom és termé
szettudományi kutatásainak az eredményei; a Nemzetiség és nem
zetköziség füzetében a nemzeti államról, a nemzetiségekről és a 
nemzetköziségről, az Ältere und neuere KolonidlpolÁtik-b&ri, továb
bá a Soziálizmus und Kolonialpolitik füzeteiben a gyarmati kérdé
sekről, a Schippel, Brentano und die Flott envorlageJban a gyar
matbirodalomhoz szükséges tengeri flotta épitésével kapcsolato
san mondja el véleményét; a Kereskedelempolitika és szociálde
mokrácia füzetében pedig azt bizonyítja, hogy az ipari fejlődés 
gyarmatok nélkül is lehetséges. 

A világháború uj helyzetet teremt. Kautsky eleinte — a, hadi
hitelek kérdésében i— a tartózkodást ajánlja, de amikor látja a 
kormány imperialista törekvéseit, élesen szembefordul azzal. Eb -
hen a kérdésben több, mint egy évtizedes harag után összetalálko
zik Bernsteinnal. Egyformán támadják is jobb és baloldalról. Izo
lálják. Hiába minden igyekezete. 1917-ben a szakadás meggátlá-
sára, egyik oldal sem hallgat rá. A z uj független szociáldemokrata 
párt vezetőinek többségével nem ért egyet, a régi, reformista ve
zetés alatt álló párt nem akarja megbocsátani a háború kitörése
ikor elfoglalt álláspontját. A dolgok odáig jutnak, hogy még a 
Neue Zeit szerkesztését is kiveszik kezéből. A III . internacionálé 
és a spartakusokkal szembeni ellentéte még nagyobb. Három na
gyobb, erősen polemikus hangú könyvet ir az 1918-1921-es időkö
zökben a kommunizmus ellen, a Proletariátus diktatúrája, Terro
rizmus és kommunizmus és A demokráciától az állami rabszolga
ságig címeken. Előbb Lenin, majd Trockij támadják, ő pedig a 
Szovjetunióval szemben mindinkább tagadó álláspontot foglal el. 

1918 novemberében kinevezik külügyminiszteri államtitkár
nak, de a független szociáldemokratákkal rövidesen c is kiválik a 
kormányból. Tovább dolgozik, kutat a külügyminisztérium irattá
rában és 1919-ben Német dokumentumok a háború kitörésére vo.-
•natkozólag címen 4 kötetben, majd Hogyan tört ki a háború cimen 
ujabb kötetben leplezte le a német diplomácia szerepét a háború 
kitörésében. 

1919-ben ő vezeti a szocializáló bizottság munkáját, de az an
tanthatalmak megakadályozzák a német kormány ilyenirányú tö
rekvéseit. 1920-ban a georgiai menseviki kormány meghívására 
hosszabb tanulmányutat tesz Georgiában, majd onnan hazatérve, 
minthogy a Neue Zeit szerkesztését nem adják kezébe, Bécsben te
lepedik le és újból tudományos kutatásokba merül. 1927-ben je
lenteti meg élete főművét (az 1800 oldalas Die materialistische Ge-
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schwhisatiffassiin-g-oi), amelynek bevezetőjében ( a következőket 
mondja : „ E z a k ö n y v egész életem munkásságának a kivonata. 
Megmutat ja azt a módszert , amellyel e gy félévszázadon keresztül 
dolgoztam.. . " 

A z utolsó évtizedben ujabb két nagy munkát adot t ki (Aus-
der FYühzeit des Marxismus; Krieg und Sozialismms.) 

Pá lyá ja ér te lmét csak egy nagyobb és rendszeres tanulmány; 
mérhet i le. A n n y i azonban minden behatóbb megokolás nélkül is 
tény, „ h o g y nemzedékeken keresztül hatott számos nagyérték i i 
munkájával (Mforus Tamás , Ag rá rké rdés stb.) s i rányított helyes 
fel ismeréseivel (az 1905-öis forradalom, a reviz ionizmus elleni 
harc . ) Sajátos utjának elvi á tv i lág í tását azonban csak nagy kor
társaival va ló (P lechanov, Mehr ing , Roza Luxemburg ) szembeái-
l itásából lehet megadni . Ejgy i l yen elemzés fedi fel azután azokat 
az összefüggéseket, amelyek közt Kautsky ki fe j leszt i és rendszer
be fog la l ja azokat az eltéréseit, amikben „ t o vább v i t t e " örökségét, 
a klasszikus és tudományos szocial izmust eredeti útjáról egy sajá
tos (csapásra. M in t élete főművében ő maga mondja : „ a z én kiin
dulási pontom még i s más vo l t és ez fe lkel tette érdeklődésemet 
o lyan jelenségek iránt, amelyekre M a r x és Enge ls kevesebb ügyet 
vetettek... Ők Hegeliből indultak ki, én Darwinból . Darwinnal ko
rábban kezdtem fogla lkozni , mint Marxsza l , az organizmus keletke
zésével korábban mint gazdaságtannal, a fa jok lé tér t való küzdel
mével korábban mint az osztá lyharccal " . (D ie materialistische 
Geschichtsauffasisung. 16. o. ) V a g y : „ A z t hiszem a közös törvényt, 
amelynek ugy az emberi , mint az ál lat i és növényi fejlődés alá van 
ve t ve abban ta lá lom meg, h o g y ugy a társadalmak, mint a fajok vá l 
tozásai t a környezet vál tozásaira kell v isszavezetni. Aho l a környe
zet nem változik, nem változnak m e g azok az organizmusok és 'or
ganizációk, amelyek azt lakják. Organizmusok és organizációk uj 
f o rmá i egy megvá l tozo t t környezethez va ló hozzáidomuiás révén 
jönnek lé t re " . ( I . m. I I . 630 o . ) A z a kiindulás, amit Kautsky ma
ga je löl m e g természetesen minden vonatkozásban sajátos eltéré
sekre vezetet t Kautsky igen széles elméleti és gyakor lat i tevé
kenységében. 

4 NÉMETEK SiS A FRANCIA GYARMATBIRODALOM. A francia la
pok és folyóiratok egy idő óta riadtan irnak a németek lázas af

rikai tevékenységéről, amelynek célja — megállapításuk szerint — 
nemcsak az elveszet gyarmatok visszaszerzése, de ujak, főleg francia 
'kézben, levők, meghódítása. A német propaganda rég és tervszerűen fo
lyik s ha alaposan megvizsgáljuk a németek által eddig gazdasági és 
politikai befolyásuk révén már is megszerzett fontos stratégiai ponto
kat, kiderül, hogy a francia gyarmatok békeritésére vonatkozó terveket 
eredményesen realizálják a németek. 

Németország háborús tervei közismertek. Ezekben a tervekben) a 
kelet- és délkeleteurópai államok gazdasági és politikai meghódítása 
mellett, .— ha el is hisszük Hit ler azon kijelentéseit, hogy Nyugateuró
páiban nincs semmiféle követelése, .— az elveszett gyarmatok vissza
szerzése és ujak meghódítása játsza a főszerepet. Akármilyen hihetet-
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lennek is tűnik: a francia gyarmatok megszerzése nehezebb az angol 
gyarmatok megszerzésénél, mert ha háborúra kerülne a sor angol 
gytntnatoklért, az elsősorban gyarmati háború lenne; szintere a gyarma
tok és a tengereik. A francia gyarmatokért folyó háború ezzel szemben 
európai háború lenne, európai hadszintérrel s a gyarmati csapatok fel
használásával. A németek célja ezért: a frianícia gyarmatok bekeritése, 
a francia gyarmatok és Franciaország közötti tengeri utak ellenőrzése, 
hogy háború esetén elvágják Franciaországot afrikai gyarmataitól. 
Emlékezzünk, milyen hatalmas segítséget jelentettek az elmúlt világhá
ború folyamán ugy nyersanyag, mint emberi erő (gyarmati, hadsereg) 
Szempontjából a francia gyarmatok. A jövendő háborúiban — francia 
katonai szakértők szerint is, — ha a bernieteknek sikerülne Franciaor
szágot elvágni afrikai gyarmataitól, a magára maradt Franciaország 
feltétlenül' vesztesként kerülne ki a háborúból1. 

A francia gyarmatok Madagaszkár szigetét kivéve, észak és nyu
gat Afrikában fekszenek. Északon francia Marokkó, Alg ír és Túnis, 
ezektől délre Francia Nyugat Afrika, majd francia egyenlítő Afr ika 
(francia Kongó) tartozik a francia gyarmatbirodalomhoz. Fran
cia és angol protektorátus alatt áll továbbá Togo, Kamerun s Északke
let Afrikában a francia Szomali partvidék. 

Miftrcet Horniét a toutousei földrajzi intézet megbízásából az idén 
hosszú tanulmányutat tett a keletafrikai partvidéken és a négerek lak
ta területek belsejében. Érdekes megfigyeléseiből érdemes párat meg-
emlitenünk. 

Anteol Gambia a nyugatafrikai angol gyarmatbirodalom egyik ki
csiny, 10.7C6 négyzetkilométer nagyságú területe. Fővárosa Bathurst, 
legfontosabb stratégiai pontja a Síaint-íMlarie fok. Gambia kereskedelme 
francia befolyás, közigazgatása benszülött feketék vezetése alatt áll, s 
jóllehet angol gyarmat, katonai szervezése német. A Luftihatnsq német 
repülőtársaság Atlanti Óceánon keresztül vezető utjának ugyanis itt 
van a repülőbázisa, amelynek, személyzete kizárólag a német haditen
gerészet és légiflotta tisztjeiből áll. Ezek a tisztek a spanyol Kanári 
szigetek fővárosában, Las P;almasba.n székelő német parancsnokság fel-
Ügyelete és irányítása alatt működnek. A német hadsereg itt Székelő pi
lótái és műszaki emberei rendelkezésére áll két teljesen modern Diesel
motoros hidroplán, amelyeiknek anyahajói az állandóan afrikai vizeken 
tartózkodó Wiesbaden és Ostmark hadihajók. A Wiesbaden rendeltetése a 
francia partok állandó figyelemmel kisérése, míg az Ostmark rendesen 
Bathurst kikötőjében horgonyoz. Az Ostmark olyan villamos erőművel ren
delkezik, hogy közvetlen rádióösszeköttetést tud fenntartani Berlinnel. 
(Másrészt a Sant-Marie foknál a németek repaíőteret szereltek fel s egy 
több emeÜetes házat építettek. Vjajjon miért kellett a bathursti repülő 
bázis mellett a iSaint-Marie foknál is repülőteret építeni? A valóság
ban u. i. a iSaint-Marie foktól alig 200 kméterre van Dakar, 
francia, Nyugatafrika legjelentősebb kikötője, a Dakar-Kayes-Bamima-
ko vasútvonal főállomása. A z angoloknak Eathurstban semmi hadiere
jük sirJcs. Háború esetén nagyon, könnyem megtörténhetik, hogy a part
vidéken cirkáló német hajók legénysége és néhány repülőgép egy-két 
nap alatt megszállja Báthurstot. Ha ez megtörtént, néhány óra elegen
dő Dakar elpusztítására, a francia f lott Dakarban lévő petróleum tar
tályainak megsemmisítésére és a már emiitett Dakar-Kayes-Bammako 
vasútvonal szétrombolására sőt —. ami még veszélyesebb, — elfogla
lására. 

A Bissagos szigetcsoport portugál Guineahoz tartozik és Gambia 
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fővárosától, iBatihurstól' mindössze 300 km.-re fekszik. A francia nyu
gatafrikát francia Guineval összekötő Üakar-Konakry hajóút a Bissago 
szigeteken vezet keresztül. Ez a szigetcsoport már csaknem másfél évti
zede német befolyás alatt áll, 4 szigetét pedig (Sega, Ruhám, Bubaque 
és Camhabaque) a portugálok német koncessziós területnek nyilVánitot-
ták. A németek először gazdaságilag hódították meg a Bissagos szige
teket, majd amikor, gazdasági, monopóliumot biztosítottak maguknak, 
stratégiai szempontjuk szerint is megszervezték. 

A németek 1922-ben -alapították meg a Bissagos-szigetekem az Ag-
ricola und Fabril nyersanyagkitermelő vállalatot. Előttük az angolok 
dolgoztak itt, de a rossz üzletek miatt kivonták tőkéiket. A német vál
lalat 30 millió frank kezdőtőkével indult, 1922-1932 években ujabb 100 
millió frankot fektetett be. N e m tudni "mennyire rentábilis az üzlet, az 
azonban bizonycs, hegy az ipari szervezet oly kitűnő, hogy háború ese
tén két nap alatt megtudják szállni az ejg,ész szigetcsoportot és néhány 
repülőgéppel és tengeralattjáróval el tudják pusztítani Kbnakryt épp
úgy, mint ahogy Gtembiafoói széttudják rombolni Dakart. A legnagyobb 
üzemet Eübaque Szigetén állították fel a németek a pálmából kivonan
dó olaj előállítására és hivatalos kimutatások szerint sikerül is évi 489 
tonna pálmaolajat és 1144 tonna kókuszdiót termelni kivitelre, ami az 
üzem méreteihez viszonyítva nevetségesen kevés. Viszont az üzem aí-
kalnazottöirak rlagyrésze volt tengerésztiszt. A gyár mellett hatalmas 
villamosüzem dolgozik. Rengeteg teherautó és traktor áll rendelkezés
re. A szigeten, amelynek hossza nem haladja meg a 12 km-t, 20Ö 
km-nyi kitűnő ut köti össze az összes öblöket és fokokat annak minden 
részével. 1923-tlsn a szomszédcs Sega. szigeten is felállítottak egy ha
talmas üzemet a pálirJaoOiaj kivonására. Minthogy azoniban pálayafák 
ezen a szigeten nincsenek, a hatalmas betonraktárakat tartályoknak 
használják fel. Bizonyos módszerekkel ugyanis a Bissagos szigeteken 
kivont pálmaolajat alkalmassá teszik Diesel motorú tengeralattjárók és 
repülőgépek fűtésére. A francia Guineában dolgozó 3 mezőgazdasági 
mérnök véleménye szerint a 14.209 hektár páílmatermő területen levő 3 
millió pálmafa minimális produkciója évi 1.300 tonna pálmaolaj. Láttuk 
viszont, hogy évente, csak 480 torra pálmaollajiat szállítanak el a szige
tekről. Mit .csinálnak az évi 520 tonna felesleggel és hová raktározzák 
el. Minden bizonnyá! fűtőanyagnak tartalékolják háború esetére. A 
szigeteik közötti utat ugyanis a tengeralattjárói részére kimélyítették és 
szabaddá tették, hgy, hogy az háború esetén biztos fedezék a, német 
tengeralattjárók részére, melyek lehetetlenné tennék az ellenfél szabad 
közlekedését. 

Libéria szabad néger köztársaság. A németek itt is a gazdasági 
terjeszkedés fegyvereivel szerezték meg politikai befolyásukat. A leg
több vállalat német, jóllehet a német nemzetiségű lakos igen kevés Li
bériában. Még a vállalatokat is hoiMandok és németül beszélő, többnyi
re tegoi vagy k'ameruni eredetű bennszülöttek vezetik. Sok kis kereske
delmi hajójuk van, bányákat szerelnek fel, nyersanyagot visznek ki s a 
koncessziók elérésére minden eszközt jónak találnak. A bennszülöttek 
bizalmát azonban főkép' azzal érték el, hogy kitűnő ismétlő fegyvereket 
szállítottak és adtak el Libériáiban. 1937 augusztusában Libéria és Né
metország kormányai gazdasági szerződést kötöttek. A szerződés ez év 
januárjában lépet életbe, az amerikai és angol kormányok tiltakozása 
ellenére. A szerződés nyúlgát Libériát, a németek engedményes területé
vé tette. A terület egyébként rendkívül gazdag hematit-vösérctelepeket 
és gyémánt bányákat tartalmaz. Szakértők szerint ez a hématit még 
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jolbb", mint a svédországi, amit a mémet hadiipar jelenleg használ. A z 
ércek kibányászására Holland Syndicat néven egy a Krupp-művek ér
dekkörébe tartozó vállalat alakullt. A szerződés 130 km. hosszú vasút
vonal, modern utak és modern kikötő építését vállalja Monroviában, 
aminek ellenében a vállalat© az ország egy ötödét kitevő nyugati tar
tomány, í g y a németek francia Guinea közvetlen szomszédságába, kerül
tek. Ezenkívül katonai repülőtereket építettek Zerékorétól és a fran
cia határtól 30 lktmrre fekvő Guekidon helységtől délre. Momrovia éa 
Macente között modern stratégiai ut építését kezdték meg, azzal a 
nyilvánvaló céllal, hogy a háború kitörésekor i tt is támadást indíthas
sanak a francia Guinea és az ugyancsak francia Elefántcsontpart ellen. 

Kamerun egyrésze az angolok mandátumterülete, viszont az angolok 
egy idő óta nem sokat törődnek Vele. Mlareel Hőmet szerint az ültet
vények bejáratánál mindenütt látható a horogkereszt. T iko kikötővá
rosnak például a kapitánya és helyettesei németek. Kamerunban egyéb
ként a fehér lakosság háromiregyed része német eredetű; a kórházak, 
postahivatalok, állami intézmények alkalmazottai csaknem teljes egé
szükben németek. A z ültetvényeken sok, szükség esetén vadászgéppé 
alakítható repülőgép Van. A z itt dolgozó németek, katonailag kiképzet
tek és jól fel vannak fegyverezve. Nem kétséges, hölgy mi a szerepük 
háború esetén... 

Ez azonban nem mindem. A spanyol felkelők birtokában levő Kaná
ri szigetek német tengeralattjárók menedékhelye... Francia-Marokkót 
spanyol-Marokkó és R io de Oro. felől fenyegeti veszély, a Baleari szi
getek olasizok általi megszállása pedig azi AJjgirral és Tunisszal folyó 
szabad közlekedést vágja el... Kamerunt nemcsak az angol protektorá
tus alatti rész német lakossága, de Francoék győzelme esetén a német 
flotta spanyol Guineám és Fernlandb Fo szigetén keresztül is veszélyez
tetheti. S végül): európai háború esetén a legfontosabb harctér Afriká
ban lesz, — irta Ludendorff tábornok egyik könyvében... 

i (Jondálky Lajos) 

k l ) í VANTl LI NÉMET NfiPTEST, melynek lélekszámát ma körülbe
lül 340.000-re teszik (a magyarországi német kisebbség teljes lé

lekszáma mintegy félmil l ió) , gazdasági szervezettsége és a magyar-
német történelmi „jóviszonyból" adódó privilegizált helyzete következ
tében már a háború előtt kiemelkedő helyet foglalt el a Monarchia nép-
'csoportjai között. Ezt a helyzetét Trianon után maradéktalanul is fenn
tartotta, sőt gazdasági erősségeit csak ezután kezdte igazán kiépíteni. 
Hogy milyen volt a háború eló'ltt és alatt a magyarországi németségen 
belül uralkodó közhangulat, arra fényt vet a következő vallomás: „Né
metek voltunk, németek vagyunk és németek akarunk maradni." (Rar-
patitfnvost, 1918 okt. 14.) Ez az ideológia nagyjában változatlan maradt 
a weimári Németország idején. . , 

Változott a helyzet a hitlerizímus hatalomrajutása utáni. Egy erős 
német kisebbség a Ciunántulon, támpontul ígérkezett a német imperi
alizmus magyarországi poziclóínak kiépítésiére. S tényleg ezóta bizonyos 
fordulat észlelhető a magyarországi németség ideológiájában: a ^hitleris
ta) „nemzeti öntudatra ébredés" tünetei letagadhatatlanok. Nagy nép
művelési szervezetükön, a Kulturpúrepnon keresztül rendszeresen folyik a 
a nemzeti-szocialista propaganda... 

A dunántúli svábok ugyanakkor a Harmadik Birodalomtól támo
gatott szövetkezeti és hitelpolitikájukkal rendszeresen törekednek az 
egész országrész gazdasági birtokbavételére. A z egykéző magyar paraszt-
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ság kihalásával egyre több tanya, falu, •vidék kerül német kézre. De be
széljen erről néhány adat: , 

Dunántúl területe 6.413.845 kat. hold, ebből a 100 kat. holdon felüli 
birtokok 3.136.702 kat. holdat foglalnak el. A nagybirtokokból 749.953 
kat. hold bérbe van adva nagybérlőknek. A 100 kat. holdon aluli birto
kok területe 3.277.143 kait. hold, ennek kb. 40 százaléka a sváboké. A 
német tejeszkedés a nagybirtokok parcellázása révén nyer gyakorlati 
megoldást. B\arWiya megyében 1927-1929. években 4.514 kat. hold nagy
birtok jutott német kisgazdák kezére, Sopibtgy megyében 7.720 kat. 
hold. Legélesebben a Bárközben alakult ki egymással szemben a német-
magyar front. I t t komoly élet-halál harc folyik. A síkságon magyarok 
élnek, a hegyek között németek. A németek lassan lehúzódnak a he
gyekből éls 'kiszorítják a magyarokat. Joggal állapítja meg Kovács Imre 
falukutató a dunántúli németekről: „Évszázados küzdelem edzette meg 
őket és most komor léliekkkel, lábhoz tett fegyverrel állnak a magyar 
falvak előtt — mint egykor Odoaker germán zsoldosai a római biroda
lom limesein •—•, hogy a kellő pillanatot kihasználva, megadják a ke
gyelemdöfést a vonagló dunántúli egykés magyarságnak." 

A magyarországi németség körében folytatott nemzetiszocialista 
propaganda rövekvő sikereit éppen az magyarázza, hogy ez a propa
ganda ia TI agyrém et küldetéstudat ideológiai alapjára, heiyiezi a diuinán-
túli sváb aranyparasztok nyers gazdasági offenzíváját. Ám, nézzük meg, 
hogyan rétegeződik ideológiai és politikai szempontból a magyarorszá
gi német néprész. 

Legfontosabb szervezetük, a már említett Kjultiurverein mintegy 
ötvenezer tagot számlál, de taglétszáma rohamosan emelkedő irányza
tot mutat. Alapszabályai felétlen államhűséget és magyar honpolgári 
öntudatot követelnek a tagoktól; célja ugyanakkor a német kisebbség 
nyelvi és kulturális jogainak védelme s a németajkú lakosság egy tá
borban való összefogása kulturális alapon. A Kulturvereinben .ugyan 
már a háború előtt is jelenvolt és a Monarchia többi pángermá,njaival 
szorosan összedolgozott egy jelentéktelen, szeparatista hajlamú cso
port, azonban akkor ennek a csoportnak sem sajtó, sem más komolyabb 
prcpagandalehetőségek nem, álltak rendelkezésre, s politikai befolyása 
éppezért semmivé zsugorodott. Az ujabb keletű nemzetiszocialista pro
paganda szintén a Eíulturvereinen keresztül indult hóditóutjára és első
sorban a háborűelőtti na.gynémet frakció még létező elemeire támasz
kodott. A z említett általános okokon kivül azonban igen nagy szerepet 
játszott a dunántúli nemzetiszocialista és nagynéniét offenzíva elindí
tásában a Magyaországon élő németbirodaírni állampolgárok; hitleri 
szervezkedése. A Gömbös-kormány már /1933-ban engedélyezte az NiSDAP 
magyarországi szervezetének működését. A Nfatijonaléozialistische 
Deutsche AtbeU^rpWiei, iJfmäWkr^iS Ungarn különböző helyi szer
vezetekre oszlik, közülük a budapesti a legnagyobb. Budapesti köz
pontjának egészen a legutóbbi időkig Ernst Menüst, némlet állampol
gár volt a vezetője, aki mellett, mint „al-Führerek" Péter Mmnsfred és 
H. Lischke működtek. Céljuk egyrészt az egyre számosabb magyar nem
zetiszocialista frakciók és pártok munkájának összeegyeztetése és el
lenőrzése, másrészt a dunántúli svábság ideológiai megnyerése egység
szervezetük, a Kulturverein gleichsaltolására. 

A dunántúli németség szervezésében még a Deutsche Arbeits
front magyarországi tagozata is szerepet kapott. Ez a szervezet ille
gálisan működött, mivel .—. ellentétben az NÍSDAP Landesfcreisével — a 
kormány nem engedélyezte működését. A z Arbeitsfront élén egyideig 
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Gerhard Hecklipger, később pedig Gndpb, budapesti német konzul ál
l o t t . | 

Ilyen előzmények után a Kulturverein kebelében működő egykori 
törpe pámgermám kisebbség rohamosan előretört és lassan abszolút 
többségre tesz szert. A z egyesület magyarbarát szárnya, melynek élén 
Gratz .Gusztáv volt miniszter, az ismert történelemtudós áll, és a nagy 
német frakció között a legutóbbi időben éles harc fejlődött. Ebnek fo
lyamán a Kulturverein nemzetiszocialista tagjai külön szervezetbe, a 
Wolksdéimchet Elamve^adschaftsbundba. tömörültek. Gratz Gusztáv 
ezekre a tünetekre hivatkozva megállapítja a Magyar, Szemle, áprilisi 
számában: „Mind világosabbá válik, hogy az egyesületben (a Kultur-
vtereimt é r t i ) létezik egy külön szervezet, mely külföldi óhajra igyek
szik a magyarországi németséget politikailag megszervezni a magyar
ság ellen" i 

Míg a Kulturverein nemzetiszocialista fedőszerwé alakul át, a Ka-
meradschaftsbund a svábság jniemzieti-szocialista élcsapata. Utóbbinak 
öt pontba sűrített követelései a következők: 1. A, német kisebbséget el 
kell ismerni jogi személyként és néprészként; 2. rendezni kell a német 
iskolák kérdését: német tanitóképző intézetet német közép- és főisko
lákat kell felállítani; 3. teljes sajtó- s gyülekezési szabadság; 4. nemei-
szemináriumból kikerült német papok; 5. csak egy a némtet kisebbsé
get védő német párt tűrhető. 

A dunántúli nagynémet propagandának természetesen erős fegyve
re a sajtó. A dr. Éasch szerkesztésében Szombathelyem megjelenő Gün-
ser Zeitung képviseli a belföldi németnyelvű lapok közül legtisztábban 
ezt az irányzatot, bár a kormány sajtópolitikaj'a ujabban! némi tónus
beli engedményekre kényszeríti. A lap olvasótábora igy is erősen gyara
podik, különösen az Anschluss óta, az államhű PolilUsrhc* Vvficsblatt 
és a Sopronban megjelenő semleges ödenburgen Zeitung rovására. A 
belföldön előállított németnyelvű sajtótermékek azonban, sokkal ^ kisebb 
szerepet játszanak e propaganda terén, fmint a külföldiről importált röp-
iratircdalom, és az irigyen osztogatott birodalmi német lapok. 

(Mosanyi Ferenc) 
A K A T O L I C I Z M U S F R A N C I A O R S Z Á G B A N . Katholikttsnak lenni 

Franciaországban néhány évtizeddel ezelőtt még politikailag any-
nyit jelentett, mint konzervativnek, ha ugyan nem reakciósnak lenni, 
ellenszenvtezni a laikus köztársasággal, visszasiratni a liliomos király
ságot. A Direyfuss-ügy idején a katholifcus értelmiségnek csak igen kis 
csoportja mert együtthaladni a Dreyfussard baloldallal. Azóta, külö
nösen az utóbbi időkben, katholikusnak lenni Franciaországban egyre 
inkább annyit jelent, mint összeegyeztetni a hitbuzgóságot a szabadság-
szeretettel, az evangéliumot a nagy forradalom eszméivel, a, hagyo-
ifiányhűséget a mind nagyebbfokú szociálpolitikai reformvággyal. 

A mozgalom, amelyet baloldali vagy demokratikus politikai ka-
tholicizmusnak nevezhetnénk néhány áldozatkész és konok iró és gon
dolkodó SZÍVÓS működésének az eredménye. Működésüket a hivatalos 
egyház sokáig nem nézte jó szemmel. Maritaimt még nem is rég állan
dóan fenyegette az a veszély, hogy műveit indexre teszik, ma ez a ve
szély nem fenyegeti sem őt, s'eom társait. A tanítás, amit bátran és böl
csen hirdetett,, szinte már a hivatalosság pecsétjét viseli magán. .Verdler 
bíboros — egyike ma a legnépszerűbb franciáknak — jóindulatába fo
gadta őt és társait. Pacelli bíboros érdeklődéssel forgatja műveiket, a 
francia és nemcsak a francia közvéleménybén gyökeret verteik eszméik. 

Mi az oka ennek a fordulatnak? Mi az oka annak a világtörténelmi 
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jelentőségű ténynek, hogy a katholicizmus antidemokratikus tényező
iből demokratikus, konzervatív tényezőből haladió tényezővé válik? 

A változásnak, e nagyjelentőségű folyamatnak oka az az elméleti 
igazság és egyben tapasztalati tény, hogy a vallás gyakorlatának sza>-
badsága nem fér össze azokkal az államszervezeti formákkal, amelyeket 
totális államnak nevezünk. 

A tapasztalás szinte fölösleges, annyira nyilvánvaló a totális, az 
etatista, az önelvű államnak mW % fogpdmiából is, hogy nem, egyeztet
hető össze az egyhláz, a vallás igényeivel és követelményeivel. A totális 
állam az az állam, amelynek minden polgára testével-lelkével az államé. 
A totális állam polgára nem egyéniség, akinek isteni és emberi joga az, 
hogy gondolkozzék és biráljon. A totális állam polgára nem a társa
dalmi szerződés polgára, nem az a polgár, aki önmaga anyagi és szelle
mi érdekeinek védelmére önként és becsülettel embertársaival szövetke
zik, hanem nevezzük a ntevén: szolga, mégpedig nem metafizikai hatal
mak, nem az Isten szolgája, harJem Führereké, akiket nem mozdíthat el 
helyükről, akiket bírálnia és megtámadnia a totális állam erkölcse sze
rint nagyobb bűn, vétkesebb vétek, mintha istenét káromolná. 

A totális ál lam elkobozza az egyén szabadságait, mert nem ismeri 
el az egyént. Nem az első eset a világtörténelem folyamán, hogy ezt a 
jog elkobzást, ezt az egyén megsemmisítést a kereszténység, a vallás, a 
művelődés állítólagos védelmében akarják végrehajtani. A mai totaliz-
musok csirája meg van az elmúlt három század felvilágosodott abszo
lutizmusában, nem véletlen azonban, hogy a pápaság ép' ezidőkben 
volt talán a leggyengébb, nem véletlen, hogy a jezsuitákat ép' ezidőben 
szüntették be, nem véletlen, hogy a felvilágosodott autokraták, akik 
megkérdezésük és beleegyezésük nélkül akarták boldogítani az embere
ket és keresztényekké tenni a niem keresztényeket, minduntalan viszály
ban álltak az egyházzal, pápával és híveik lelkiismeretével! 

A z uj totális államrend különböző megnyilvánulásai kezdetben fel 
tudták kelteni egyes egyházi körök és hivők rokonszenvét. A totális 
állam, hívei kereszteshadjératot hirdettek a bolsevizmus ellen. El tud
ták felejtetni egy ideig az egyház .évszázados tapasztalatait, el tudták ho
mályosítani sokakban azt az eleve való igazságot, hogy „egyszerre két 
unnak nem lehet szolgálni". A totális államnak voltak és Vannak ikatho-
likus hívei, akik azt hiszik, hogy el lehet kobozni az embertől minden 
szabadságot, a gondolkozás, a véleménynyilvánítás, a sajtó, a gyüleke
zés, a szervezkedés szabadságát és mégis vagy ép' ezért meg lehet tar
tani, sőt meg lehet erősíteni az egyház tekintélyét és a vallás szabad
ságát. 

Az utóbbi évek története nem őket, hanem a francia írókat és gon
dolkodókat igazolta. Maritaim, aki most röviden és velősen állapítja 
meg, hogy a „diktátor előbb-utóbb összeütközésbe kerül a vallással", az 
„Égő aggodalommal" kezdetű pápai enciklikát igazolja, amely ékesszó
lóan ítélte el a sztatolatriát, vagyis az állam bálványozást. 

A vallásszabadság emberi jog. A katholicizimust ezért az emberi jo
gért való küzdelem el fogja vezetni az összes emberi jogokért való küz
delemhez, (ff.) í ! 

AZ AMERIKAI REGÉNY, ellenére minden egyéb látszatnak, még min-
dig nem az „ igazi" Sőt: hosszú nemzedékek tűnnek még el, míg 

megszületik az igazi amerikai regény. Mindenesetre megdöbbentő az 
Amerikában, megjelenő könyvek tömege, az írók száma, valamint azok 
száma is, akik c'ol irpafc, ellentétben azokkal, kik nagyon, jól Írnak. 
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A tárgy a romantika, kaland- és bűnügyi-regények. Természetesen 
ez utóbbiak esetében a hangsúly nem a bűnöző tanulmányozásán, nem 
is jellemének vagy lélektani indokainak kutatásán van, toanem magán 
a bűntényen és annak kiderítésén, ugy hogy az egész találóskérdések
re emlékeztet. ( i • 

A vMék-rf'0ny, mint a mai amerikai regény legkomolyabb formája 
szükségszerű következménye a sajátságos amerikai viszonyoknak. E z 
a z egyetleni lehetőség u. i. hogy a hatalmas kiterjedésű kontinens meg
ismerje sajátmagát. Szó sem lehet tehát addig amerikai ntígynelgényről, 
mig n e m jen Hétre egységes társadalom. Ha ennek jelei egyelőre alig 
vehetők is észre, mindenesetre vannak tények, amik ide mutatnak: az 
amerikai ember törhetetlen hite a szólásszabadságban. Történtek kísér
letek az egész amerikai társadalom regényben való érzékeltetésére, igy 
pl. Elmer Rice Tmperial, City c. könyve, mely a legalkalmasabb arra, 
hagy a különbözőségeket legalább N e w - Y o r k o n , keresztül érzékeltesse. 

A vidék-regények a hagy amerikai tömb apró réfzeit dolgozzák 
fel. Északkeletet, nyugatot, közép-nyugatot, stfo. Mások a négerek vagy 
zsidók sajátságos életéről szólnak vagy a nagyvárosok életét (pl. Chi
cago) adják. Jóllehet feldolgozás tekintetében a legklasszikusabb for
mától a legmodernebbig mindent találunk ezek között a regények kö
zött s igy egységről beszélni sem lehet, az amerikai regény különböző
ségének lényege mégsem ez. Ellentétben a régi és modern európai iro
dalmakkal, melyekben a nyersanyag maga az ember, az amerikai re
gényben a fizikai környezet az, amit lényegesnek tekinthetünk. Az 
amerikaiakat még teljesen leköti környezetük. IS a regények figurái, 
mint emberek, nem egymással harcolnak ezekben a Vidék-regényekben, 
de legjeibb esetben bizonyos amerikai erők ellen, mint fajgyűlölet, tő
ke és munka, a gangtezterek stb. ellen. Gyakrabban azonban a puszta, a 
szárazság, az árviz, a szél, a vihar s a vidék lakhatóvá tétele az, ami 
harcra készteti őket. S a regényben a harc a lényeg s nem az ember. 
Nincs egyetlen ameri le i vidék-Tegény, melynek hőse a z ember s ne az 
akció lenne. A vidék képének nagyszerűsége elnyom minden lényt, aki 
érintkezésbe kerül vele. i 

A kérdés, vájjon az amerikai nem tudja sajátmagát, mint embert 
egyenértékűvé tenni hatalmas tartományaival? Vagy a demokrácia hi
bája lenne ez, mely azonos nevelési fórumokon keresztiül képtelenné te
szi mintegy az amerikait, hogy lelkileg megállja helyét a természettel 
szemben? Vagy az amerikai író egyszerűen, nem érezte át az egyéni em
beri lét valódi jelentőségét? Vagy pedig pusztán abból következik 
ez, hogy elutasitják azokat a nehézségeket, melyek az egyéni jellem és 
fejlődésének elemzésével járnak? Valójában könnyű fizikai dolgokat 
leírni. Éhséget, árvizet, katasztrófákat — és könnyű olvasni is ezeket. 
Behatolni az érzelmekbe, gondolatokba, a viselkedés mély okaiba sok
kal nehezebb. 

A magyarázat a kitűnő" Péarl Buck szerint sokkal egyszerűbb. Az 
amerikai embereket, írókat is túlságosan leköti egyelőre a környeze
tükkel való harc, melyet alkalmassá akarnak tenni a maguk számára. 
Nircs idejük önmagukkal foglalkozni, ha ez n e m ezzel a haröcal áll 
összefüggésben'. S' ez az, iami vidámakká és élettel telitettekké teszi 
őket. S az olvasó, aki ugyancsak nyakig v a n a harcban, csak ennek a 
harcnak leírását keresi a regényben, a diadalmas győzelem reménységé
vel. i N e m érdekli különösebben: azl, aki harcol. A lényeg számára, hogy 
milyfen a vidék s az emberek miképpen teszik életre alkalmassá azt. 
Mindaddig, mig ezek a kérdések teljességben meg n e m oldódnak, míg 
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az amerikai mind ezekre nem kap kielégítő és maradéktalan választ 
íróitól, nem válhatik öntudatossá. A z amerikait egyelőre jobban érdekli 
a tett, mint a jellem, a tevékenység, mint az állapot — vagyis még 
gyermek, hangsúlyozza Pearil Buck. Be eljön az idő, mikor ezeknek 
a kérdéseknek megoldásával automatikusan telítődik az amerikai ol
vasó ezeknek a vidék-regényeknek a problematikájával s minden erejé
vel a lélek sokkal mélyebb és meginditólbb problémái felé fordul. 

(Szacsvay Gusztáv) 
* Z IKol SEMLEGESSÉG kérdése igen gyakran foglalkoztatja az iró-

^* kat, értelmiségeket. A kérdésihez Eyvind Johmsom svéd iró igen ta
nulságosan szólt hozzá az Eúrope egyik utolsó számában. Mi sem ért
hetőbb, i — írja Johnson <— hogy az i ró ma az Európa felett oszló-to?-
nyosuló fellegek árnyékában igyekszik egyenesen állani és megőrizni 
méltóságát, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a lehető legjobban vé
dett helyre húzódik. A semlegesség értelme, hogy ne avatkozzunk 
olyan dolgokba, amelyek nem érintenek bennünket közvetlenül. Nem 
kevésbé igaz azonban; az is, hogy minden esemény, ami. környező vilá
gunkban lezajlik közvetlenül Vagy közvetve miniket is érint s ennek 
folytán igen nehéz semlegesnek maradni. A mindenáron való semleges
ség egyenlő a halállal. A z iró szempontjából! tüzetesen vizsgálva a kér
dést, csakhamar rájövünk, hogy a „semmibe sem; beleavatkozni" valódi 
értelme mindenen kívül lenni. 

A z úgynevezett „irányZatosság nélküli" írók azonban, be kell lát
nunk a semlegességnek nem ezt a formáját választották. Számukra a 
semlegesség a haladó gondolkodás tagadásával egyértelmű. A társada
lom, maradi erőinek védelme alá ássák be magukat s fölötte vigyáznak 
arra, nehogy olyan csoporthoz tartozóknak higyjék őket, amelyik 
változásokat akar. Legfőkép pedig nem rokonszenveznek soha a szoci-
ális_ tanokkal. Alapjában tehát semlegesnek lenni annyi, mint nem szo
ciálisnak. Ea tehát az drót arra kérjük, hogy legyen semleges, volta
képpen arra kérjük, ne támadja tökéletlenségeinket és ne használja 
műveit ezek feltárására. Ha elleniben az író aktív propagandát csinál 
műveiben a társadalmi áporodottság vagy valamely maradi felfogás 
mellett, akkor közéletitag semleges. „Tiszta művészetet" ad. 

Ezért egyszerűem nevetséges ma azt várni egy írótól, hogy „szigo
rúan semleges" maradjon. Eyvind Johnson idézi Oeverland Arnulf svéd 
költő csodálatos költeményét Guernica bombázásáról. Jól van — vála
szolhatják, Ceverland haladó szellemű költő, hogyan is reagálhatott 
Volna másként? De van-e északi költő, kiben a Guernica-i események 
nem ugyanezeket az érzéseket váltották ki — kérdi Johnson. S íme, a 
semlegesség itt egyértelművé válik az emberiesség teljes hiányával. 

Mindenki szörnyülködik. Védtelen nyílt várost, gyermekeket és 
öregeket bombázni... Tgaz, de mit tehetünk? Katonai szükségesség. 
Olyan messze van tőlünk —, mondják a semlegesek. Szerencsére vannak 
nem semlegesek is, akik szüntelen töprengéssel teszik föl maguknak a 
kérdéseket, hegy miért történhetnek ilyen dolgok. A küzdelemből így 
egyre világosabbá lesz számukra a kérdés s bárminit dőljön is el a 
harc, tudják, hogy személyükben is érezni fogják a következményeket. 
A haladás győzelmével az enyhülést, a jót , a maradiságéval a rosszat. 
Mit tehet az iró semleges államban .— kérdi Johnson. Elmondhatja igazát 
azzal, hogy azt hiszi, hogy igy van. Elmondhatja ezerszer, kockáztat
hatja, hogy (bereked. Annak árán!, hogy nem lesz általánosian hires egy 
korban, sőt azzal a szörnyű kockázattal, hogy nem szórakoztatja ezzel 
olvasóit. (Szeremlety László) 
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4 F Í L M m A N A G Y K É R D É S E K . Míg a vásznon szériáiban, gyártot t 
érzelmes vígjátékok, polgári vagy katonai operettek peregnek, a 

filmtermelés előállít magasabb társadalmi kérdéseinket érintő filmeket 
is. A szemlélő számára a nehézség abból adódik, hogy ezeket a kérdé
seket nem önmagukban k e l 'vizsgálnia, hanem meg kell állapítania,, 
hogy a téma s a f i lm technikaija hol érintkeznek, melyek a filmnek azok 
a részei, ahol valóban a kérdések lényegét fényképezik s melyek, ahol 
akár a kép, akár a párbeszédek segítségével eltüntetik azt. 

Fogadjuk el, hegy a filmnek megvannak a lehetőségei, hogy töme
geket bemutasson és mozgasson. Ha ezt a lehetőséget nemcsak techni
kai értelemben használja ki, ha a filmnek ezzel egyebet sikerül bennünk 
kiváltania a puszta aritmetikai megütközésnél, akkor ez ritka és uj tu
lajdonsága. (Mert a barlangkori rajzok óta a ÍLumiére-testvérek felfede
zéséig a tömegek és megnyilatkozásaik csak jelentéktelen helyet fog
lalnak el az irodalomban és a szobrászművészetben. A festészetben a 
tömegnek csak dekoratív a jellege, a színházban a szereplők álcázását 
szolgálja, melyből mintegy allegorikus alakokként válnak ki : első pol
gár... második polgár, fis a klasszikus szomorújáték, ha szabályokat ál
lit az emberek mozgatására, ezek 'nem egyebek, írói követelményeknél, 
amiket csak teljesen alaktalan, tunya, hajlítható, spontaneitás nélküli 
tömegekre alkalmazhatnak. Egy kínai tárgyú filmmel iklapcsolatban 
jegyezzük meg mindezt, melynek főmotivumai: a kinai paraszt földsze
retete, a szárazság előidézte éhség s egy parasztcsalád harca a légköri 
erőikkel. Luise Rainer és Paul Muni filmstilusban uijrakomponálják eb
ben a filmben Millet Angelusát... 

Egyetlen f i lm sem indít meg nyílt és elhasználatlan eszközökkel, 
hanem csak a közönséges dráma bizonyos elemeinek váratlan kihang-
sulyozásával. A film bizonytalansága! Melyik rendező vagy jelenetező 
nem tartja szükségesnek, ha sikerül megoldania egy jelenetet tisztán, 
hogy még valami (anekdotikus díszítést hozzáalkasszon ? A fillm nagy és 
összhangnélküli közönségére gondolnak, melynek kereskedelmi szük
ségszerűséggel a film készül. E!z az, amiért nehéz egy filmről olyan for
mában, bírálatot mondani, amint azt egy könyvről' vagy képről tesszük. 
UÜ anyag előtt állunk. Nagyon kevéssé ismerjük kifejezésmódját, mely 
gyakran a táviratok stílusát idézi számunkra s igy abban véljük felis
merni szabályait, hogy a sebesség elmossa benine, a valószinűtlenséget 
ési banálist. A sebesség mindenre felelet. Amint száz kilométeresi .órán
kénti sebességen felül az autóvezető nem felelős a gyalogosért, akit el
ütött. (Márk, Viktor) 

p O O T B A L L P S Z I C H Ó Z I S . Korunk footballrajongása átható ereje és 
* szétágazó természete következtében, még a hanyatló római csá

szárság közmondásos cirkuszéhségét is felülmúlja. Nagyarányú elterje
désének magyarázata elsősorban társadalmi. A labdarúgás vonzóereje 
u. i. a tömegeknél korántsem e sportág gyakorlásához vezet, hanem le
számítva a sportegyesületek játékosait, csaknem kizáróan elméleti, i l 
letve szemlélődő síkon mozog, ami a testedzés szempontjából negatív 
eredmény. Ha mégis az a fonákság áll előttünk, hogy a football nem a 
testedzés fokozása céljából terjedt el (bár ez lenne a cé l ja ! ) , hanem 
szellemi és lelki hatásokat vált ki, ugy természetellenesen ^eltért eredeti 
hivatásától s olyan szerepet tölt be, ami a tömegek számára sem testi, 
sem szellemi értékgyarapodást nem jelent. Az ok, amiért a labdarugó
sport tényleges céljától eltérően mégis vonzza a tömeget, a társadalmi 
lét más mélyreható ésszerűtlenségeiben íkeresendő'. 
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A termelésben uralkodó tervszerűtlenség, a javak aránytalan elosz-
tódása s az életlehetőségek megrendülése folytán a termelő tömegek 
vigasztalanul préselődnek az életüzem bonyolult mechanizmusába, s 
egyre képtelenebbek a társadalmi erők gomolygásában kiismerni magu
kat. Természetes, hogy a torlódó és társadalmi kiélésre alkalmatlan 
feszültségnek, ösztönösen a legkönnyebben! hozzáférhető szórakozási irá
nyában nyitnak szelepet. S ilyen kézenfekvő kiélési formának bizonyul
tak a labdarugó mérkőzések, a velük összefüggő tippelések, viták, stb. 
Hogy az összes sportágak közül miért ép a football hódította meg a 
tömeget, annak magyarázata a játék egyszerűsége. Kevés hozzáértést 
igényel, szabad levegőn zajlik le s az ember ősi ösztöne következtében 
is otthonossabban érzi magát a szabad ég alatt. iNém érthetetlen ilyen
formán,, ha népszerűségben előnyt nyert ez a játék, más, több hozzáér
tést igénylő sportág, vagy az utóbbi időkben meghonosodó más, bo
nyolultabb szabadtéri játékkal szemben. Hogy ma egy-egy nagymérkő
zést tízezres, sőt ötvenezres tömeg izgul végig; s lelkileg benne élve 
játék menetében tombol, tüntet, serkenti kedvenc csapatát vagy szi
dalmazza ellenfelét s ha kell megfenyegeti a birót is, ez bizony az a tö
megelragadtatás, mely a mindennapok szürke és nyomasztó valóságai 
alól való illuzórikus felszabadultság érzését kelti. Az egyénileg félénk 
kispolgár, a békés iparos vagy kiskereskedő, a főnöke előtt meghunyász
kodó alkalmazott, mihelyt beleékelődik a tömegbe, bátorságra kap, 
megváltoztatja magatartását és eddig kényszerűen, elfojtott indulatai
nak szabad utat enged. Gondjaitól, elszenvedett sérelmeitől szabadnak 
érzi magát s azzal, hogy bekiált a pályára, biztat vagy szidalmaz, öntu
datlanul is szerepel, irányit, vezet vagy legalább is ez az illúziója. Vágy
álmainak céltalan megnyilvánulása mindenesetre következtetni enged 
arra, hogy saját sorsának alakításában tevőlegesen is részt tudna ven
ni, ha az erők eredetével és mibenlétével legalább annyira tisztában 
lenne, mint a football játékszabályaival. (Szociális szempontból ez annál 
károsabb, mert az állandó figyelem és folyamatos érdeklődés következ
tében a játék központi problémává lép elő és csökkenti a valóban sú
lyos és megoldásra váró feladatok fontosságának felismerését. Nem 
játék és szórakozásellenes szempont ez! A munkában kimerült szerve
zetnek, idegrendszernek valóban pihenésre, felfrissülésre van szüksége 
és bármiféle játék vagy sport létjogosult, ha ezt a célt szolgálja. 
A football iránti passzív érdeklődés azonban már régen túllépte ezt a 
keretet s mindinkább kimeríti a pszichózis kritériumait. 

Ami az előbbiektől függetlenül magát a mai-labdarúgást illeti, ugyan
csak sok kifogást emelhetünk. Különösen üzleti alapokra való helye
zése következtében indult meg beteges elfajulása. Mérkőzések közben 
vagy után egyre sűrűbbek az összetűzések és verekedések. Játékosok 
és nézők egyaránt nem tartják már mértékadónak a sport humanista szel
lemét. Teljesen hiányoznak az egymás kölcsönös megbecsülése jegyében 
lezajló mérkőzések s a közönség lojális, tárgyilagos magatartása a küz
dő felekkel szemben. Az elbürokratizált footballélet televénye a sport
szerűtlen, hiú és gyűlölködő versengésnek. A biró vagy akár az ellenfél 
játékosainak megvesztegetése sem elég aljas eszköz a győzelem érdeké
ben. Ezenkívül valami ujabbfajta embervásár is megindult az, egyesü
letek között. Ugy adják-veszik a játékosokat, mintha konflis lovakról 
lenne szó. Végül az életüzem, az államvezetés eszmegyűrűződései a lab
darúgás területein is megjelennek, mérgezik a légkört s faji, nemzeti 
gyűlölködések kirobbanását idézik elő. A különböző érdekkörökbe tar
tozó sportlapok a szakmai tárgyilagosság legteljesebb mellőzésével min-
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•dérikor önkényesen irányítják a labdarúgás, közvéleményét. 
Valószinű, hogy a fenti kórtüneteket mutató állapot mindaddig 

tart, mig a tömegekben nem lesz tudatossá az a felismerés, hogy min
den sportág főleg épp a labdarúgás, valódi és egészséges céljainak 
megfelelően, erdeti kereteibe utalandó vissza. Ez pedig csak a töme
gek ama felismerése nyomán érhető el, hogy saját sorsuknak nem le
hetnek cselekvő alakitói addig, mig figyelmüket és érdeklődésüket a 
valóságtól elvonatkoztatott irányba összpontositják. (Lázár József) 

V I L Á G S Z E M L E 
Amikor e sorokat írjuk, Angliában a müncheni béke értelmében 

milliós hadsereget toboroznak, Párizsban a pártok között honvédelmi 
verseny folyik, Keleteurópában uj katonai szövetségek összeforrasztá-
sán dolgoznak; a spanyol kérdés újra napirenden van, Kínában az ango
lok és franciák itthoni elfoglaltságra számítva, a japánok elfoglalják 
Kantont, Híankaut. És Csehszlovákia? 

A csehszlovák kérdés, ha nem is került még le a napirendről, min
denesetre elveszítette nemzetközi jellegét ésl elvi jelentőségét, úgyszól
ván helyiérdekű határkérdéssé zsugorodott, amely ugyan még annyira
amennyire izgalomban tartja a közvetlenül érdekelt kisebb-nagyobb 
szomszédokat, de a nagyhatalmi kancelláriákon, hol a világ sorsát in
tézik, már ad akta tették... Maga Németország, miután a megcsonkí
tott Csehszlovákiát kezes bárányává tette, mérsékletre inti a Kárpát-
Ukrajhát követelő Magyarországot és Lengyelországot, mig Oroszor
szág, amely még tegnap készen állott, hogy Csehszlovákia segítségére 
mozgósítsa óriási szárazföldi és légi haderejét, ma már csak arra szo
rítkozik, hogy a jóakaratú tanácsadó hangján figyelmeztesse Közép- és 
Kelet-Európa kis államait: jó lesz, ha abbahagyják az egymásközti tor
zsalkodást és szövetségre lépnek a mindnyájukat egyformán veszélyez
tető agresszív nagyhatalmakkal szemben. 

Mi okozta ezt a hirtelen fordulatot? Sem Csehszlovákia stratégiai 
határainak megszűnése, sem a versaillesi békeszerződés egy ujabb és még 
mindig nem utolsó — pillérének összeomlása, sem Csehszlovákia belső 
struktúrájának megváltozása vagy a Kisantant teljes passzivitása, 
amelyek külön-külön és együttvéve igen fontos elemei és velejárói a be
állott változásnak, de önmagukban nem előidézői annak. Mindezeknél lé
nyegesebb — és mindezeknek lényege egyben —. az a változás, amely 
Csehszlovákia nemzetközi szerepében előállott: Csehszlovákiának, mint 
egy világhatalmi csoport és világpolitikai irányzat exponensének a 
megszűnése. 

Általában minden társadalmi tényező — gazdasági csoport, osztály, 
párt vagy államszervezet —• belső erejének mennyiségi változásával bizo
nyos fokon változik annak külső iránya is: a minősége. Különösen áll ez oly 
nemzeti közösségekre, amelyek más nemzetek befogadásával növeksze
nek, vagy más nemzet elemeinek elvesztésével kisebbednek, ami által 
egész belső életük a határok kérdése körül forog, tehát a határokon 
tul vetitődik. Minden nemzeti kérdés — valamely nemzet függetlensé
gének vagy elnyomottságának kérdése .—, több állam ügye: nemzet
közi kérdés és amennyiben egyik vagy másik az érdekelt államok közül 
bizonyos társadalmi, vagy politikai irányzatot is képvisel, többnyire elvi, 
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ideológiai kérdés is. Az 1848-as magyarországi nemzeti függetlenségi 
háborúról például a tudományos szociológia megalapítói kimutatták,, 
hogy bár annak élén a konzervatív magyar gentri-nemesség állt és 
Kossuth, köztársasága belsőleg ennek a nemesi rétegnek hatalmi céljait 
valósította meg, mégis haladó-radikális jellegű volt, mert a sötéten re
akciós Ausztria és Oroszország ellen irányult; viszont az akkori szerb,, 
horvát, stb. felkelések, bár többnyire jobbágyi és paraszti jellegűek 
voltak és önmagukban vagy elvontan; a társadalmi igazság és etika 
szempontjából legalább is olyan jogosak voltak, mint a magyar szabad
ságharc, mégis retrográd mozgalmak voltak, mert a bécsi kamarilla és 
a cár eszközeivé váltak. Ugyanígy haladó volt Garibaldi olasz egysége
sítő mozgalma, de retrográd a pánszlávizmus vagy — egyugyanazon 
nemzet életében: haladó a német nemzeti mozgalom mindaddig, míg a 
fejlődésében kívülről gátolt Nemetország egységesítését célozza, de 
retrográddá válik akkor, amikor egy totális állam támadó imperialista 
céljait szolgálja. 

A csehszlovák kérdés fellobbanása és hirtelen eltűnése is csak ugy 
érthető meg, ha azt nemzetközi vonatkozásaiban szemléljük. Amíg Cseh
szlovákia a béke fenntartásában érdekelt nagyhatalmi csoport előőrse
ként szerepelt, határainak és függetlenségének kérdése eminens világ
kérdés volt és míg a totális oldalról támadták, a haladók rokonszen
ve védte. A müncheni békével Csehszlovákiának, ez a szerepe megszűnt 
és ezzel a két világpolitikai tábornak sincs úgyszólván oka rá, hogy eb
ben a kérdésben az eddigi éllel támadjon vagy védekezzék. Ebben az uj 
helyzetben Magyarországnak épp ugy, mint Csehszlovákiának és álta
lában a függetlenségükben veszélyeztetett kis nemzeteknek egyformán 
az a lényeges, hogy minél hamarább és minél véglegesebben megegyez
zenek egymással és együttesen védekezzenek az őket egyformán elnye
léssel fenyegető agresszióval szemben. 

Különben a müncheni béke, mint fentebb jeleztük, inkább szolgálja 
a háború, mint a béke ügyét azzal, hogy katonailag és gazdaságilag 
nagymértékben növeli a háborús hatalmak erejét és szabaddá teszi 
ezek útját a keleteurópai és a középkeleti piacok felé. De ugyanakkor 
ennek ellenhatásakép, a békét szolgáló erőket is mozgósítja. Amellett, 
[hogy a veszélyeztetett kisebb államok éberségét felkelti — és talán 
egymással való szövetkezésre is készteti őket —• Angliában, Francia
országban, az Egyesült Államokban nemcsak hatalmas áramlatot indít 
meg az agresszív államok ellen, hanem éppoly nagyarányú katonai fel
készülést is. Iltt csak az a kérdés nyugtalaníthat: vájjon ki ellen fog
ják majd felhasználni ezeket az eszközöket? Vájjon egy későbbi, vál
tozott konstellációban, például Anglia nem áll-e a német veszélyt jel
ző álarm-sippal toborzott haderejével Németország mellé és mondjuk 
nem fordul-e az Egyesült Államok,. Francia- vagy Oroszország ellen? 
Bizonyos, hogy az angol konzervatív pártnak most uralkodó öhamber-
lain-Hoare csoportja erre is gondol és különösen, számítanak rá az ez
zel nyilván összejátszó háborús államok, amelyek az u. n, négyhatalmi 
direktórium létesítésén fáradoznak. De egyelőre egy francia-amerikai 
vagy orosz-ellenes angol-német (vagy angol-német-francia-olasz) blokk 
konstellációja éppoly kevéssé lehetséges, mint amilyen kilátástalan a 
négyhatalmi direktórium terve. Előbbinek ma még elháríthatatlan aka
dálya éppen az a közvélemény, amelyre a hadfelszerelési kampáry tá
maszkodik és alig van rá kilátás, hogy ez a közvélemény belátható időn 
beiül fenti értelembe vett irányváltozást lehetővé tegyen. Sőt, arra^ le
het számítani, hogy a Chamberlain-politika regresszió-barát kétszínűsé
g e t felismerő angol és francia közvélemény végül is uralomra segíti 
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az angol imperializmus: EdenHChurchill-Lloyd ,, George-munkáspárti 
irányzatát, amely ha cseppet sem kevésbé hű vezetője az angol imperi
alizmusnak, abban mégis különbözik a müncheni visszavonulás szer
zőitől, hogy mig ezek Angliát jobban féltik a német regresszió belső 
összeomlásától és ennek következményeitől, mint a német erősödéstői, 
addig amazok a német imperializmus expanziós dinamikájában látják a 
nagyob és közelebbi veszélyt. 

Ez áll részben Franciaországra is, főleg a francia-olasz és francia
orosz viszonnyal kapcsolatban. A német veszély ellensúlyozására itt 
a Flandin-csoport és a Döriotisták a barátság kiépitését és a francia
orosz szerződés felmondását, mig a Laval-De la Roque cso
port az olasz-francia szövetség létrehozását kívánják és mindkét cso
port politikájának kedvez maga a Daladier-kormány ' — bár óvakodik 
a francia-szovjet szövetség hatályát nyíltan gyengíteni. De itt is — mint 
minden demokratikus országban — i nagy szerepe van a közvéleménynek, 
amely a „béke minden áron" jelszavainak esalfaságát felismerve, az an
gliaihoz hasonló nyomást gyakorol a pártokra. Legjobb j e l e ennek a 
Rlandiiií-párt felbomlása és az a tény, hogy a német és (olaszbarát 

jobboldali pártok, amelyek közvetlenül a müncheni béke után ennek 
„népszerűségére" támaszkodva és a népfronti pártokat háborús iz
gatással vádolva, a parlament feloszlatását és uj választásokat követeltek, 
erről a követelésről hamarosan letettek... ; 

Ami a „négyhatalmi" szövetség vagy direktórium napóleoni eszmé
jét illeti, ennek megvalósítását a kis államok ellenállása is akadályozza, 
amelyek nem egyezhetnek bele abba, hogy sorsuk felett beleszólásuk 
nélkül döntsenek és ezáltal a gyarmati fejedelemségek szolgasorsára 
jussanak. Ez a veszély is tömörülésre készteti őket. I t t is felmerül a 
kérdés: vájjon a béke vagy a háború ügyét segiti-e elő az ilyen tömö
rülés és nem lesz-e például a balti államoknak a balkáni országokkal 
való összefogása, amelynek ügyét a mindnyájuknál erősebb és nagyha
talmi szerepre vágyó Lengyelország igyekszik kezébe venni, a támadó 
tengely eszközévé a nyugati és főleg a keleti békefront ellen? iBeck kül
ügyminiszter, aki a Chamberlain-Hoare és von Ribbentrop kettős befo
lyása alatt abban utazik, nyilván igy is gondolja. ' Ámde nem biztos, 
hogy ezt a vonalat sikerül neki végigvinnie. Bizonyos csak az, hogy 
az ilyen egyesülés bár neki némi önállóságot biztosit, a kis államok 
diplomáciájának mégis mindig a nagyhatalmak, elsősorban Anglia és 
Fraciaország világpolitikájának vonzókörében kell mozognia és irányát 
minden időben az határozza majd meg, hogy ezek a nagyhatalmak me
lyik irányt követik: a németekkel kelet ellen paktáló Chamberlain-
Hoare-Flandin-félét vagy a német expanziónak gátat-vető angol-francia
orosz összefogást követelő Eden-Churchill-Léon iBlum csoportét. 

A döntés nemcsak az angol és francia közvélemény (választások, 
demonstrációk, haladó sajtó) kezében van. Ezt előidézheti bármely na
gyobb fordulat a világ valamelyik táján: Spanyolországban, Kínában. 
A spanyol fronton egyelőre viszonylagos szélcsend állott be azáltal, hogy 
mindkét oldalról mintegy 10-10 ezer idegen frontkatOinát kivontak és 
ezzel egyidejűleg a köztársasági oldalon Oroszország és a humanista ré
tegek, Franco részén Olaszország és Németország befolyását megbéní
tották. Az angol és francia diplomácia most oly helyzet megteremtésén 
fáradozik, amelyben Spanyolországban a külső befolyást egymásközt 
megoszthatják: a köztársasági oldalon Franciaország, F r a n i c o oldalán. 
Anglia túlsúlyával, ugy, hogy a két fél közöti híd és megoldás francia-
angol megegyezés műve legyen. Ez azonban még elég távolálló célnak 
látszik. Ami Kínát, illeti, itt is elég messzi vagyunk még oly döntő for-
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dulattól, amely az európai és amerikai nagy metropolisok politikájának 
irányát megadhatná. Kanton és Hankau elfoglalása távolról sem ilyen je-. 
lentőségű. A japánok ezzel a lépésükkel jól kihasználták az európai bi
zonytalan helyzetet és Anglia és Franciaország itthoni elfoglaltságát 
arra, hogy az ezek érdekeit mélyen sértő délkinai megszállás tervét 
végrehajtsák; de az is biztos, hogy erre a lépésre inkább annak pillanat
nyi lehetősége késztette, amit a japán hadvezetőség nem akart elmulasz
tani, mint annak belátható haszna, amelyet a japán politikai és gazdasá
gi körök is számításba vehetnek. A kínaiak harc nélküli visszavonulá
sa az utóbbiakat sem közeli győzelemmel nem kecsegteti, sem háborús 
kiadásaikat nem csökkenti, sőt... ICsank Kai Sek taktikája, aki minden 
„visszavonulásával" csak erősödni látszik és Kina szivében megépített 
fészkében nemcsak folyton erősödő hadseregének épít mind biztosabb 
vázat, de onnan a japánok által megszállt városok és vasutvonalak kö
rül is az ellenség által megszállhatatlan paraszti vidéket mind számo
sabb gerilla-frontokon mozgósítja és ezzel a taktikával (és az egész kí
nai nép felmérhetetlen önfeláldozó és kitartó energiájával) előbb vagy 
utóbb kimeríti az ellenség katonai és gazdasági erejét. Ez persze még 
hosszú idő eredménye lehet, éppúgy nem várható a közeljövőben, mint 
ahogy a másik oldal sem számithat Japán győzelmére belátható időn 
belül. 

Az idő pedig igen fontos szerepet játszik mindenütt. Egyik oldal
nak (Kínának, Oroszországnak és talán a felfegyverkező Angliának) 
érdeke az időnyerés, mert erejük növekedőben van és sem politikai, sem 
gazdasági megrázkódtatásoknak nincsenek kitéve. De a másik oldal
nak az idő múlása, az események bevárása nem sok jót igér... Japán, 
Olaszország, Németország, mély gazdasági kimerültsége minden évben, 
minden hónapban megrázkódtatással fenyegeti ezek egész belső létét 
és kérdésessé teszi politikai rendszerük fennmaradását. Ezek: részéről 
tehát ujabb, az eddigieknél is kalandosabb kitörések várhatók. Danzig, 
Memel, Palesztina és Szíria, Német-Délkelet-Afrika, Délamerika — 
mindmegannyi célpontja lehet az agressziv kalandoknak. Hogy ezek az 
eddigi módon! sikerrel is járhatnak-e, az attól függ, hogy Anglia és 
Franciaország kitartanak-e továbbra is eddigi türelmes magatartásuk
ban. Ha igen, Németország, Olaszország, Japán viviszekciója és katonai 
erősödése még ideig-óráig ellensúlyozhatja gazdasági romlásukat. Ha 
nem, ugy ezeknek két eshetőség között kell majd választaniuk: 1. merni 
a legnagyobbat: Keleteurópa és Ázsia meghódításáért hosszú, keserves 
és kilátástalan háborút Kína és a szovjetek ellen és ezzel a fait accom-
plival Franciaország semlegességét és Anglia legalább is titkos támo
gatását erőszakolva maguk mellé és 2. kapitulálni a világot osztó aneo' 
amerikai és francia gazdsági erők előtt és ezzel belső rendszerük többé 
vagy kevésbé gyors összeomlását kockáztatni. 

NINCS MENTSÉG!? ,Bizonyos pete bizonyos körülmények kö
zött fejlődik: ime az egyén. Haboznánk ilyen általánosságot han
goztatni, ha bűnösökkel kapcsolatban nem hallanánk igen gyak
ran: ,— ,Nem hozhatja mentségül sem öröklött terheltségét, sem 

rossz neveléséi...! Legalább is különös ez a megállapítás s méltó, 
hogy Jourdain kijelentése mellé tegyük, aki sem verset, sem pró
zád nem akart'e. (Egy biológus jegyzeteiből.) 



K0ZÉPEURÓPAI KÉRDÉSEK 
A ROMÁN KÜLKERESKEDELEM ALAKULÁSÁHOZ 

A külkereskedelem fontosságát a román gazdaság esetében 
pár körülmény fokozza így, behozatali szempontból: 1.) Románia 
a tőkés fejlődés viszonylag alacsony fokán áll. Nincsenek gyarma
tai. Tőkebehozatalt —• gépek, nyersanyagok és banktőke alakjá
ban — ma sem nélkülözhet hosszabb időre. 2.) Legfontosabb ipari 
nyersanyagait (gyapjú, gyapot, vas, réz, vegyszerek stb.) impor
tálnia kell. i—• A kivitel szempontjából: 1.) Mivel tőke- és nyersr 
anyagbehozatalra szorul s gyarmatai, külföldi követelései nincse
nek, ezért ugy a kölcsönök törlesztését (kamatfizetést), mint a be
hozatalt csak kivitel utján fedezheti. Adósá'llam lévén, kiviteli 
többlettel kell fedeznie fizetési mérlege passzivitását. 2.) A mező
gazdaság, a fa- és petróleum-ipar a romári termelés több mint 
80%-a. Ezeknek a nyersanyagoknak és félkészitményeknek a ro
mán gazdaság csak töredékét képes felvenni, minek követ
keztében kivitelük kényszerű, sőt a román ipar belföldi pia
cait épp e nyersanyagok kiviteli lehetőségei szabják meg. 
Ezért azután a kivitel egyúttal a tőkés világgazdasággal 
való kapcsolat legközvetlenebb láncszeme. Mindezek a kö
rülmények ellene szólnak minden olyan nézetnek, mintha Ro
mánia valaha is független lett volna — akárcsak átmenetileg is 
— a tőkés világpiactól. A függetlenség gondolata 1934 körül erő
södött elméletté, egyrészt a mezőgazdaság és a pénzügyek válsági, 
közepette váratlanul fellépő ipari fejlődés, másrészt az akkortájt 
kezdődő német-olasz hadi-önellátási gazdálkodás hatása alatt. 
Azóta az események bőségesen rácáfoltak az ilyen természetű el
méletekre. 

A román külkereskedelem alakulását az utolsó öt évben a kö
vetkező kimutatás illusztrálja (Exeelsior 1938. X. 10), millió lej
ben : 

ÉV: Kivitel: Behozatal: Kiviteli többlet: 
Január-Augusztus Január-Augusztus 

(Egész év) (Egész év) 
1Ö34 8239 <13655) 8218 (13209) 21 
1935 9512 (16756) 6910 (10847) 2602 
1936 11224 (21703) 7653 (12637) 3571 
1937 19986 (31568) 11992 (21703) 7994 
1938 13400 12117 1286 
Mig a kivitel nyomon követi a világpiac felvevőképességének 

előbb lassú, majd az abessziniai háború után rohamos iramú nö
vekedését, addig a behozatal a csak lassan elülő valuta-válság kö
vetkeztében 1935-ig tovább csökken s csak a következő évben 
emelkedik lényegesen lassabban. A kivitel gyarapodását az a vé
letlen körülmény is nagyban elösegitette, hogy Romániában 1936 
folyamán a legtöbb mezőgazdasági állammal ellentétben kitűnő 
termés volt. 1937 végén viszont rohamos visszaesés következik be. 
1938 e tendencia erősödését hozza, ellenére a megnyugodott belpo-
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litikai helyzetnek. A kivitel 1938 első 8 hónapjában a kitűnő ga 
bonatermés ellenére több mint 30%-kal csökken, ezzel szemben a 
behozatal mintegy 10%-kai növekedik, amivel arányosan hanyat
lik a külkereskedelem aktivitása. 

A behozatal és kivitel szerves összetételében a fenti időszak, 
alatt lassú változás ment végbe. 

A behozatal összetételére nézve nem rendelkezünk kielégítő 
számadatokkal. Ezért csupán azokra a közismert tényekre utalha
tunk, hogy a behozatal irányzata a készáruk felől mindinkább a 
félkészáruk, majd a nyersanyagok, a könnyűipari gépek felől pa
dig a nehézipari gépek felé tolódott el — a román iparban végbe
ment jelentős változások folyományaként. A behozatal e minőségi! 
átalakulását a kormányzat tudatosan támogatta általános gazda
sági, devizagazdsági és nemzetvédelmi okokból. 

A kivitel összetételében e l s ő helyen a petróleum áll. 1933-35-
ben az összkivitel több, minit a felét, 1936-37-iben több, mint 40J 

%-át a petróleum tette ki. Eíz évben a petróleumkivitel mennyiség
ben és értékben csökken ugyan, de az összkivitel még nagyobb 
csökkenése folytán részesedése ismét nő. A petróleumitermelés ésf 
kivitel szinte monopoljéllegére és hatalmas világpolitikai fontos
ságára fölösleges kitérnünk. A petróelumtermelés emeli Romániát 
a legjelentősebb kisállammá, s vezeti a tőkésedés viszonylag gyors 
utján. j 

A kivitel második helyén a mezőgazdasági- (főként gabona); 
kivitel áll, utána a faipari termékek következnek. 

A mezőgazdasági kivitel a világháború előtti viszonyokhoz, 
képest nemcsak viszonylag esett vissza a hatalmasan erősödő pet-
róJeumtermeléssal és kivitelei szemben, hanem abszolút mérték
ben is. Okai: a nagybirtok felosztása után lecsökkent és drágult, 
termelés, méginkább az alig enyhülő mezőgazdasági világválság.. 

A petróleum eluralkodása Románia külkereskedelmére rendkí
vüli kihatással jár. Kihatásainak és a mezőgazdasági kivitellel 
való kölcsönhatásainak vizsgálataira visszatérünk. 

# 

A román külkereskedelem irányulása szerint az országokat 
két nagy csoportira oszthatjuk: szabad és „erős" devizagazdaságu 
s kötött és „gyenge" devizagazdaságu országokra. A z első csoport 
Anglia, Franciaország, Hollandia, Belgium, az angol gyarmatbiro
dalom s a tengerentúl; a második a középeurópai országok, főleg 
Németország, Olaszország, Csehország és Magyarország, Miig a 
szabad devizagazdaságú országokban a román kivitel ellenértéke 
szabadon felhasználható, addig a gyenge devizájú, kötött gazdasá
gokkal úgyszólván csak csereüzlet folyik, mely alól a petróleumki-
vitel egy része kivétel. ( A petróleuimkivitel egy hányadát itt ia 
„erős" valutával fizetik.) 

A román külkereskedelem több, mint 60 százaléka kötött de
vizagazdaságú országokba irányul. Vezet Németország, utána, 
váltakozva, hol Ausztria, hol Olaszország vagy Csehország kö
vetkezett. Németország részesedése Ausztria bekebelezése után 
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ugrásszerűen emelkedett. „Július és augusztus hónapok Németor
szág külkereskedelmünkben való részesedésének nagymérvű előre
törését hozták — i jelenti a Román Konjunktúra Egyesület 1938 
második feléről kiadott bulletinje. A behozatal terén Németország 
[részesedése augusztusban 44%,-ra emelkedett 1937 április-júniusá
nak 33 és 1938 hasonló szakaszának 39%<-áva! szemben, a kivitel 
terén pedig az 1937 évi, valamint 1938-ban az első félévi mintegy 
25%-ról augusztusban 36%hra. Ezek szerint Németország egyma
gában az erősvalutájú országok csoportját túlhaladó mértékben 
részesedett külkereskedelmünkben 1938 augusztusában". 

A z erős valutájú országok közül legerősebbek az angol-belga
román kapcsolatok. A francia-román külkereskedelmi forgalom 
gyenge. Úgyszólván csak a petróleumkivitel érdekli Franciaorszá
got. 1937-ben a Franciaországba irányuló összkivitel 84,5%-a pet
róleum. (Semnalul, 1938, aug. 28.) M ig a gyenge valutájú orszá
gokba, különösen a Németországba irányuló külkereskedelem !— 
az idézett jelentés szerint 1—• egyre emelkedik, addig a nemes va
lutájú országok felé irányuló árucsere gyorsan hanyatlik. A z áru
behozatal kb. 15, a kivitel kb. 45%<-al marad az elmúlt év hasonló 
időszakának forgalma mögött. E tények külpolitikai súlyát nem 
szabad szem elől téveszteni, különösen ma, a Szudéta-vidék beke
belezése után. Különösen meggondolkoztató, hogy amíg a nyugati 
hitelezők követeiléseit keservesen megszerzett nemzetközi fizető
eszközökkel kell fizetnie Romániának, addig Németország jövőben 
nyújtandó esetleges kölcsönei hosszú időn át áruban is fizethetők 
lennének. 

A Németországgal folytatott külkereskedelemnek, azonban 
egyelőre súlyosak a hátrányai. A német-román kliringszámla, 
többnyire Románia javára, hatalmas egyenlegeket mutat. Sehacht 
kereskedelmi politikájához hiven ugyanis Németország igyekszik 
minél több román árut vásárolni '— ellenszámlára, ,— amit a kény
szerhelyzetben lévő román export nem utasíthat vissza. Viszont a 
román részre hajló egyenleg levásárlása 1— minthogy csak levá-
sárlásról lehet szó >—> egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. A ro-
imán ipar mindinkább nélkülözhetővé teszi a német kész- és fél
készáru behozatalt. A szükséges nyersanyag viszont csak kisrészt 
hozható be Németországból s igy a kiviteli többlet kiegyenlítése a 
nehézipari gépeken és a nélkülözhetetlen gyógy- és vegyszereken 
kivül, nélkülözhető, drágán megfizetett optikai cikkek, villamos
sági és vegyicikkek és gyakran lim-lomok utján történik, ha a tő
keszegény Románia nem akar Németország hosszúlejáratú hitele
zőjévé válni. További hátrány, hogy Németország a kliringszánr 
lán vásárolt román árut Nyugateurópában dömpingárakon to
vábbadja nemes devizához való jutás céljából s ezzel a román ki
vitel piacait rontja. 

Sok tekintetben hasonló a helyzet Olaszországgal is. Itt még 
nehezebb a déligyümölcsön és kevés textilárun kivül olyan beho
zatali cikket találni, amely a kliringforgalom zavartalan működé
sét biztosítaná. 
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Ezen a ponton kell rámutatnunk aura a jelentős körülmény
re, hogy az ellenszámlás külkereskedelem legnagyobb akadályát a 
román ipar gyors fejlődése építette fel. A belföldi ipar — örven
detesen mind több és több árucikk behozatalát teszi fölösleges
sé, sőt Románia mindinkább áttér a könnyű- és nehézipari gépek 
behozataláról azok gyártására s egyidejűleg az ipari készáruk ki
vitelére. (Bőr, szőrme, cipő, keztyű, szövetek, bútor, stb.) Behoza
tal terén tehát- hosszabb időszakaszt véve alapul, a kivitelhez 
képest állandó viszonylagosí visszaesés fog mutatkozni. A kiviteli 
kényszer pedig s véle a piacszerzés előbb-utóbb gyarmatpolitikai 
jellegű megnyilatkozáshoz vezet. 

A román külkereskedelem közvetlen kilátásai a fent közölt 
számadatokból világosan megítélhetők. A visszaesés okát részben 
a világválságban, részben a sajátos romániai petróleumválságban 
kell keresnünk. 

A z utóbbi évek során a világpiac felélénkülése a háborús ké
szülődések és pár fontos mezőgazdasági állam rossz termése miatt 
a gabonatermelés, általában a mezőgazdálkodás, ismét jövedelme
zővé vált, miért is a bevetett területek ugrásszerűen növekedtek, 
majd pedig az eladatlan mezőgazdasági készletek lassan felhalmo
zódtak. Hozzájárult e folyamat gyorsulásához a multévi és idei ki
tűnő terméseredmény. 1938 termése az Árgus becslése szerint az 
utolsó évtizedek legjobb termését (1928) 5-10% -kai haladja meg, 
ámu l t évit pedig kb. 15%-kal. Jellemző, hogy az Árgus azl939-re 
átviendő buza kiviteli világfeleslegét ez év júliusában még mint
egy 1,9, októberben azonban már 3 millió vagonra becsülte. (Ro
mánia 1937-ben 376, 1938-ban 495 ezer vagon búzát termelt.) így 
a világpiacon hatalmas áresés következett be a maga elkerülhe
tetlen kihatásaival a termelő országok gazdaságára. A román hi
vatalos kimutatás szerint Rotterdamban 1988 augusztusában a 
buza ára csupán 58,2 százaléka volt a mufit év augusztusi árnak. 
A z árzuhanás sebességére jellemző — ugyancsak hivatalos kim-i
tatás szerint — hogy Rotterdamban ez év július 10-étől augusztus 
23-ig az áresés 24.2 százalékos. Minden egyre hatalmasabb be
avatkozás és háborús készlethalimozás ellenére a gabona világ
piaci ára tovább zuhan s a hatalmasan felduzzadt exportkészletek 
beárnyékolják a jövő kilátásait. A buza árának rohamos: lemorzso
lódása, ellenére a hatalmas román exportprémiumnak, mindin
kább kihat nemcsak a külkereskedelemre, de ezzel együtt az egész 
román gazdasági életre is. Az árzuhanás kiterjed szinte az összes 
jelentékeny kiviteli cikkre. 

Külön figyelmet érdemel a petróleum válsága. A romániai 
petróleumtelepek kezdenek kimerülni. A Román Konjunktúra 
Egyesület szerint ez év júliusában és augusztusában napi 1818 il
letve 1794 vagont termeltek az elmúlt év hasonló szakának 1896 
ill. 1899 vagonjával szemben, a kivitel pedig jul.-aug. hóban 437 il
letve 393 ezer tonnát tett ki a multévi havi 535 ezer tonnával 
szemben si bár a petróleumárak a háborús1 feszültség miatt emel
kedtek, a mennyiségi csökkenést nem pótolták. „ A helyzet súlyos,. 
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de nem kilátástalan" ( — foglalja össze következtetéseit Pop Vaier 
az Esxelsior idézett cikkében. Ám a közvetlen jövő' határozottan 
komoly s a távolabbi jövő -sem irózsás. A, petróleumforrások apa
dása a kérdések egész tömegét idézi, ismerjük a petróleum külke
reskedelmi jelentőségét: pótlása életkérdés. De pótlási lehetőségei 
nem bőségesek. Más monopol jellegű nyersanyaga -Romániának 
egyelőre nincs. Nem marad más hátra, mint a mezőgazdasági ter
melés elérhető legmagasabb fokra történő fejlesztése s ennek ér
dekében megteremtése azoknak a társadalmi előfeltételeknek, 
amelyek mellett a tőkés gazdaságban a mezőgazdasági termelés 
kifizetődik. Ez pedig a ma túlnyomó kisbirtokon úgyszólván le
hetetlen. A petróleumtermelés 'csökkenése és az erdők kiirtása 
miatt csökkenő fakitermelés -parancsoló erővel hatnak vissza a 
többi termelési ágra, elsősorban a ma második helyen álló legfonto
sabb kiviteli ágra, a mezőgazdaságra, ,s az egész rajtuk épülő 
életszerkezetre. A fentiek alapján előrelátható még a kiviteli pia
cok és uj nyersanyagforrások szerzésére irányuló törekvések akut
tá válása és közéleti megformulázása. (Bálint István) 

SORSDÖNTŐ VÁLTOZÁS CSEHSZLOVÁKIA GAZDASÁGI ÉLETÉBEN 

Túlságosan közel állanak még hozzánk, sőt részben folyamat
ban vanak az események, amelyek pusztító fergetegként rázták 
meg a Csehszlovák Köztársaság gazdasági életét. Éppen ezért fel
becsülni is esek hozzávetőlegesen lehet kihatásaik minden elága
zását. Amit azonban ma már felmérhetünk az végzetes; következ
ményei egyelőre beláthatatlanok. Joggal beszélhetünk a szó szoros 
élteimében amputációról, miközben a veszteségek jórészt pótol
hatatlanok. Hosszú -időbe telik, mig az egyensúly helyreáll és e 
harmadával megcsonkított országban normális gazdasági életről 
lehet szó. 

A z államfordulat idején Csehszlovákia az Osztrák-Magyar 
Monarkia iparának mintegy 70 százalékát örökölte. Vitás értékű 
hagyaték volt ez. Jó oldalai melllett hátrányai sem hiányoztak. A 
legszélesebb népcsoportok érdekeit szem előtt tartó gazdaságpoli
tika mellett nagyvonalú fejlődés kiinduló pontja v o l n a , mely álta-
íáncs jólétbe csúcsosodik s a politikai vonatkozásban túlhaladt 
múlt minden gazdasági visszásságát leveti. De nem igy történt. A 
k ö z t á r S B s á g a tőkés gazdasági és társadalmi élet dinamikáját 
avatOa vezérelvévé. Vállalnia kellett igy azt a sorsot is, amit ez a 
vezérelv jóban- rosszban magával hoz. S ez Csehszlovákia számára 
inkább rosszat jelentett, m i n t jót. A belső piac s z ű k terjedelme, 
amit csak a tömegfogyasztás szempontjából elsősorban számiba jö
vő népcsoportok jövedelmének állandó emelésével lehetett volna 
ibőviteni, eleve meghiusitotta a termelőerők teljes kihasználását. 
A köztársaság vezető iparágai a kivitel erőltetésére kényszerültek. 
Csakhogy a kivitel, a mezőgazdasági országoknak az autarkiás 
törekvések jegyében bekövetkezett iparosodása folytán egyre sú
lyosabb nehézségekbe ütközött. A köztársaság a belső fogyasztás 
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állandó hanyatlása mellett mind több piacát vesztette el, ami szá
mos termelési ág tartós válságát vonta maga után. Különösen a 
porcellán-, üveg-, keramikai-, textil- meg cukoripar nem lábalt ki a 
zavarokból és nehézségekből. Az ezekben a termelési ágakban fog
lalkoztatott munkások huzamos tömeg-munkanélkülisége viszont a 
maga részéről tovább rontotta a belföldi elhelyezési lehetőségeket, 
miáltal csaknem, valamennyi iparág válságból-válságba bukdácsolt. 

Mindenesetre ezek a az állapotok néhány nap alatt megválto
zott csoportosulásnak engedték át helyüket. Fontos iparközpon
tok, sőt egész termelési ágak a köztársaság határain kívül kerül
tek. Ahol eddig új kiviteli utak felkutatása tette a felelősi gazda
sági vezéremberek főgondját, ezután behozatali források után kell 
majd nézni. A z elcsatolások során merőben új gazdasági egyen
súly, a nemzetgazdaság gyökeresen megváltozott szerkezeti ösz-
szetétele bontakozik ki. 

' Mindenekelőtt az elsőrendű fontosságú szénbányászat terén 
bekövetkezett változásokra kell rámutatnunk. Csehszlovákiában 
1937-ben kereken 17 millió tonna kőszenet hoztak felszinre, ami
nek zömét (kb. 13 millió tonnát) az osztraui medence szolgáltatta. 
Ezek a bányák moisit jórészt Lengyelország birtokába jutottak. 
Komoly helyzet állt elő. Nemcsak a korábbi szénkivitel esiik el tel
jesen, de legalább átmenetileg az ipar szénellátása körül is zava
roknak kell f ellépniök. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a leg-

Jtí'öbto kokszolót ugyancsak Lengyelország ragadta magához. A 
csehszlovák nehézipar koksz nélkül maradt és import nélkül nehe
zen boldogulhat. Ugyanakkor a barnaszén medencék zöme német 
kézbe került, mely körülmény további megoldásra váró problémá
kat vet fel. A szénvidékek elcsatolásának kihatásai annyival is 
súlyosabbak, mivel a nehézipar meg a gépipar viszonylag érintet
lenül a köztársaság területén maradt. Minthogy pedig a szénnél 
(szállítási szempontok is nem lebecsülendő szerepet játszanak, be
hozatal nélkül megoldást találni még az esetben sem lehetséges, 
hia új széntelepek üzembevétele utján az ipar, a közlekedés meg a 
magánháztartások szükséglete abszolút fedezhető lenne. 

N e m kedvezőbb a kép a vegyiipar terén sem. A z Auissigban 
központositoitt nagy vegyitelepek ma már Németországhoz tartoz
nak. Ami megmaradt, távolról sem fedezheti a szükségleteket. 
Igaz, hogy Szlovenszkó meg Kárpátalja együttesen mintegy 80 ve
gyiüzeme mindeddig érintetlenül maradt, de ezek a termelésnek 
csupán kis hányadát szolgáltatták. iSok iparág a festék, faszesz és 
egy sor más vegyitermék hiányát már ma is erősen érzi. A z elszen
vedett .veszteségeit egyedüli új ipartelepek létesítésével lehet majd 
helyreütni. 

Teljesen elvesztette a köztársaság poroellániparát és rotációs-* 
papir iparát, amiért gyenge vigasz, hogy a porcellánkivitel állandó 
nyomasztó gondjaitól is megszabadult. Kisebb' mértékben ugyanez 
vonatkozik az üvegiparra meg a keramikai iparra is. Ami az üveg-
szükségletet illeti, jó ideig az elcsatolt huták termelésére lesz utal
va, amit természetesen ezúttal importálni kényszerül majd. 
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Ami a textilipart illeti, a Reichenberg vidékén központosított 
gyárak Németország javára történt elcsa tolása nemkülönben ha
talmas rést ütött a köztársaság gazdasági életén. Az újonnan elő
állt helyzetet egyelőre áttekinteni sem igen lehet, amennyiben a 
Csehszlovákiában maradt brünni meg az északi textilközpont bi
zonyos munkamegosztáson épült fel. A vászon és kötöttáru ipar, a 
nyersselyem ipar, nemkülönben a finomabb szövetgyártás főleg 
az elcsatolt Szudéta-területre esik, míg a brünni körzetben inkább 
alantasabb minőségű szövetgyártásra rendezkedtek be. Általában 
Reichenberg meg Warnsdorf több gyapotot, Brünn pedig több 
gyapjút használt fel. És ezen a tényen varázsszóra nem lehet vál
toztatni. Ha a gyárak megfelelő átépítése önmagában véve nem is 
ütközik nehézségekbe, a termelés természeti (festésre alkalmas 
v í z ) , technikai (gépek és szabadalmak), valamint szubjektiv (kel
lően képesített munkaerő és vezetés) feltételei ennek a gyakorlati 
megvalósitáis közben határokat szabnak. Jó időbe telik majd, mig 
a köztársaság behozatal nélkül is biztosítani tudja a lakosság tex
tilcikkekkel való ellátását. 

Jcyal kisebb a veszteség a faipar szférájában, ámbár a határ
széli erdőségek elcsatolása a kivitel lehetőségeit ezen a téren is 
körülnyirbálta. Annyi bizonyos, hogy a faipar válságát megszűnt
nek tekinthetjük s a szlovenszkói meg kárpátaljai gazdasági élet 
a papír-, cellulózé-, műselyem-, vegyi- meg fafeldolgozó ipar terén 
valószínű nagy fejlődésnek néz elébe. 

Fentiekkel az ipar területén bekövetkezett változások jórészt 
ki is merültek. Azok az eltolódások, amelyek a Szlovenszkó meg 
Kárpátalja hátrányára történő határkiigazitások kapcsán még 
előállhatnak, inkább a mezőgazdaság és az ezzel szerves kapcsolat
ban álló iparágak terén éreztetik majd hatásukat. Vitális érdeke
ket, amennyire pillanatnyilag megítélhetjük, aligha érinthetnek. 

Magának a mezőgazdaságnak megváltozott képét taglalva, 
egyelőre csak a történelmi országrészekkel kapcsolatban mondha
tunk bizonyosat. Az 1930. évi népszámlálás adatai alapján Cseh-
és Morvaország termőfelülete együttesen 7.886.971 hektárt tett, 
amiből kereken 3 millió ment veszendőbe. Mivel azonban egyúttal 
U népesség száma is csökkent közel 4 millióval, az ország élelml-
isi'erellátásának lehetőségei inkább javultak, mint rosszabbodtak. 
igj a ibuzafölösf.eg a tavalyi terméseredményeket véve alapul 1996 
vaggonról 5727 vaggonra emelkedett, mig a gabonaellátás körül 
mutatkozó hiány 3744 vaggonról 2170 vaggonra csökkent. Burgo
nyában a tavalyi 528 vaggont kitevő hiánnyal szemben 27 ezer 
vaggon fölösleggel kell számolni. A cukortermelés fölöslege ugyan
csak erősen emelkedett, mig a komlóterületek hatalmas, 60 száza
lékot kitevő vesztesége csupán a kivitelre kerülő fölösleget csök
kentette mintegy 7000 tonnáról kereken 2000 tonnára. 

Végül a gazdasági élet forgalmi ereit jelentő vasút és útháló
zat terén elszenvedett veszteségekre kell rámutatnunk. A z a tény, 
hogy Csehszlovákia 13.650 km,-t kitevő vasúthálózatából már ok
tóber 10.-ig 3525 km.-röl lemondani kényszerült, önmagában is sú-
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Uyös veszteséget jelent. Ha hozzávesszük, hogy a fő vasúti vonala
kat több helyen megszakitották, még pontosabb fogalmat nyerünk 
az elcsatolások kedvezőtlen visszahatásáról. A köztársaság egész 
közlekedési rendszerét újjá kell szervezni. Már pedig ez a koksz 
nélkül maradt nehézipar számára súlyos feladatot támaszt. Min
den bizonnyal! fokozott szerep jut majd a motoros jármüveknek. 
Egyelőre 1000 km.-t kitevő műutak építését vették tervbe, de egy
re több szó esik a „Batya-terv" felkarolásáról, amely a modern 
aultóutafc hálózatával akarja átszőni a köztársaságot. 

Bizonyos, hogy minden vonalon nagyarányú épitőmunkára 
van szükség az ütött réisek ibetömésére. A köztársaság gazdasági 
szerkezete a mezőgazdálkodás javára tolódott el, ami nemzetgaz
dasági szempontból nem vitathatóan visszaesést jelent. Ennek el
lenére a kényszerű átalakulás korántsem , támadta meg létében 
Csehszlovákia gazdasági életét. Igaz, a keretek tetemesen össze
zsugorodtak. A modern nagyipari technika azonban olyan 
gyors regnerácicis lehetőségeket nyújt, hogy az új gazdasági egyen
súly'feltalálása a szűkeibb keretek közt is viszonylag hamar sike
rülhet. Természetesen sok minden fordul meg az elveken, amelyek 
szerint az újjáépítés végbemegy majd. Tágabb perspektíva, a nép-
érdekekkel fokozottabb mértékben számoló gazdaságpolitika ked
vezően befolyásolná a, megrázkódtatások nélküli kibontakozást. 
Persze mindennek meghatározása a második köztársaság uralkodó 
.népösoportjainak kézéibe van lefektetve.' Miég inkább, mint az első 
köztársaság megalapozása idején. (Kovács Károly) 

S Z E fül L E 
A ZENEI FÖLDRAJZ ALAPVONALAI 

Mi kényszeríti ki az emberből a hangot? Mi az a lelki igény, 
ami a zenélés vágyát, ezt a legősibb jelenséget megteremti, kérdi 
a zenetudomány s ehhez hasonló kérdést tesznek fel a nyelvtudó
sok is a nyelvvel kapcsolatban. Érthető tehát, ha, a két tudomány, 
a kétféle kutatás — a nyelvi és zenei — szövetkezik. (A népkölté
szet után kutató egyre találkozik a népzene után kutatóval és vi
szont.) 

Életformák, népi kultúrák ismerete népszokások vizsgálata 
nélkül alig lehetséges. így a leíró népismeret (etnográfia), majd 
az oknyomozó nép- és fajkutatás, az etnológia és antropológia a 
zenetudomány segédeszközei sorába kerülnek. S ha már kultúrák 
és egyének életmegnyilvánulását kutatja, elkerülhetetlen a társadal
mi szervezetek, a hatalmi és gazdasági erőviszonyok vizsgálata. 
A szociológia módszerét tehát szintén nem nélkülözheti a zene
tudomány. 

Végül, a társadalmi és természeti adottságoktól függően, az 



Szemle 98? 

összes életi'ényeziőktől meghatározottan kellett szemügyre vennie 
a zenélő, művészkedő embert, emberiséget. A zenetudomány ilyen 
szélesen átfogó értelmű színvonalához a nagy magyar zenetudós 
Szabolcsi Bence jut eL ő körvonalozza meg elsőnek a zenetudo
mány egészen uj területéi, a zenei földrajz alapkérdéseinek felve
tésével. 

Szabolcsi idevonatkozó munkája a magyar népzenéiből indul 
ki s Bartók és Kodály kutatásaihoz fűződik. Viszont ő a szélesebb 
értelemben vett népzenekutatás, az összehasonlító zenetudomány 
során jutott el eredményeihez. 

A zenei földrajz alapvonalai cimmel megjelent tanulmánya a 
fajilag, területileg, földrajzilag elkülönült népek egykori összetar
tozására s a legmélyebb gyökerek azonosságára mutat rá, s egy
szersmind illusztrálja, hogyan kerülhet földrajz és zenetörténet 
szoros kapcsolatba. Alaptétele: „a művelődési folyamatok terjs-
désmódját és irányát többnyire természeti tényezők szabják meg. 
Hegyvonulatok, mocsarak, gátak, hidak, erdőség és folyó, ember
alkotta utak és akadályok mind megszabhatják vagy kijelölhetik, 
eltéríthetik az irányvonalat, melyen az emberi szellem valamely 
terméke, akár anyagi vagy szellemi termék eljut egyik közösség
iből a másikhoz, vagy egyik életformából a másikba. 

Hangrendszer, dallamszerkezet és ritmus olyan alapelvek, me
lyek más és: más kultúrák lecsapódásai lehetnek. Életük minden 
másnál szívósabb, noha önmagukban csupa absztrakciók, egymás
sal kombinálva, de folytonosan szétválásra, átcsoportosulásra ké
szen keringenek a világkapcsolatok hálózatában. 

Mi jelölheti ki a dallamok szerteágazásának, vándorlásának 
útját? Elsősorban a természetkijelölte utvonalak és akadályok. A 
földfelület hegy és vízrajzi tagozódása. „Általában: minden kul
túra terjesztője, elszórója a viz, gátja és megtartója a hegy. A viz 
kétféle alakjában: mint folyó, mely távoli területeket kapcsot, 
mint tó vagy tenger, mely elválaszt, később mindjobban összeköt. 
A hegy is kettős érteleniben: mint megállást parancsoló bérc s 
mint oltalmazó fensik". Végeredményben: minden természeti ala
kulat annyit jelent az emberi művelődés számára, amennyire meg-
k ön nyit i, gyorsítja vagy lassítja mozgás igényét a földön. 

A föld legrégibb zenekultúrái a Hoangho, Eufrát és az Indus 
mentén le, és a Nilus mentén felfelé hatolva, majd a görög félszi
get partjain virágzanak ki. A mai Európa zeneközpontjai a Bodeni 
tó körül, a Szajna és a Loire mentén, az olasz tengerpantökon s az 
ismert vizközpontokban alakultak ki. Mintha a zene élete a viz 
életéhez volna kötve... 

De csak a fejleti zenekultúráké. Mert a föld teli egyéb zenék
kel: primitív népzenével, paraszti muzsikával. És ezek élete egész 
más törvényeknek engedelmeskedik, mint a nagy zenekultúráké. 

A népzenei alkotás életfeltétele, hogy nem egyéni és különleges 
hanem általános szókincshez, kész formai hagyományhoz simul, 
melyen ő maga csak évszázadok kollektív munkájával változtat
hat. A műzene stílus változatai látható rázkódtaitásokkal, szemé-
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ívesebben, egyénhez kötöttebben történnek. A népzenei alkotási tí
pusként alakul ki. A műzenei alkotás inkább kötött az egyénhez, 
a helyhez és az előadókhoz. 

A népi-zene és a mű-zene életrajzát lehetetlen közös szempon
tok alá fogni. A kettő élete azonban bizonyos fokon sugárzó erővé, 
mozgási energiává alakul át, s mindkettő egyforma súllyal, bár 
ellentétes irányú energiával lép a kuliturföldrajz látókörébe. 

A műzene-kulturák a tagozott partvidékeken bontakoznak ki, 
a népzenék a föld száraz tartályaiban. A földrajztudomány ezen 
a ponton olyan ellentétre világított rá, mely hosszú időn át ma
gyarázat nélkül állt. A mű-zene és nép-zene nem fejlődési fokoza
tok, hanem ellentétes princípiumok, különböző életrendszerek 
megnyilatkozásai. H a az érett zene-kulturák a maguk delelőjén 
visszanyúlnak nomád emlékeikhez, akkor felfrissülést keresnek a 
régi népzenében s ez nem több, mint álom és nosztalgia. A sorsot 
nem fordíthatják meg. 

U j műzene-kultura, öntudatos zenei műveltség és művészet a 
parti-kultura terjedésének utja mentén támadhat. Viszont népze
nék csak addig tenyésznek, amíg elrekesztett fensik-, erdő.-, siva-
ta-, stjeppe-kulturák virágzanak. Ahol ezek feloldódnak, ott a 
népzene is felolvad. Hol mindakettő végetér (vizmenti és katlan-
kultúra), ott véget ér a zene élete is. S mert a kétféle kultúra 
rendszerint felváltja egymást, egyik halála a másik születését je
lenti. Viszont a két ellentétes rendszer egymás felé törekszik (minc 
a folyamat is mutatja) s egymást kiegészíti. Egyik sem áll moz
dulatlan. A műzene-kultura lassanként áthatol erdőkön, megmász-
sza a lejtőket. A népzene felülről száll alá s utoljára érkezik a ci
vilizált partokra. 

A földrészek zenei térképét Szabolcsi így vázolja: Ázsia zene
története a sugaras kinyílás vonalrajzát mutatja. Közepe táján ősi 
félnomád zeneközpontot kell feltételeznünk. Ez termékenyíti meg 
keletet és nyugatot. Magasfokú zenekultúrára elsőnek Délnyugat 
ébred (Mezopotámia), azután a keleti partszegély, majd Dél (Kí
na, India) . Ennek a kirajzolódásnak élettartama Ázsiában 
3-3500 év. 

Európa zeneutja lényegében a kontinens központi hegyrend
szerét, az Alpesti láncot írja körül 2000-2500 év alatt. 

A z afrik\tú magaskultura fénye északkeleten gyúl ki. Belső 
tömbje változatlanul őrzi a legrégibb keleti és Nilus-kulturák ma
radványait. Rajza a hiperboláé, ideje felmérhetetlen. 

Amerika zegzugos zenei térképrajzát mintha a Kordillerák ír
nák föl a földre. E z a kulturvonal 2000 évet mutat. 

Kiderül Szabolcsi kutatásaiból az is, hogy a népzenei ősréteg, 
mint valami ösztönrégió, mindenütt az etnikum legmélyebb faji 
jellegzetességeihez tapad. Például: A z eltörökösödött népek zenéje 
nem török. A francia népzene nem a latin, hanem a kelta hagyo
mányt folytatja. A z arab hatás alá került népek dallamvilága 
megtartotta Izlám előtti sajátosságait. A finnugor nyelvet elta
nult, európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi népze-
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neje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol török Közép
ázsiát... 

A törpenépek, a pigmeusok dallamvilágában a kutatási ugyan
csak azonos elemeket talál, Középafrikától Ausztráliáig. Lehetet
len nem gondolnunk arra, hogy a déli féÜgömb, ez a ma jórészt! 
tengerboritotta terület a geológiai ókorban összefüggő szárazföld 
volt. Hasonlóképen az indiai és Kelet Afrikai ősnépek kezdetleges 
hangszerei között is megvan a kapcsolat. Indonézia és Középafri
ka egyre több, i — a malájvándorlások körén túlmenő adattal.—.utal
nak egymásra. A méretek és formák megegyezése nem véletlen! 
India még a mezozoikum küszöbén is az indoafrikai kontinens 
tagja volt! A Baktéritőtől délre eső világzóna primitív stílusai itt-
ott rokonok. Fel kell tételeznünk tehát, hogy ezek a földrészek 
egykor jobban összefüggtek s vannak hegyvonulataik, melyek egy
más megszakadt láncát folytatják a világtengerek túlsó szélein, 
mig1 maga a hegyrendszer az óceán mélyébe szállt alá. 

Mindezek a kapcsolatok olyan geológiai korok emlékei, melyek
ben sokáig még az emberi létezés is kétségesnek látszott! Ezek is 
azt a feltevést igazolják, hogy az ősi ember még a szárazulatok 
idején terjedt el a földön. A zenei nyelvjárások ilyen találkozása 
ezek szerint nem kevesebbet jelent, minthogy a népzene a világ 
számos pontján Atlantisz korabeli örökség, a történelemelőtti ko
rok hagyatéka. 

Szabolcsi zene földrajzának főbb tanulságait a következők
ben foglalja össze: 

1.) A zene élete a föld felszín természetes tagozódásához kap
csolódik és pedig 

2) a kulturföldrajzilag zárt területek a zenestilusok izolált 
fennmaradásának, a nyitottak a stílusok gyorsabb keringésének, 
és alakváltásának kedveznek. Ép ' ezért a műzenekulturák a nyi
tott partvidékek, a népzenék a belterületek (hegyek, erdők, kat
lanok) életéhez kapcsolódnak. 

3.) A nép- és mü-zene kioltják és felváltják egymást. Itt-ott 
egyensúlyi helyzetbe, életközösségbe léphetnek. 

4.) Egyensúlyi helyzetükben a határszéleken felgyülemlő 
anyagot a műzenei központ dolgozza fel egységes zenei nyelvvé. A 
vizihálózat terjeszti el s a félig civilizált (népi) határszélek kon
zerválják vagy porlasztják szét. 

5.) A parti- és katlan-kultúrák egyensúlyának felbomlása a 
zene-kulturák halálát jelenti. 

6.) A z elszóródás a legfőbb zenetörténelmi folyamat. Évezre
dek folyamán minden stilus szerteszóródik a földön s mennél tovább 
él, annál jobban szerteoszlik. 

7.) A z archaikus népzenék az emberiség legősibb kapcsolatai
nak, legrégibb földi életviszonyainak hirmondói. 

íme a látszólag anyagtalan zene tudománya ásatásokból és 
földtani kutatásokból nyerhető u. n. „konkrét" bizonyitékoknál 
sokkal konkrétabb, anyagibb, ősibb adatokat tár föl a kutató 
előtt. Ezért Szabolcsi szerint minden kutató, akit az emberiség 
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múltja fog la lkoztat s a történelmi erőfeszítések lehetősége és táv
lata érdekel, f okozo t t gonddal kell, hogy a zene fe lé forduljon, 
mer t választ nyerhet számos o lyan kérdésre, melyben az emberi 
műve lődés egyéb jelenségei kielégítet lenül hagyják, miután emlé
kezetük nem o ly mé ly gyökerű s nem olyan messziről fakad. 

(Sseghő Júlia) 
A FRANCIA JlAMii-AIJÍZMUS TARSADAEOMSZEMÍ.ÉÍLETE 

A háború utáni korszak történelmi automatizmusa — legalább lát- ' 
szalag — i nem kedvez a középszernek. A divatos eszmeáramlatok a 
nagy egyéniség kultuszát terjesztik, a gazdasági liberalizmusról és az 
ikertestvéreikért feltüntetett politikai demokratizmusról már csak gúnyo
san illik beszélni. A tőke és munka sarkalatos szerepéről, ellentétéről 
vagy együttműködéséről vallott nézeteiben is óvatosan kerüli a ^kor
eszméktől" megihletett elmélkedő, hogy a XITX. század „idejétmúlt" ta
naihoz és eszmeáramlataihoz nyúljon vissza, A z uj és forradalmi szín
ben tetszelgő irányzatok talaja, ágense és ürügye: a középosztály — a 
kistermelő rétegek, a törzsökös parasztság és az őslakos értelmiség. Az 
ő nevében s az ő pajzsa alatt indult hóditóutjójra a különféle szerve-
zett-regressziv társadalcimszeimlélet és áll amiből cselét. A z ő állítólagos 
érdekvédelmében fejlődtek csatasorba és diadalmaskodtak azok a rend
szerek, melyek legfőbb újításukkal: egy sajátos szempontok szerint 
végrehajtott társadalmi kiválasztással s az ezzel alátámasztott belső di
namizmussal és külső feszítőerővel igyekeznek palástolni valódi tartal
mukat. 

Mindezek tudatában joggal bizalmatlan az ember az emiitett réteg 
küldetéstaniának minden ujabb változatával szemben, függetlenül attól, 
kik az efajta legújabb elmélet szószólói. Ettől az érzéstől még akkor is 
nehéz szabadulni, amikor a francia radikalizmus egyik vezéralakja lép 
ki a porondra, hogy pártja, helyesebben: a benne megtestesült jakobi
nus gondolat jövőjét fejtegesse. ; 

Archimbaud könyvértek már a eime is merész: A radikalizrmis jö
vője. A korszerű „ujitck" a jakobinizmust és válfajait már rég elparen
tálták. (S íme egyeseik itt szellemi feledésbe hányt koporsókat fesze
getnek. Igaz, ez a szempont kevéssé fontos, hisz' a százszor elteme
tett radikalizmus egyelőre nagyon jól érzi magát, Ha politikai oldalá
ról nézzük, lehetetlen letagadni a francia radikális párt szüntelen sike
reit az 19Ő6 májusa óta lejátszódott időközi választástokon. Pedig tekin
télyes hicrosizkóp készítők szerint a néparcvonal-lpaktummal letűnt a 
párt csillaga, mert ez (az „ördögi" szerződés csak; a munkáspártoknak 
kedvezhet... Ámde sokkal lényegesebb ezeknél a jakobinizmus: önszemlé
lete és elérhető célként maga elé állított társadalmi fejlődéselmélete, 
ahogyan az Archimbaud könyvében tipikus, mondhatnók szándékosan 
tultipizált módon kifejezésre jut. A francia radikalizmusnak a néparc-
vonalban elfoglalt helye és államaikiotó szerepe miatt érdemes figye
lemmel kísérnünk az átlagjakobinus gondolatmenetét, hisz' nemcsak 
az ő, de belső és külső ellenfelei személben is ,— a radikalizmus jövő
je bizonyos mértékben egybefonódik Franciaország, illetve a mai fran
cia államgépezet sorsával. 

Archiimibaud fciiniduiléspontja a következő: a jakobinus hagyomá-
nyck hordozója a francia középosztály, a jakobinus szellem természe
tes crökcse és folytatója viszont a radikális párt. Eízért azonosul a 
francia radikslizarius, mint politikai doktrína a francia kispolgárság
gal s a Tiers Elüt forradalmi hagyományaival. Ez a középosztály fél-
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reérthetetlen módon nyilvánitotta amaz akaratát, ihbgy a munkásság
ga l szövetségre lépve védekezzen, Ilyen magatartásra eddig csak a 
francia kispolgárság volt képes. Nem mintha különösebb bizalommal 
viseltetnék bérmely ideológiai rendszer vagy tömeghangulat iránt. 
Magatartásában —. hangsúlyozza Archimibaud — i mindenekelőtt gya
korlati és erkölcsi szempontok érvényesülnek, mert a filozófiai rendsze
rek és a politika két különböző dolog, s az elemi józanság óvakodik e 
kettő összetévesztésétől. A modern jakobinus eszményi köztársasági 
rendszert óhajt, melynek megvalósulását egy, a széles néptömegekkel 
szövetkezett középosztálytól vezetett erkölcsi forradalomtól várja. 

Archinibaud tehát vezetőszerepet szán a középosztálynak s ennek 
folytán a francia radikalizmusnak. E ponton azután szükségessé vélik 
a Párt és a Nemzet viszonyának .tisztázása. Tétele igy szól: először a 
nemzet, azután a pert, A pártharcok csak addig indokoltak, amig nem 
hátráltatják a haza érdekeit. A nemzeti felelősségérzet 'tehát jótevő 
fék módjára működik, megakadályozva a pártharcok elmérgesedését. 
Sajnos az egykor még békésen együttműködő osztályok és érdekcso
portok ma már mind határozottabban fordulnak egymással szembe, ve
szélyeztetve a gazdasági élet egységét. Ebben a helyzetben a túlzott 
pártorthcdoxia szükségszerűen polgárháborúhoz vezetne. A demokrá
cia, ha fenn akar maradni, tartozik elhéritani a pártszellem inflációjá
nak veszélyét. A hovatovább tarthatatlan gazdasági érdekellentétek 
kiküszöbölése nem öltheti sem a magántulajdon merev fenntartásának, 
sem teljtes felszámolásának formáját. Az élet, a fejlődés ennél nüanszi-
rozottiabb megoldást tartogat, valahol a két ellentétes pólustól egy
forma távolságban (Mint látjuk, a javíthatatlan átlagfrancia arany 
középszer elmélete minduntalan visszatér...) Meddő dolog volna unos-
untalan a Kapital tanaival szembeszállni, amikor a néparcvonal meg
mutatta, hogy a szervezett dolgozóosztálylok mindinkább letérnek a 
társadalmi ábrándok szülte spekulatív politika útjáról s ehelyett a 
gyakorlati politika irányéba tájékozódnak. A tömegek politikai nagy
korúságának kezdete ez, ami nagymértékben megkönnyitette a közép
osztály és a munkásság szövetségre lépését. Kettőjük szövetkezése ter
mészetes, mert Archimbaud szprint a középosztály és a nagytőke kö
zött fennálló ellentét élesebb és nagyobb hbrderejű, mint a munkás
osztály s a nagytőke ellentéte. A nagytőke pénzügyi üzelmei ugyanis, 
szerinte, erősebben sújtják az önálló kisembert és kistőkést, mint a 
munkásosztályt. Márpedig a nagytőke — tömegpropagandájával kar
öltve — az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmazza a középosz
tályt koldusbotra juttató pénerontó manővereket, melyek ellen a kis
polgárság, elsősorban szervezetlensége következtében, aligha védekez-
hetik. Ezen a ponton azután eljut a köztársasági rendszer megújhodá
sának követeléséhez, melynek egyik alapfeltétele a középosztály szer
vezett összefogása. A republikánus rendszer mai formájában u. i. csak 
igen tökéletlenül képviseli az osztályok felett álló „közérdeket", az osz
tályok egyre inkább elmérgesedő harcában. Nlem mintha elavult lenne, 
hanem mert a Hl . Köztársaság eredendő fogyatékosságait a mai napig 
sem sikerült kiküszöbölni. ,S itt Archimbaud elfogadja a Gambetta nyom
dokain haladó történetírók. fZévaés, stb.) felfogását a francia Köz
társaság születésével járó hibáiról, melyek alapvető oka abban rejlik, 
hogy a köztársasági alkotmlány köztáreaságellenes érzelmű gyülekezet 
műve s innen minden tökéletlensége. A z alkotmány betűje és szelleme 
mindenkor elvágta ez útját annak, hogy a nagy nemzeti érdekközös
ségek és képviseletek az Állam kereteiben szerveződjenek s abba be-
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illeszikedjerxik. Ez a szervi hiba hozta létre a szindikalista tömegmoz
galmakat. Sajnos a nemzet törzse: a középosztály hosszú ideig nem is
merte fel a szervezkedés szükségességét s ezért az államgépezet rugóit 
mozgató pénzoligardhiía érdekei érvényesültek a közélet minden terén, 
az általános nemzeti érdekek rovására. A z Államról, mint osztály- és 
csoportérdekek szabályozójáról és összehangolójáról vallott jakobinus 
tanitás nyomdokain haladt ezért a radikális párt, amikor 1907-es prog
ramjában a magánmonopóliumok állami monopóliumokkal való felvál
tását követelte. A jakobinizmus gondolatával nem ellenkezik, — mint 
egyesek azt bizonyítgatni igyekszenek •— a munkáspártökkai kötött 
politikai egyezség. A néparcvonalban szövetkezett pártok kivétel nélkül 
vállalták a kistulajdon védelmét és elvetették a parancsuralom gondo
latát. Ezzel lehullottak a válaszfalak a munkáspártok és a francia kö
zéposztály pártja között. 

Archimbaud különben tisztán látja a tőkés gazdálkodási rend árny
oldalait. „ A hatalmas (részvénytársaságoktól fenyegetett tulajdon; a 
munkanélküliség veszélyeztette család; a megtakarított pénzeket el
sikkasztó spekuláció nem tekinthetők a társadalmi Rend tényezőinek... 
A jelenlegi feltételek között sem erkölcsi, sem gazdasági szempontból 
nem beszélhetünk társadalmi rendről, mivel ezek a feltételek rosszul 
kormányozzák a közösség életét. Tehát szakítani velük nem támadást 
jelent a rend ellen, hanem ellenkezően annak helyreállítását". Mint lát
juk, az erkölcsi forradalom gondolata más formában újra megjelenik, 
amikor a társadalom haladó irányban való megszervezéséről van szó. 
Egyébként egy másik helyen Archimbaud még világosabban fog
lalja össze ebbeli elgondolását: „Ami t a nép (s e szó alatt Archimbaud 
fogaimázásában elscsciban a középosztályt kell érteni.) haladásnak 
nevez, az mindenekelőtt a társadalom erkölcsösehb megszervezése." A 
néparcvcnal rendgzer szociális újításait is főként abból a szempontból 
értékeli, hogy közelebb vitték a társadalmat a szociális igazság Rous-
seau-condcrceti birodalmának megteremtéséhez. 

Mindamellett Archimbaud nem tagadja a tőkésrendi demokrácia 
válságát. De erkölcsi színezetű középosztály-beállítottságának megfe
lelően csak a demokrácia erkölcsi válságának elismeréséig megy el. Ez 
a válság — irja az intézmények, politikai eszmék és tények közötti 
összhang megbomlásából fakadt. 

Eddig a jakobinus író azon aggályos törekvését láttuk, hogy az 
idcszerűsitett radikáiista társadalomszemléletet a szocialista és szindi
kalista osztályfelfogással a gyakorlati együitthaladás síkján hangolja 
össze, mégha ezt nem is az elméleti és elvi ellentétek elsikfcasztásával 
cselekszi. Egy kérdésben azonban a munkáspártokkal való szemben
állást tudatosítja, az elválasztó szempontoknak sokszor túlzott ki-
hangsúlyozásával, mégpedig a honvédelem, kérdésében. 

A radikálisok a béke s az európai összhang hívei, de nem nem
zetköziek, szögezi le Archimbaud. A nemzetköziség, szerinte, túlhala
dott álláspont, akár magasabbrendű civilizáció megteremtését célozza 
az egyes országokon belül, aklár a béke megmentését véli szolgálni. Sőt, 
felette veszélyesnek tartja, ha törniegilluzióvá szélesül, mert ürügyül 
szolgálhat szervezett-regressziv rendszerek bevezetésére. Ebből a szem
pontból kiindulva nem hajlandó csupán a vezetőkre vagy a hatalmi 
cscrcrtckra hárítani a felelősséget mihelyt ilyen uralmi rendszerek je
lentkéznek. A tömeg s a vezetők szemjbeállitása — szerinte —• csaló
ka. Valójában inkább a „tömegek bünrészességéről" lehet beszélni. A. 
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nemzetköziséggel Archimbaud a Fáneurópa-eszmét szegezi szembe, de 
azt is csak azért, hogy elvi magaslaton pemoanful szolgáljon az ilyen 
messzi távlatokba elkalandozni kész ellentelekkel szemben. További — 
külpolitikai természetű — fejtegetéseihez azonban ennek a ködösen 
meglebegtetett Péneurópa-képzetnek vajmi kevés a köze. Egyébként 
Arehimabaud volt olyan óvatos, hogy a páneurópéizmust ne a nemrég 
még divatos, hanem kanti és jaurési változatában vetítse fel... 

Külpolitikai elmefuttatásában nem követjük Archimbaudt, mert 
szerző itt a napipolitifca vonalvezetésének esélyeit és követelményeit 
latolgatja. Emeljük ki azonban azt a megállapítását, mely rendkívül 
jellemző a francia radikalizmus hazafiúi felfogására: hogy a honvé
delem és a szociális haladás szempontját nem lehet egymástól külön
választani. A honvédelmi álláspontnak ez a szociális megalapozása 
szolgáltatja egyben az erkölcsi alapot egy erőteljes külpolitika han
goztatására. , 

Jme a kiindulópontok, melyekből önként következik Archimjbaud-
nak a „radikalizmus jövő jét " igazoló következtetése: mélyreható tár
sadalmi vívmányokkal és szerkezeti újítással kiteljesített erkölcsi for
radalom révén a valóban szociális Köztársaság kialakítása, mely a je
lenlegi ridegen jogi államformát „technikai" államformával; pótol
ná. Eiz az átalakulás lehetővé tenné a szindikalizmus beilleszkedését az 
Államba, mig a szindikalista mozgalom keretei bővülnének s a középréte
gekre is kiterjednének. Az uj Ál lam a középosztály észszerű és újító 
szemléletének s a dolgozó osztályok harcedzett fegyelmezettségének az 
egységét tenné. A néparcvonal már megteremtette ennek az erkölcsi 
forradalomnak legfontosabb előfeltételeit, most már csak a radikális-
jakobinus középosztályon múlik, hogy küldetését világosan felismerve 
magához ragadja a vezetőszerepet, a néparcvonal közvetlen célkitűzé
sein túlemelkedő építő mozgalom élére álljon és betöltse hivatását. Amit 
tárgyi iag nem kevéssé elősegít az a körülmény, hogy a középrétegek 
ma már nemcsak a radikális párt kereteit töltik be, hanem eltekintve a 
jobboldali pártoktól — a munkáspártokban is mind jelentősebb a kép
viseletük. Akárhogyan is, a legveszélyesebb a demokrácia szempontjá
ból az a propaganda, mely azt hangoztatja, hogy „a középosztály tör
ténelmileg halálra itélt" . Ez a tévhit eddig csak arra volt jó, hogy a 

szervezett-regresszió karjaiba kergesse a középrétegeket és esélyt adjon 
a pénzoligarchia demokráciaellenes rohamának végigvezetésére. Ellen
kezően, a francia fejlődést s mindenekelőtt a néparcvonal sorsát az fog
ja megszabni, hogy merre tájékozódnak végső fokon a középrétegek. 

# 

Az előbbi bő ismertetés szükségének igazolására újra hangsúlyoz
zuk: bennünket Archimbaud könyvében nem Archimbaud, az író és még 
kevésbé Archimbaud, a szenátor érdekel, minit inkább az átlagjakobinus, 
a francia középosztály „honimé de la, rue"-jének állásfoglalása. Ami 
annál közelebbről kell, hogy érintsen," mert a néparcvonalban képviselt 
tömegek szószólói közül eddig csak a munkáspártiak elvi álláspontja 
fejeződött ki félreérthetetlen módon, mig a középosztály szóvivőinek 
vélem énye csak konkrét kérdéseken keresztül s ott is elvétve és ködös 
formában. Ebből a szempontból fontos a radikalizmus „kiskátéjának" 
megismerése a néparcvonal messzebbmenő céljaival s a modern jako-
binizmius végső célkitűzéseivel kapcsolatban. 

Ha tehát az Archimbaud-féle álláspontot a jakobinus középrétegek 
átlagvéleményeként fogadjuk el (amit joggal tehetünk), ugy abból a 

63 
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következő elemeket fejthetjük le : 1. J. J. (Rousseau „sens morál"-ja; — 
2. a Jeaa-Baptiste Say és Bastiat orthodox gazdasági liberalizmusának, 
a -proudhoni szindikalizmusn&k és Jaurés „francia szocializmusának'' 
egyvelegéből kikristályosodó társadalomfelfogás; — 3. a montesquieui 
alapokon nyugvó klasszikus-jakobinus államelméletnek egyfelől a tech
nokrata felfogással, másfelől a gambettai értelmezésű honvédelmi elv
vel való korrekciója és — 4. Cöndorcet fejlődéselméleti idealizmusának 
a ccmtei pozitivizmussal felerősitett változata. 

A francia középosztálybeli átlagember küldetéstana ezen összetevői
nek felismerése után nem csodálkozhatunk azon, ami a fent kifejtet
tekből határozottan kibontakozik: hogy t. i. ez a réteg a néparcvonal 
lényegét és a napifeladatokon túlemelkedő hivatását illetően egészen 
tmóskép vélekedik, mint a munkásság. MSg a munkáspártok a néparc-
Vonál kialakításával mindenekelőtt a demokrácia védelmét akarták 
Szolgálni a szervezett-regresszió küszöbön álló támadásával szemben, 
azonban végső célkitűzéseiket teljes mértékben fenntartották, a ra
dikalizmus a néparcvonal megalkotását kiinduláspontnak tekinti kö
zéposztály-küldetése: „a valóban szocialista és demokratikus Köztár
saság" megvalósitására. Épp ezért megelégedéssel könyveli el, hogy a 
munkásság „engedett doktrinális merevségéből", amikor a jakobinus
párttál szövetkezve „a gyakorlati realizmus útjára tért" , •— de az alsó 
osztályoknak kiállított ezen érettségi bizonyitvány nem zárja ki azt, 
hogy a jakobinus középosztály ne magának és egyesegyedül magának 
követelje a vezetőszerepet. B ez a követelés nem is a politikái hege
mónia biztosításának hátsógondolatából fakadt, hanem — mint kimu
tatni igyekeztünk — a jakobinus-radikális középosztályelmélet leglénye-
géből. (Etonek a szempontnak a segítségével sokkal könnyebben meg
érthetjük a radikális pártnak már többizben tapasztalt obstrukcióját „a 
néparcvonal képére alakított" kormány gondolatával szemben...) 

Tagadhatatlan, hogy ez a munkáspártok és radikálisok közti ellen
tét a néparcvoral értékelése körül komoly veszélyt jelent. Mjás szem
pontból, de igazat kell adnunk bizonyos fokig Archímbaudnak, amikor 
azt hirdeti, hogy „a. néparcvonal további sorsa a középrétegek maga
tartásától függ" ; ugyanis a dolgozó osztály és a középrétegek közti ke
nyértörés lehetőségét csak akkor lehetnie egyszer s mindenkorra kikap
csolni, ha komoly jeleit látnók annak, hogy a radikálisok képviselte kö
zéposztály hajlandó engedni küldetéstudati csökönyösségéből. 

Megnyugtató viszont, hogy pillanatnyilag (S1 a „pillanat" szót je
len esetben a történelem időmértékével kell mérnünk...) mind a kétkezi 
munkásság képviselőinek, mind a kispolgári radikalizmusnak a néparc
vonalról adott meghatározása szinte szószerint egyezik. Hogy megint-
csak Archimbaud-t idézzük: „ A néparcvonal több, mint egyszerű vá
lasztási szövetség: nagy nemzeti mozgalom egy uj társadalmi rend 
megteremtéséért." S a mindkét részről adott néparcvonal-meghatározas 
e „pillanatnyi" egyezése nemcsak szimbolikus, hanem elsősorban annak 
a jele, hogy a néparcvonallal kapcsolatos különböző igényekben lappan
gó ellentétek végzetes súlyukkal cmiég nem vetődtek s nem is vetődhet
nek felszinre mindaddig, míg nem, lépnek fel olyan erőtenyezok, melyek 
(magukat az alapkérdések adottságait lényegesen megmásítják. 

Ennek feltételezését azonban <az adott történelmi-társadalmi hely-
Két nem parancsolja. (Mbscmyi Ferenc) 



Szemle 995 

OTOOLAE MARGDfEANTJ: PSXHOLOGIA GERMANA CON TEVIPOJtANA. 
(Cluj, 1938.) 

A lélektan ma már kétségtelenül, saját módszereivel dolgozói, gya
korlati értékű tudomány. Története nemcsak száraz adathalmaz és ku
tató mjunkásainak gondolat- és életrtörtéhete. Ennek, az emberi gondol
kodáshoz legközelebb álló tudományágnak a fejlődése ugyanakkor az 
egész szellemi élet fejlődését is magában hordja. Nincs még tudomány, 
amelynek története ennyire egybeforrana gazzal az általános és egységes 
szellemiséggel, aminek tudomány a neve. 

Nicolae Mlárgineaunu könyve ebből a távlatból ismerteti a né
met lélektani kutatók munkásságát Nemcsak a különböző iskolák idő
rendi ismertetését kapjuk könyvéből, de tiszta képet nyújt a lélektan 
tudománnyá történt alakulásának és a többi tudományágaktól való 
íüggetlenülésének szellemtörténetéből is. , 

A lélektan kialakulása a ^CVtiül. századbeli angol empirizmus, hatása 
alatt indul meg. A természettudományban alkalmazott és bevált gya
korlati és minden jelenséget alkotó elemeire: bontó tudományos mód
szernek a lélektanban való alkalmazását már Locke, Berkeley és Hű
mé is sürgetik, úgyhogy Herbart az i'nldluló XffX. Század legnagyobb lé
lektani tekintélyének már sikerül a metafizikai búvárkodásoktól! füg
getlen gyakorlati lélektan szükségességére felhivmi a figyelmet. A szá-
Ead végefelé azután Fechner az, aki a gyakorlati módszer alkalmazásá
v a l a, lélektant önálló tudömláninyá avatja. 

A gyakorlati .tudományok és (az empirikus: bölcselet tulerős befo
lyásának tudható be, hogy a lélektant mind szélesebb alapokra fekte
tő német lélektan .legfelső megnyilatkozásai az úgynevezett lélektani 
atoimizmustra hajlanak s a lelki jelenségeket teljesen a természettudo
mányok módjára és módszereivel vizsgálják. jFőkérdésük a lélek végső 
atomjának felfedezése, amely azután a mind magasabbrendű lélektani 
megnyilvánulások kulcsát is megadná. Elképzelésükben a lélektani 
jelenségek egyszerű, álomszerű elemek különböző társitásából alakül-
mak ki s véleményeik főleg a társitások (asszociációk) természetében 
és formájában különböznek. A z asszociációs, elméletek képviselői (Ebbimg-
hatys, Mtdph, Ziéhm, G. E. Mutter, sltb.) bár az alapvető kérdésekben 
már teljesen elévültek, a lélektan gyakorlati alapokra való helyezésé
nek kétségtelenül érdemes úttörői. Utánuk Wtundt hatalmas teremtő 
egyénisége vetiti fel az asszociációs elméletek közt tévelygő lélektan uj 
•tótjait. Bár kora atomista elképzeléslétől még ő sem tud szabadulni, 
Wundt, a lélek szerves egységének ,és az én, valamint a lelki jelenségek 
dinamikus jellegének felismerésével, a legelső modern pszihológus. Ha 
inég Wutodt el js ismeri ( m)unká-hipotézislként .—, a lelki élet atom
jaira való felbontás szükségességét, a lelki jelenségeket azonban már, 
(mint szerves és egységes folyamiatokat vizsgálja. Közben természetesen 
sok nagy egyéniség és kutató szellem mjunkája folyik, míg a német 
lélektan véglegesen, kilábal az asszociációs elképzelésekből. Lassan azon
ban mindjobban utat tör a lélek, egységének és a jelenségek dinamikus 
jellegének a tudata. Brentpmo, Lvpps, Stumpf, Ehrénffis, Mvinomg, Bus-
feerZ es D&they kutatásai után, amelyeket Márginfeamu átmeneti irány-
izatok gyűjtőnév alatt foglal össze, Wertháimter, Eóefiler és KoffJáa sza
kítják el véglegesen a lélektant az atomelmélettől. A z ő Glelsllciit-pszi-
rhr.lógiújv'k adja meg azután ,,a kegyelemdöfést azoknak a 'kezdeti, el
képzeléseknek, melyek szerint az emlberi lélekben lejátszódó jelensé~ek, 
különböző érzetek (szenzációk) különböző társításaiból állnak elő. Tu
lajdonképpen csak összbemyomúsnMk vannak, — vallja ez a lélektan. 
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Nem, a szint, a hangot, & felfogó szerveink által ,az agy-központba jut
tatott!, mindentől független érzéMetet éli megi az, ember, hanem az össz-
ibehyomást, a konfigurációt... Viszont a konfiguráció felismerésénél sem 
áll meg a lélektan. Jaensch, Springer, Krpéger j iés: Driesch kutatásai 
végül is a modern ölemet lélektan két nagy újkori egyénisége: ,Müller^ 
Freienfels vitaiizmusa és Wiliam Stem széles, a személyiség dinamikus 
•egységébe foglalt rendszeréhez vezetnek. Egyoldalú irányzatok gyűjtő
név alatt : a z általános lélektani kísérletektől elütő tárgyú lélektani 
rendszereikben, FrtpMd pszichoanalizisét, Adler\ individual-pszichológiá-
ját, Jung tipológiáját, valamint a karakteriolqgia különböző válfajait is
merteti még Margineanu könyve. 

Külön értéke a könyvnek a különböző iskolák, irányzatok után az: 
az általános összefüggő rész, amely részletesen tárgyalja a bölcselet, a 
törtéjneleim- és társadalom*-, a. fiziológia-, biológia- valamint az orvos-
tudcimáinyük befolyását a lélektan kialakulására. A z élvezetes stílus
ban jmegirt könyv a nagyközönség széles [rétegei számára is nélkülöz-
ínetetlem. (F'GJketye Ferenc) 

IORGU IORDAN: GRAMATICA .LIMBII ROMÍNÉ. (Cartea Românească, 
19S8.) 

A z utóbbi években a nyelvtani érdeklődés %en elterjedt a román 
'sajtóban. Egyik napilap hosszú ideig rovatot tartott fenn nyelvészeti 
'tanácsok számára. Mások hetenként vagy ritkább időközökben nyelvi 
'kérdéseket tárgyaló cikkeket közölnek. S még ha ,e cikkek szerzői nem 
íis mindig birnak kellő képzettséggel, ha a tanácsok, amiket adnak 
gyakran hibásak is, a nyelvtani rovatok puszta létezése az olvasók 
'tényleges érdeklődését mutatja a kérdés iránt. 

Ha a hivatalos szakemberek felé fordulunk lazonban, azt taipasztal-
^juk, hogy az ő tevékenységük egészen más irányú. Tény, hogy néhány 
l iwe l ezelőtt megkísérelték egy egyetemi gárda megalakítását a neolo-
(gizmusok elleni védekezés céljára, de ez a kísérlet, amint azt könnyű 
«volt előrelátni, sajnálatos mlódton meghiúsult. A z év folyamán beszéltek 
még egy szervezkedésről, melynek hivatása a nyelvtani tudományok 
'terjesztése lett volna s felvetődött, hogy az egyetemeken tartsanak 
tanfolyamokat a román nyelvtanból. Ezek a kísérletek sem váltak va
lóra: az ,amit várunk az egyetemi szakemberektől s az, ami hiányzik, az. 
a komoly tanulmány a helyes román gramatikáról. J. A . Candrea nyelvta
nán kívül, melyet 1001-ben tettek közzé francia nyelven (azóta ujranyom-
'ták románul, de változtatás nélkül) , néhány hónappal ezelőttig nem 
«volt egyetlen szakember által irt román nyelvtan sem. Természetesen 
eltekintek itt a középiskolák (alsó osfctályai számlára készült tanköny
vektől, melyek még ha jó l szerkesztettek is, nagyon elementárisak ah
hoz, hogy felnőttek használhassák azokat, s főleg tankönyv-jellegük 
miatt nem! nyerhetik meg a nagyközönség érdeklődését. 

lorgu Iordan Gramatica limbii romíné (Cartea Românească) í g y 
olyan kezdeményezést jelent, ami követésire méltó. J. Iordan, aki jelen
leg a lasi-i egyetem filozófiai karának dékánja, régi és megbecsült ku
tatója ,a román és rokonnyelveknek, aki számtalan idevágó tanulmányt 
tet t már közzé román, francia és német (nyelven. Az, utóbbi években 
érdeklődését teljesem lekötötte a mai nyelv, minden megnyilvánulásá
ban: köznapi beszéd, argo, irodalmi nyelv, újságírót ínyelv, stb., amint 
ez utóbbi dolgozataiból is kiderül. £pp ezért I. londian volt kétségtelenül 
a leghivatottabb, hogy ösztönzést adjon az eddig annyira elhanyagolt: 
Vomán nyelvtani kutatások ujrafelvételére. 



Szemle 997 

A 265 oldalas pktáv alakú (könyv a legújabb elméletek világa mel
lett a román gramatika összes fedezeteit tárgyalja: kiejtést és írást, 
alaktant, mondattant és stilisztikát. Legfőbb jótulajdonsálga: az elő
adás világossága és minden kérdésnek egyszerű formában való tárgya
lása; különös figyelem; az olyan kérdések iránt, melyekbe a nem szak
ember léptem-nycimon beleütközik s amelyeket ennek ellenére a szak
emberek csaknem teljesten figyelmen kívül hagytak eddig (pl. helyes

írás, írásjelek használata, istb.); végiül, nagyon jelentős dolog, a törek
vés, hegy fel világosítsa a kisebbségeket azokról a hibákról, melyeket 
leggyakrabban, követnek el, ha románul írnak vagy beszélnek. Ez a tel
jesen uj részletkérdés megérdemli, hogy hosszabban beszéljünk róla. 
INem arról van itt) szó, hogy szemrehányást tegyen azoknak, akik nem 
tudták teljesen elsajátítani a román nyelvet, hanem hogy segítséget 
nyújtson nekik ennek mielőbbi elérésére. Ép' ezért azt hiszem., senki 
•Bem sértődhetik meg, ha tegy fejezet során azt találja: a kisebbségek 
ezt és ezt a hibát szokták elkövetni, a hiba így magyarázható, a helyes 
kifejezés a következőkép' hangzik... , 

Természetesen egy i-Iyen könyv nem igényelheti, hogy véglegesen 
megoldja az összes kérdéseket. Az , amit kívánhatunk . tőle elsősorban, 
hogy hű képét adja a jelenlegi ismereteknek, másodszor, hogy sugal
mazzon számunkra kutatásokat, ezeknek az isimereteknek tökéletesíté
séire. Ezekben a tekintetekben, I . lordan teljes sikert ért el. fAl. Graur) 

HELMUTH KLOTZ: MfltLTTAERISCHE EEHSREN DKS BüRGERKiRIEGES 
IN" SPAMEN. (Paris 1938) 

Az egykori német tengerésztiszt, ki a Der neue deulsche Krieg c. 
frappáns könyvével lett ismert, most gazdasági és katonai elemzését 
adja a polgárháborúnak. Felfedi a háttérben mozgó hatalmak érdeklő
désének rejtett, de valódi okait, élesen kiexponált fotográfiát adva a 
tendenciózusan elrajzolt képek helyett. 

A német imperializmus világháború előtti Spanyolországra vonat-
zó magatartása: a császár provokatív tengeri látogatása (1905), a 
Panther cirkáló már-már háborús konfliktust kirobbantó agadiri kaland
ja (1911), valamint Nemetországnak [Spanyolországot a világháborúba 
bevonni akaró törekvése ugyanúgy tárgyalás alá kerülnek, mint a má
sik érdekelt hatalom kapcsolatai Primo de Riverahoz és ellenszenve a 
haladó Spanyolországgal szemben. A z u. n. „geostratégiai" helyzet ked
vező volta, illetve fontossága: a Baleárok, Gibraltár, Spanyol-Marokkó 
(az afrikai német gyarmatpolitika legfontosabb góca) , az alig kiakná
zott nyersanyag tartalék: a baszk vasérc, Rio-Tinto rézkincse, Almádén 
a világpiacon úgyszólván monopol helyzetű dus higanybányái, Spanyol-
Guinea kaucsukja, egyaránt csábítják az idegen imperializmusokat. 

Klotz gazdagon dokumentált anyagot hordott össze az intervenció 
erejére és intenzitására vonatkozólag, és ezekkel bizonyítja a szemben 
álló felek anyagi felkészültségének aránytalanságát, amelyet a törvé
nyes kormány csapatai bizonyos mértékig heroizmussal pótolnak. Bom
bákat, kézi- és gépfegyvereket, ágyukat és bombavető repülőgépeket, 
tankokat és hajóágyúkat ábrázoló képeket látunk, melyek nem spanyol 
földöm készültek és e hadigépek kiszolgáló személyzete sem belföldi. A 
polgárháború katonai tapasztalatai halomra döntötték főleg az u. n. di
namikus államokban divatos „villámháború" elméletét, mely lerohanás
sal és pánikkeltéssel igyekszik azonnali sikert elérni. Ezek vágyálmok, 
amikkel szemben a megmerevedett frontok hosszantartó háborúja a 
valóság. (Lázár Vilmos) 
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«»OZEF WITTLIN: A FÖLD SAVA (E. Pragrer könyvIiiadóváU. Pozsony, 1833.), 
A magyar olvasó nem ismeri a Föld sava c. regény szerzőjét, pe

dig Jozef Witt l in európai nevű iró, aki ezzel a regényével a lengyel, 
akadémia nagydiját nyerte el.. 

, i r ó a könyv témáját korunk legnagyobb élményforrásából: a 

világháborúból meríti. A háborús regények nagy tömkelegében mégis 
új szint, új hangot képvisel ez a regény. Witt l in egy kis galíciai vasút
állomás mindenesének, az együgyű Mewiadoniski Péternek szemével 
nézi a háborút. Kétségen kívül eredeti elgondolás, ám ,a regényből — 
Italán éppen ezért ,— nem, ütközik ki a háború tagadása oly' mérték-
bem, mint kívánatos lenné. A gyámoltalan, primitiv-lelkű Péter, akinek 
minden vágya az volt, hogy egyenruhát kapjon (szép vasutas-egyen-
jruhlát) s hivatalos mivolta ilyenképpen is megnyilvánuljon, végre uni
formishoz jut : az Osztrák-Magyar Monarchia formaruhájába bujtatják. 
Persze, nem igy képzelte el a dolgot. Minden másképpen történik. El
kerül Topory-Clzernielitzából, a kis huíciul faluból Magyarországba s, 
(megismerkedik a hadtápterületek külön világával és számára eddig 
(merőben ismeretlen életével, alakjaival, dolgaival. A regény cselekmé-
inyte meglehetősen ösztövér és lassan gördül előre. A szerző gondosan, 
szinte a nagy francia realistákra emlékeztető aprólékossággal rajzolja 
taiteg alakjait. Flaubert vagy Balzac jut az ember eszébe, amint végig-
kiséri a könyv egyik-másik alakjának pontos, 'részletes rajzát. Ahogy 
például a nagyképűsködő Durek csendőrkáplár, vagy az ízig-vérig ka
tona Bachmatkik őrmester avagy pedig dr. Jellinek, a, zsidó sorozó or
vos figuráját megrajzolja: az tökéletes. Az emberi lélek nagyszerű is-
mierőjeként mutatkozik i t t meg; leírása, ' jellemzése szuggesztív erejű. 
Ez bizonyos mértékig ellensúlyozza a regény vontatott.lassan kifejlő 
(cselekményét. 

Witt l in e művét Borongó Ferenc (valószínűleg álnév) fordította le 
Imagyar nyelvre. Stílusa szép és magyaros, bár érzik rajta, hogy nem 
eredetűből készült a fordítás. (Sándor László) 

KOVÁCS IMRE: A KIVÁNDORLÁS. Cserépfalvi kiacfás Bmiapest WSS. 
Kovács Imre a falukutató írók közüli való. Előbbi könyve, A némd-

fcYrfídalt)^ széles rétegek rokton és ellenszenvét váltotta ki. A z értel
miségi csztály tekintélyes része helyeselt, a földbirtokos osztály és az: 
előtte hullámzó nyilas gárda ügyészórt kiáltott, aki kellő időben meg is. 
jelent. A falukutatás Magyarországon érdekes jelenség. Lényegében 
szellemi mozgalom, amit a napi politika csörtető, hangos dübörgése 
játszi könnyedséglgel nyel el. KiinduiUó pontja, a Márciusi Front nagy 
lendülettel vetette rá magát Magyarország szociális nyomorának feltá
rására. Szerette volna megváltoztatni —• és még ma is hirdeti, — az; 
ország gazdasági felépitettségét s a bajokon való segítést írásműveivel 
szolgálja. Pöorirf, és P i g v P z e r ű f £ t e l Akikeíl. dolgozik, Magyarország Ifi mil
l ió 173.000 katasztrális hold termő területtel rendelkezik, amelynek 
több, mint a fele nagybirtok. Viszont a nincstelen, betevőfalatot nélkü
löző agrárszegénység: három millió ember. Elrettentő például bősége
sen kimutatták az egyes vidékek paraszt nyomorát, higiénikus és szel
lemi elmaradottságát. Sikerült a köztudatba átvinniök, hogy a vagyon-
elosztás kirívó egyenetlensége teremtette meg a mai szociális feszült
séggel megtöltött légkört. Megoldásként a, falukutatók: azt hangoztat
ják, hogy az 500 holdon felüli birtokokat feltétlenül ki kell sajátítani 
és termelőszövetkezetek formájában a nincstelenek között felparcel
lázni. 

Kovács Imre tuj könyvében statisztikai adatokkal bőven megtűzdel-
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ve felemeli óvó szavát és azt állítja, hogy a viszonyok mostani állása 
mellett, ha megint arra kertül' a sor, hogy a nincstelenek kivándorolja
nak, akkor az orszáíg olyan katasztrofális vérveszteséget fogj szenvedni, 
mit többé aligha hever ki. üHyen kivándorlási hullám már végigsöpört 
az országon 1899 és 1913 között, amikor 1.390.525 személy hagyta el 
szülőföldjét. A z akkori kormányok nem vették túlságosan szivükre a 
dolgot. Sőt maguk egyengették a kivándorlás útját, amikor nagy kül
földi hajcstársas-ágokkal speciális szerződéseket kötöttek a kivándorlás 
lebonyolítására. Jellemzésül megemlíti, hogy az agrárérdekeltségek a ki
vándorlásnak örültek, mert ez lassan megszüntette a munkaerőfelesle-
get és a munkabérek is emelkedtek a fokozódó kereslet miatt. A z első 
tiltakozó szót a gyáriparosok szövetsége; emelte, afeletti félelmében, 
hogy elesik attól az olcsó munkaerő tartaléktól, amelyik a falun már 
nem tud megélni s a városokba húzódik, hogy garasokért ajánlja fel 
munkaerejét. 

Kovács Imre szemére hányja ugy az agrár, mint az ipari érdekelt
ségnek, hogy a nemzet érdekei mindkét csoportot hidegen hagyták. 
Eszükbe sem jutott a kérdést nemzetvédelmi szempontból' vizsgálni. 
Mindig az volt a fontos, mindenik érdekcsoportnak, hogy ki hogyan ta
lálja meg pillanatnyi számitását. Örültek ha megszabadultak egy cso
mó fölösleges proletártól 1 vagy sirtak, hogy elvész az olcsó munkaerő. 
Holott a kivándoroltak végleg elvesztek; az ország számára. Még akkor 
is, ha olyan szándékkal húzódták idegenbe, hogy ott erős nélkülözéssel 
tőkét gyűjtenek és visszahozva hazai földbe fektetik Kovács Imre az 
ilyen tervezgetésekből arra a következtetésre jut, hegy az ágrólszakad-
tak mindig s ma is jobb hazafiak, mint a felettük erkölcsi magasság, 
ban lebegő osztályok tagjai. Ezek a szegény, a nemzetből kitaszított 
emberek, a háború kitörésekör minden, a hazában elszenvedett keserű
ségüket feledve, csak Amerikában 37.000-en jelentkeztek az ottani kö
vetségen, hogy szállítsák őket haza a hon védelmére. Sem ezek, sem a 
többi millió nem térhetett soha vissza többé. A z első nemzedék még va
lami vonzódással kitartott az anyaország mellett, a második, harma
dik nemzedék tökéletesen beolvadt, amerikainak érzi magát s legfeljebb 
az érdekes ismerősnek, rokonnak kijáró udvariassággal figyelgeti „a 
régi haza" politikai vagy társadalmi mozgását. Azóta pedig, hogy az 
amerikai magyarok néhány csoportja látogatóba járt a hazai földön s 
nem túlságosan kedvező benyomásokkal távozott, ezerszer meg gondol
ják, hogy hazajöjjenek. 

Magyarország proletárország — állapítja meg Kovács Imre. Ennek 
bizonyítására vizslgálat alá veszi a magyar társadalom struktúráját. A 
kereső lakosságból 2.399.511 önálló foglalkozású, 510.898 tisztviselő és 
5.718.510 proletár. A jövedelemelosztást tekintve, 8.688.319 lakosból 7 
mi l l ió 49.458 emJbemek évi jövedelme .átlagosan 300 pengőn alul ma
rad, a fennmaradó 1.638.861 személynek ellenbem a jövedelme több, 
mint ötszöröse az előbbieknek, azaz 1600 pengő. 

„ A felső tízezer" vagyoni állapota alapján a lakosság 0.6 száza
lékának az egyéni jövedelmek 20 százaléka, 18.3 százalékának 36 száza
léka, 81.1 százalékának pedig az egyéni jövedelmek összegének, csak 44 
százaléka jut. 

A proletárizálódás jellege ezek alapján nyilvánvaló. A gazdasági 
élet szerkezeti betegsége s a széles néprétegek szociális elesettsége meg-, 
cáfolhatatlan. A megoldásra kevés a kilátás, mert, egy radikális földre
form vagy erőteljes szociálpolitika —• mint, ami változtatni tudna a 
helyzeten, — egyelőre nem várható Kovács Imre szerint. 

— A feleslegesnek tekinthető és kivándorlásra kész egymillió lélek 
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c rendkívül szapora alsó társadalmi osztályokhoz tartozik és éppen, eb
ben van az ujabb kivándorlási, lehetőség nagy 'nemzeti veszedelme. Ha 
mi innen kivándorlásra kényszeritünk egy millió embert, akkor az 
amúgy is megtorpant magyar népszaporodásban olyan visszaesés fog 
beállni, hogy az egyenesen katasztrofális lehet a magyarságra nézve, — 
folytatja tovább fejtegetéseit a szerző. 

4.Mzek a képek nehéz perspektívát hordanak magukban. Szerző még
sem, látja menthetetlennek a helyzetet, ha a társadalmi szerkezetet 
meg lehet változtatni, ha a földbirtok állományt egészségesebb állapok
ra lehetne helyezni, ha a parasztság és ipari munkásság kereseti s ez
zel egyidejűleg népegészségügyi és művelődési'színvonalát is emelni 
lehetne. Kovács Imre, — mint előbb idézett szavaiból kiderül, . maga 
is borúlátóan itéli meg a helyzetet. N e m sok a reménye, hogy mind
ezeket a közeljövőben olyan gyors egymásutánban megvalósítják, 
ahogy a sürgető helyzet megkívánja. Ezzel egyidejűleg érdemes néhány 
szót szentelni a „Márciusi Front" tevékenységének. A front ma már na
gyon megszűkült. ICsak néhány iróból és egyetemi hallgatóból áll, ki
tartanak eredeti elgondolásaik mellett. Nagyrészük kivált és a nyilasok 
táborában vagy annak közelében vert tábort. A mozgalom eredeti el
gondolásában, az utolsó órák sürgősségének cimén sietve szét akarta 
szedni a feudális nagybirtokot és a tőkés bankkapitálizmust, hogy he
lyébe egy demokratikusan működő kisberleti szövetkezeti rendszert ál
lítson. Ezért tárta fel a meztelen valóságot, ezért lettek írásaikkal oly 
nevezetesek a határokon tul is. Célkitűzéseiket papírra vetették ési vár
ták, hogy valami csoda folytán a betűk lángoló kisugárzásával ezek a 
dolgok megvalósulnak. Tisztán irodalmi és szellemi sikon maradtak. 
Holott az, aminek a megdöntéséért síkra szálltak, .— a feudálkapitáliz-
müs likvidálása, —. komoly gazdasági és (politikai tényező, amit saját 
bevallásuk szerint is nagyon gyorsan el kell tüntetni a közlét piacáról, 
nehogy az elégedetlenség megelőzze és véres eseményekbe, kergesse a 
szegénységet. 

A Frontnak ez az akciója, saját kezeiből kicsúszott, de ugyanak
kor igen jól felszerelt lovat sikerült azok alá a fékevesztett agitátorok 
alá helyezni, akik éppen az ellenkezőjét akarják, de már jó ideje az ő 
jelszavukat kiáltozzák. 

A Márciusi Front időnként védekezik s meg szeretné állapítani, 
hogy n e m i azonos a politikai szélső jobb csataorditásával. Mi el is hisz-
szük nekik. Szavaik jóhiszeműségében nem kételkedünk. 

'De ,i,gy is mindenlképpen felmerül a kérdés, hogy a mai sürgős, vészt-
jóslóan komor időikben tényleg meg lehet-e maradni az irodalmi prog
ram síkján s nem teljes erővel teljes erejű pártot kell-e szervezni ^ és 
odaállítani a feudálkapitalizmus^megmentésére felsorakozott szélső 
jobboldali elemek jégtorlaszai e l é y f P ö p Gábor) 

FALUDY GYÖRGY: DICSÉRTESSÉK. Műfordítások, Singéi- és Wolfner. 
Budapest, 1938. 

A kötet „a katholikus líra legszebb-virágait kötötte csokorba" a 
negyedik századbeli Szent Ambrustól Rainer Maria Rilkéig, 15 évszáza
dot fogva légybe. A versek szerzői között akad több pápa és szent, egy 
francia király ((OEL Róbert ) , néhány költő s négy-öt „ismeretlen szer
ző. " Faludy György kitűnő készséggel, gondossággal és látható szere
tettel a szerzőkhöz méltóan ültette át magyar nyelvre a himnuszokat, 
templomi énekeket és verseket. Költői nyelve lágy és hajlékony, formá
hoz és belső tartalomhoz simuló, akár a pápai himnusz, akár pedig a 
kolduló barát kántáló hangján szólal meg, de sohasem tagadja meg 
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önmagát, az áradó, fényes szavakban tobzódó fanyarán lirai Faludy 
Györgyöt sem. A kötet egy-egy darabja (A pprtidíespm, ö-breton temp
lomének, Háborús veszély idején, [gót templomének s az ismeretlen szer
zőktől származó koldus barátok éneke és vándorszínészek karácsonyi 
éneke) szerencsés és kiváló találkozásai a műfordító alázatának s a 
műalkotó ihletének. Minden szavuk oly zengőn és pontosan cseng, mint
ha eredetileg is magyar nyelvein íródtak volna. A szegények és ve
széllyel kűzködők, az elnyomottak Jézusához zengenek ezek a versek s 
olvasásuk közben szinte nem is ,tudjuk: Faludy György vagy Szent Ágos
ton kiáltja-e e szavakat: 

Miti usz\tfpd Ma z^afnok, 
reém\ véréb-sérégéd? i ) 
Nagyobb mindem1 gyűlöletnél 
szivemben a szerétét-. f 

lánclmn, kínban, börtönökbén 
hwWééat nevei&rrA... 

s ez nem. csupán Szent Ágoston és iFaludy György érdeme, de a kor 
bűne is, amely ismét oly aktuálissá és fájdalmasan szükségessé tette a 
vértanuk lobogó hitvallását. (H. L.) 

B Í R Á L A T O K 
í r ó k h a l á l a 

Megha l t Unamuno... 
Meighalt Barbusse... - ' 
Gorki j . . . 
D'Annunzio. . . 
És megha l t nemrég Kupr in is. És azok, akik Gork i j t a külpoli

t ikai események rovatába tet t távirat-töredék formájában temet
t ék él, Kupr int a fá jda lom és mél tatás szava iva l búcsúztatták, 
A z irodalmi közvé lemény i— a sajtó irodalmi rovata , ame ly a l i g 
ismerte Koro lenkót , nem veszi észre Ber t Brechtet és nem értesült 
Tucholskyró l v a g y R o g e r Mar t in du Gardról , megemlékezet t még i s 
A l exander Kuprinról . 

Ebben ta lán a kiadók i s hibásak, akik elhanyagol ják az orosz 
klasszikus i rodalmat és százezres példányokban nyomják Kupr in-
nak a régi odesszai prost i túcióról szóló nem éppen nagy és nem is 
fontos regényét . 

De talán egyébről is szó van: Eupr in 20 éven keresztül mene
kült, a hazájában uralkodó rendszer el lenfele vol t . D e az orosz 
emigráns sajtó valósággal elhal lgatta még is a nagy írónak a halá
lát. E z italán azért történt, mer t Kupr in halála e lőtt v isszatért ha
zájába, megtagadta 20 éves működését és hazájába érkezve nyi lat
kozatokat t e t t : hogy csodálja az ország mai f iatalságát. . . Ezen m i t 
sem vál toztat az, hogy a mai orosz sajtó v iszont szintén majdnem 
minden kommentár nélkül je lentet te az eseményt. 

Mindezeknek — a nyugat i sajtó különös f igye lmének és az oro-
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szok hidegségének ebiben az esetben i — más okát kell találnunk és 
el kell fogadnunk, hogy mi, Európa nyugata, ennek az írónak a 
halálánál egyébre gondolunk: egy irodalmi korszak, egy irodalmi 
nemzedék halálára, a Miklós cár idejabeli liberális orosz irodalom el
múlására, melyet viszont maguk az oroszok (a menekült fehérek 
éppúgy, mint a vörös otthonmaradottak), régbefejezettnek, eltűnt
nek, elfelejtettnek tudnak. 

Igen, nincs szó a prostitúcióról szóló regényről és KuprinróL 
Ar^ól van szó, amit ezek számunkra jelentenek. 

•Ö maga mondta, állítólag, amennyiben hihető, a Nouvelle Lite-
raire irodalmi intimitások-rovatának: 

i—• A z én eredetiségem italán abban rejlik, hogy bevezettem az 
orosz regénybe a francia regényirók módszerét. 

Mások azt tudják be Kuprin érdeméül, hogy mint Zola és Flau
bert, fanatikusa volt a valóságnak, a dokumentációnak. 

A „módszer" —. vagyis a realista látásmód és realista alapo
zása a regény építményének — ez részben valóban a francia törté
nelmi valóságirók és emberi valóságkutatók mestereitől, Maubert-
ítől, Maupassantól, mindenekelőtt Balzactól és Zolától származik, 
amint ezeknek hatása érezhető az orosz liberalizmus más realistái
nál is: Korolenkónál, Arcübasevnél, a „nihilista" Csehovnál, a 
„tősgyökeres" Buninnál. De ez a hatás mégis csak valami kívülről, 
helyesebben felülről jövő: mint a növényre öntözött viz. A z orosz 
realislták tápláló talaja mégis orosz talaj volt: a régi cári világ 
felbomlása és az az éles társadalmi összeütközés, amely az akkori 
orosz nép kolosszusát mozgásba hozta és .az intelligenciát kénysze
ritette, hogy tekintetét „lefelé" i—- a valóság felé fordítsa. És az a 
gyökér, amellyel ez az irodalom talajába fogózik, szintén inkább 
orosz volt, az orosz realizmus hagyománya: Tolstoj Leo. 

* 
„Regényeim és elbeszéléseim főhőse — mondta Tolstoj — akit 

lelkem minden erejéből szeretek, akit igyekeztem teljes szépségé
iben visszaadni, és aki mindig szép volt, szép maradt és szép lesz — 
a valóság''. 

D e ugyanakkor Tölstojnak, akit az egész ujabb nemzedék bál-
ványfozoitlt és követett, elég rossz véleménye volt a nyomán hala
dókról. Csehovnak, akit összes irókortársai közül még legtöbbre 
beicsült, egyszer a fülébe súgta: „Ámde az Ö n darabjai mégis rosz-
szak. Shakespeare gyönge drámaíró volt, de Ön még gyöngébb". 
Andrejev Leonidról azt irta: „Amikor olvasom, mintha folyton 
ijesztene engem, i—• de én n e m i ijedek meg". Mondják, hogy vala
mivel jobb véleménnyel volt Gorkijról és Kuprint megkímélte, mert 
Tejgialáíbb is becsületesnek tartotta. Ki tudja... 

Mindezek valósággal térden állottak Tolstoj nagysága előtt és 
összetörten hajtották meg fejeiket annak a sírja előtt, aki a való
ságnak, a társadalmi valóságnak igazi bajnoka volt. A Tolstojról 
irt visszaemlékezések, nekrológok és recensiók -— és ilyet rengete
get irtak i — mind holmi ünnepélyes, a valóság oltáránál tett foga
dalmak. 
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Hogyan magyarázható mégis, hogy a valósággal való első na
gyobb találkozásnál, a valóságnak a társadalmi átalakulások által 
való első nagy megnyilvánulásánál, úgyszólván mindezek az álmodói 
és imádói a valóságnak, ijedten menekültek, megtagadva és átkoz
va azt. Hogyan lehetséges, hogy egy Bunin, aki nem egyszer az 
orosz nép legjobb ismerőjének dicsérte magát, az átalakulások nap
jaiban irt feljegyzéseiben csak becsmérlő szavakkal bir megemlé
kezni az orosz parasztról, katonáról és munkásról, akik előtte most 
már nem egyebek, mint testben és lélekben mocskos, „fizikailag 
kibírhatatlan" bestiák és útonállók. 

Hogy lehet, hogy Kuprin, aki elment falusi kántornak, pálya" 
udvari hordárnak, földmunkásnak, pincérnek, levélhordónak, stb., 
csak azért, hogy ,dokumentálódjék" — amint mindezek akcióba 
léptek, rémülten futott el és 20 éven keresztül minden „dokumen
tációja" ellenére nem volt képes róluk egy valamirevaló sort irni. 
És ilyen példa sok van még... 

A válasz ezekre a kérdésekre nyilvánvalónak látszik: mert 
ugyanakkor, amikor „tekintetüket a nép felé fordították", sőt „a 
nép közé mentek" — ezek az alapjában polgári irók a népet kívül
ről, felülről, leghelyesebben: a túloldalról nézték. Passzív tárgynak 
tekintették és nem látták meg, mint aktiv elemet. És mindenekfe
lett nem voltak képesek elsajátítani: álláspontját, világnézetét. 

Kivételt tesz Gorkij és néhány fiatalabb tehetség: Alexej Tols-
toj, Tikonov, Katajev és más hasonlók. De ezek mindig is holmi 
idegen elemeknek, vendégeknek számítottak abban az irónemze-
dékben, amelyhez tartoztak. Kuprin pl. paródiát irt Gorkijról, Bu
nin idézőjelben nevezi „zseninek" és gúnyt űz belőle.... 

Ami Csehovot illeti, nem tudni, ő is hogyan viselte volna el az 
„összes értékek átértékelését", ha nem halt volna meg már 1905 
előtt. Ö sohase ment el hordárnak, sem kántortanítónak. Nem ment 
a „nép közé". Apolitikus volt. Elszigetelten élte le egyszerű életét 
a Fekete tenger partjain. Az igaz, hogy amikor Peskov-Gorkijt az 
akadémiáról kiűzték, levelet irt: 

„A mult év decemberében értesítést kaptam A . M. Peskovnak 
az akadémia disztagjává történt választásáról és siettem Peskovot 
felkeresni, hogy elsőnek vigyem el neki az örömhírt és hogy üdvö
zöljem. Aztán valamivel később az újságokban olvastam, hogy te
kintve Peskovnak az 1035. számú t. c. alapján való elitéltetését, 
a választást semmisnek tekintik és ugyanakkor a közleményben az 
állt, hogy a közlés az akadémiától származik. Mivel én is disztagja 
vagyok az akadémiának, ez a közlés részben éntőlem is származnék. 
Én üdvözöltem tiszta szivemből a megválasztottat és ugyancsak én 
jelentettem ki a választást semmisnek — ezzel az ellentmondással 
lelkiismeretem nem tud megbarátkozni. A r r a az elhatározásra ju
tottam, hogy kérnem kell nevem törlését az akadémia disztag-
jainak névsorából. A . Csehov". 

Ugyancsak ő mondta egyszer: 
„Méghal Tolstoj i—i és minden összeomlik". 
„Az irodalom?" !—< kérdezte valaki. 
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„ Igen, az irodalom i s " (—- fe le l te Csehov. 
Minden, természetesen nem omlot t össze Oroszországban Tols-

to j halálával. Mégcsak az egész i rodalom sem. D e az az akkori iro
dalom, a l iberális realista, po lgár i irodalom, amelynek Kuprin, Bu-
nin és más hasonlók vo l tak a művelői , megkezdte haldoklását Tols-
t o j halálával. 

A halála ennek az irodalomnak i—i ezeknek az íróknak —- a tols-
t o j i korszak végéve l kezdődik és a társadalmi átalakulásokkal be
tel jesedik. M in t real ista i rodalom főképpen azér t pusztul el, mert 
fö lülmulta a real i tás, a valóság. Mlert va ló jában ez az irodalom csak 
félig vo l t real ista és — minthogy a va lóságot éppúgy nem lehet 
ket tévágni , mint az élő embert •— egyál ta lán nem vo l t az. 

í g y múlnak hát ki az i rók : amikor a je len élő valóságával va ló 
kapcsolataik elszakadnak, szemeik elől eltűnik a jövőnek napfényes 
panorámája vagy , hogy e g y prózaibb szóval é l jünk: a perspektíva,. 

Vannak m é g irók, akik egy m e g nem értő társadalom (embe
r e k ) által e lhagyatottan, tőlük elszigetelten és általuk elfelejtetten 
tűnnek el, hogy aztán egy más társadalomban (más korban) reha
bi l i tál ják és igazol ják őket. D e ezek csak ideiglenesen halnak meg 
— egyál ta lán nem hálnak meg . 

N e m mondhatjuk ezt a Kupr inokró l és Buninokról . Őket a tör-
téneíi3(m v izözöne ful lasztotta meg, a tények (áradata hazudtolta 
meg , ál l i totta fé lre, t ö r te össze és temet te el. Ha lo t tan éltek és hol
tak maradnak. 

Menjünk be valahol e g y orosz könyvtárba — vannak ilyenek 
Európában mindenütt, ahol orosz emigránsok élnek •— és kérjünk 
egy Kuprin-könyvet . A könyvtárosi csodálkozva f og ja kérdezni: 

— Kupr in? i—i É s mégegysze r : 
— A lexander Kupr in? 
„M i l y en ö t l e t ! " 
Kupr in? Néhány szám a könyv tá r katalógusán... Ennyi . 

(KÖ1)6S Ü^'ÍJclós ) 
TP GY KIADATLAN MAGYAR REGÉNY. jMfeg nemi jelent könyvekről 

nem igen szokás irni, legfeljebb akkor, ha a készülő könyv tárgya 
vagy irója miatt olyan érdeklődésre tartfeat igényt, mely indokolttá 
teszi az előzetes ibeharanigOKást. Ha most munkatársunk, Déry Tibor 
többkötetes könyvéről, mely évek é ta jár kéziratban a z irók; között, 
•frnégis inunk, azért tesszük, mert kötelességünk hirt adni arról asS él-
4r Kinyiről, 'amit szám tokra ez a könyv jelentett. Viszont akkor is irni 
•kellene lerről a regényről, ha (tn|á!r napok miulva megjelenne, — amire 
sajncs, kevés a remény, »— mert olyan kivételes irói alkotás, melynek 
mélységeibe, szines és gazdag ezó és témaáradatába vezető nélkül, akár
csak Proust műveinél, szinte lehetetlenség leereszkedni. 

A könyv olyasmit ad, amit regénytől eddig még nem igen kap
tunk: a társadalmi rétegek egymáshoz vfalő viszonyának teljes feltá
rását. A regényben két réteg jelenik meg: a pesti nagypolgárság és az 
angyalföldi szegénység. A (két réteg közötti különbség nincs kihegye
zett jeleinetekben kiélezve, sőt, a két réteg nem is találkozik egymás
sal, mert egy kitűnően megrajzolt értetajiiségji a had közöttük. A két 
réteg regénye i)gy párhuzamosan folyik egy nagypolgári család és egy 
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proletárház történetében. Mindkét egység szimlbóluanszerűen magába 
zárja rétege minden hibájá,t és erényét, ami magával hozza, azt i s r 

bogy bennük a legkülönbözőbb, a rétegekre jellemző típusok is szere
pet kapnak. A két réteg között Parcen-Magy l i M n e áll, aki sem a 
nagypolgárságba, melyből szárm(azott, sem pedig a mélyrétegbe, mely
hez vonzódik, nem tud beleilleszkedni és mintegy kiközösitetten él, ki
szolgáltatva a .két rétegnek, mely csak kihasználni 'tudja, de befogadni 
nem. Ezért azonban Pareem-Nagy Lőrinc nem; a hőse. ennek a regény
nek. A történések középpontjában, az iró érdeklődésének, előterében 
nem, egy személy vagy esemény á l , hanem ennél sakkal több: két 
társadalmi osztály és mindaz a társadalma valóság, ami e két osztá
lyon belül egy életbe besűrítve, jelentkezik. 

Mindkét osztály éli a maga külön életét, mely ha látszatra nagyon 
különbözük is egymástól, igen mély vonatkozásokban ugyanaz. A r e 
gény viliága szerint u. i. az emberek mindenütt egyformák, vágyaik, 
céljaik végső soron azonos ösztönökből fakadnak és küzdelmeik, me
lyekkel céljaikat el akarják érni, icsak külsőségekben változnak és kü
lönböznek. Déry Tibor szinte tüntetően azonos eseményeket játszat le 
a proletárházban és a nagypolgári szalonban: í g y ez a könyv tulajdon
képpen nem: szembeállítja, hanem efgymás mellé helyezi a két osz
tályt. 

A z iró rokonszenve érezhetően a mélyréteg felé fordul, melyben 
tiszteli azt a heroizmusit, melynek mását a túlsó oldalon hiába keres
sük. De Déry állásfoglalása nemi tolakodó, könyve se nem vádirat, sem 
nem hősköltemény; több ezeknél: a társadalmi rétegeződés regénye... 

Könyvében a dalmát tengerpart szépségeitől kezdve egy gyári 
sztrájkon át a bécsi Mairx-Htof bombázásáig mindenről valami különös, 
felhevített pátosszal faeSzél, s ezt nem, valami póz vagy erőltetettség 
kényszeríti ki, hanem az élet szintetikusi átérzésének ereje. Déry 
minden képében ék minden alakjában az egészet, a mindenséget érzi, 
nála egy angyalföldi ucca és egy dubrovniki országút között a (valóság 
olyan összefüggése fedezhető fel, mely az élet minden jelenségét szinte 
mtegmagyarázza és érthetővé teszi. 

Stílusa különös, felzaklatott irájsmód, néha túlságosan is gazdag 
elmélyülő képekben és fárasztó hasonlatokban. Nehéz, de csillogó stí
lus ez, hasonlít Piroustéhoz, bár még annál is nehezebb; a magyar iro
dalomban mindenesetre teljesen uj utakon jár. A könyv szerkezete kis
sé elnagyolt és nehézkes, s ez mi'ég fokozottabb feladat elé állítja az 
olvasót. De minden fáradtságot és elmélyülést megér ez a regény, mely 
a nagy irodalmi alkotások élményét nyújtja. 

Röviden és utalásszerűén, s emlékeztetve is az olvasót, aki e lap 
hasábjain több részletet olvashatott e monumentális könyvből, szük
ségesnek tartottuk elmondani az előbbiéket, nemcsak azért, hogy a 
korra utaljunk, amely útját állja az ilyen müvek megjelenésének, de 
hogy újból illusztráljuk a tételt: .valamely nemizet irodalmára nem
csak a megjelent, hanem a meg nem jelent könyvek is jellemzőek. 

(Füzes György) 
P É R F I É N E K " — K Í V Ü L Á L L Á S B Ó L . Különös dolog és nagyon körül-

f f menyes pontosan meghatározni, mégsem tekinthetjük egyszerű eset
legességnek, hogy egyik költő nagy, s egyetlen sora százezrek érzelmi és 
értelmi skáláját bolygatja meg s egyben teszi képesekké őket embervol
tukban való további bizakodásra, míg a másiknak a forma, műgond s a 
mesterség minden finessének szem előtt tartásával megirt, sőt néha ta 
lán mély gondolatokat rejtő versei hontalanul poroszkálnak a közhan
gulat partjain s eszme-horgaikat eredménytelenül dobálják robogó hul-
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lámáiba. 
Sztojka László uj versgyűjteménye (Férfiének, Dés 1938.) már ter

jedelme miatt sem igényes s a versek tartalmi különbözősége mellett, ha 
lehet, még inkább rászolgál arra a megállapításra, amit egyik előző 
verseskönyvével kapcsolatban tettünk, hogy a fogalmakat nem tisztáz
za, általánosságokként kezeli őket s ugy iktatja be a versekbe, mintha 
valami költői kartotékrendszert használna. Ennek a pontosan körvo-
nalozatlan, mennyiségre nézve azonban nagyjából állandónak vehető fo
galmi arzenálnak meggyőzőerejét a költeményekben még a tónus láza
dásmentes m i n d e E t - m e g é r t é s e és békességre való törekvése is tompítja. 
Kétségtelen, hogy az emberi szellem egyik legmagasabb teljesítménye 
a „tout comprendne", de nem kevésbé áll, hogy ez passzivitásában so
sem mehet önmaga részleges vagy akár időleges tagadásáig. És bárki 
legyen, művész vagy ember, egyaránt bűnös, ha a szellem felsőbbségé-
nek aránylag kényelmes fedezékéből egyszerűen napirendre tér vagy 
melankolikusan mereng a szellem vereségein. „Megbántottan vagy le
gyintő kézzel ne vonulj félre". — irja Sz. L. — „Hadd a virágokat s a 
tavaszokat, másról kell dalolnod". „Nem vagyok még elég kényelmes, 
romlott, komisz, hideg és gyáva, hogy két tenyerem buta-édes ivben hul
lassam füleimpámra..." Mindez azonban csak maga-bátoritás, a költő to
vábbra is a kávéház ablakából nézi a dolgoklat s „érczörejű éneke" nem 
a megbántottak, hanem a kívülálló, a sanyargatott ember és szellem 
dicstelen kínlódásán őszintén sajnálkozó s ritkábban kétségbeeső költőé. 

A gyermek néven nevezése minden időkben s különösen ma paran
csoló követelmény a költők számára. Arról beszélni, álcázatlan és félre
érthetetlen fogalmazásban, amiről sró van s ugy, ahogy a dolgok valóban 
vannak s nem ahogy tűnnek. A szemlélődés semlegessége csak egy szűk 
és a fejlődés szempontjából gyakran problematikus értékű kör sajátja s 
ezek közül ezek számára irni annyival is hálátlanabb, mert számuktól el
tekintve ők hagyják és árulják el leghamarabb költőiket, ha kimondani, 
sőt bevallani nem mert gondolataikat a megértés impotenciájától meg
szabadult költő kiáltja el valahol. 

A szándékot önmagában, — ha nem büntetendő — nem tekinthetjük 
mentő körülménynek sem. A szándék — kevés. Benne élni lélekkel és 
aggyal a Wávéházon kivüli életben s a némák helyett is énekelni — valahol 
itt keresendő a nagy költő titka. ,S mig iSz. L. ide nem érkezik, minden 
őszintesége ellenére csak a kivülállók költője marad s felismeréseit bizo-
nyitó sorai csak a sötét szobában fütyörésző gyermeket idézik. 

(Kovács Katona Jenő) 

D I S P U T A 
MÉG EGYSZER A PSZICHOANALÍZISRŐL 

Szeretem, ha egy-egy Írásom ellentmondást vált ki a hozzáértő ol
vasóból; hiszen magam is szeretek ellentmondani. (Nem ösztönből és 
feierő kedvtelésből, hanem mert az emberi elme élesítésére mi sem 
jobb eszköz, mint az ilyen gondolatokkal való fenekedés.) 

Merre tart 'a, pszichoaniaílizis? c. irásom (vagy „elmefuttatásom", 
ahogy Neufeld Béla nevezi; jómagam „jegyzet"-nek neveztem, jegyzet
nek is szántam, és csupán technikai okokból jelent meg a júniusi szám 
első helyén!) maga is ellenmondásból fakadt. Bergler, bécsi pszicho
analitikus cikkét olvastam, ahhoz jegyezeteket irtam, és a jegyzetek 
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{kibővültek, hk nem is kerekedtek éppen taniitfmánnyá. Inmét a hang, 
amelynek „vicces" voltát Neufeld joggal kifogásolja. Abban is igaza 
<van, hogy „a f fekt ive" elfogult vlagyok a psza.-sal szemben. Legalább 
annyira, mint ő maga; csak őnála a pártos érzelmi elfogultság inkább 
kedvező előjellel bir, mig nálam kedvezőtlennel. 

Tulkésőn jöttem a világra ahhoz, hogysem megélhettem légyen a 
psza. hőskorát. í gy hát távlatból néztem a freudi rendszert már akkor 
is, amikor Bécsben, születése helyén tanulmányoztam, könyvekből, kli
nikákon és egyebütt. Aölernek voltam, személy szerinti tanítványa, lel
kesen elvakult h ive : hogy áz ördögbe ne lennék hát Freuddal szemben 
elfogult? Sohasem vontam kétségbe egy ilyen elfogult beállítottság le
hetőségét; kérdem azonban tisztelettel, vájjon Neufeld Béla bizonyos-e 
abban, hogy ő teljesen elfogulatlan? Tul kiváló ipsziűhblógusnak tar
ltom ahhoz, hogy ne tudná: nála pozitív előjelű érzelmi hangulatok ta
padnak mindahhoz, ami freudi „pszichoanalízis". Nem vagyok pszicho
analitikus: mint kivüláUó irtam meg jegyzetemet, mint idegen: Vétrmn-
<ger, cetté postérité contempoflgine akartam lenni, ESmile Faguet szép 
(mondása szerint... 

Mit kifogásol cikkemben jeles kontradiktorom ? Hogy a komoly 
dolgok mellett meg mertem látni a psza. mozgalomban lappangó, nem 
.„vicces", hanem tragikomikus elemet is? ( A napokban lezajlott X V . 
nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson hányszor kellett kesernyé
sen elmosolyodnunk éppen ezen az elemen néhány, az enyémhez ha
sonló véleményű kollegával, itt Párizsban!) Hogy nem elégszem meg 
azzal, amit Max Weber rótt fel a pszichoanalitikusoknak: szektarizmu-
sűkat, s klikknek neveztem őket! Cikkem megírása óta szerzett ujabb 
tapasztalataim csak megerősítenek ebben a véleményemben... (/Miért is 
nem Írhatom ide mindazt, ami idekívánkozik? A kényelmes, önző öreg 
bécsi pszichoanalitikust, akiről L a Biruyére-i caroctére-t kellene írni, 
annyira jellemtelen-, s akit egyszerű bécsi asszony, a nép gyermeke szi
dott essze s oktatott ki „társadalmilag", amikor nagyképűen „balolda
l i " mozgalmakba „keveredett" f iát korholta egy fogház beszélgető órá
ján. A reprezentatív aggastyánt most — mint Freud intim barátját — 
az elnöki emelvényen láthattam viszont, miután egy francia hercegnő 
letett érte többször tízezer márka sarcot, és ő csapot-papot, családot és 
ellátatlan, üldözött fiakat odahagyva, barátságosabb tájak felé költö
zik, „köd előttem, köd utánam" jeligével... Miért is nem írhatom ide 
a budapesti pszichoanalitikusok mezei hadának felvonulását, akikről 
imár nálam méltóbbak (p. o. Németh László) eleget irtak? Mindlez nem 
ivolt ui számomura a párizsi kongresszuson, mindez nam lepett meg; de 
az ilyen befolyásoló momentumoktól talán mégis sikerült mentesítenem 
imagam, cikkem megírásakor. Pedig — ha egyetértünk abban, hogy sem-
biilyen tudemányos mozgalmat nem Ítélhetünk meg elvont síkon, tár
sadalmi hordozóitól elválasztva —• mindez hozzátartozik a tárgyhoz!...) 

Neufeld Béla — nagy tárgyilagossággal — elismeri, hogy „Freud 
megtorpant a neurózis társadalmi meghatározóinak vizsgálatánál." Ez 
nem véletlen! Személyi egyenlete s követőinek személyi egyenlete aka
dályozta meg benne; ez a személyi egyenlet — s azon belül a legfonto
sabb tényező: a társadalmi helyezettség! —, okozta nála azt a tragikus 
Visszafordulást, amelyet cikkemben felpanaszoltam. Ez nem „szerzett", 
Ide igenis eredendő bűn: itt Neufeld akaratlanul is szigorúbb Freudhoz, 
mint jómagam, mert hiszen a „szerzett" bűn- felelőssége nagyobb, mint 
Bz eredendőé! Lém, néha a védő is vádol, még szigorúbban, mint maga 
a vádló... Viszcnt téves Neufeld Béla megállapítása, amely szerint 
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„Freud Kutatott rá elsőnek a neurotikus megbetegedések és az egyén 
társadalmilag determinált élményei közti összefüggésre". Ha rendel
keznék még könyvtáram felett, ideírhatnám; annak az amerikai szerző
nek a nevét ,aki 1830 körül tehát jóval Ftreud előtt, megfigyelte már, 
hogy „az idegesek szinte kizárólag a tehetős, henye emberek sorából 
kerülnek ki " (amivel igen nagy éleslátásról tett tanúságot!) 

Elszemágában sem volt a psza. tudományos jellegét kétségbe von
ni. De tessék elolvasni Bergler cikkét a Scientfía évelejei számában; nem 
hiszem, hegy a józan olvasó ne lepődjék meg egyoldalúságán, amely-
lyel az egész „pszioainjalizist" a freudi csoportnak akarja kisajátítani! 
Éppen a naipokitan vetette fel Völgyesil Fernc a Párizsi Magyar, Fiata
lok társaságában tartott előadásán a kérdést, vájjon exakt és lezárt 
itudemány-é a pszichoanalízis,? Nos, a most lefolyt XV . nemzetközi 
kongresszus után még bátrabban merem állítani, mint eddig: nem 
exakt, szerfölött termékeny, de teljesen lezárult tudomány, legalábbis 
a freudi, orthodox formájában! 

Ezen az sem, változtat, hogy Freud hajlandó volt változtatni 'el
méletén, ahányszor a kritika túlságosan is elevenébe talált. Türelmet
lennek igenis türelmetlen volt (p. o. a jobb sorsra érdemes Adlerrel 
szemben! v. ö. Freud apja kijelentését, amelyet csak en passaint kí
vánok felhozni, nem fontos érvként: „mein Sohn Siegmund hat Wider-
spruch nie leiden köenen", lásd Mancs Sperber: Alfréd Adter, der 
M<ensch und das Werk, 1926) ; dogmatizmusát maga Neufeld sem lát
szik kétségbe vonni. „Minden nagy, alapvető tanítás, amely ujat, úttö
rőt, egyszerit hoz, szükségképpen dogmatikus", irja igen tisztelt ellen
mondóm, Ugy van! De minden ilyen „zárt " rendszer számára eljön az 
idő, hogy leszálljon az akropoliszból az agorára, és igazán termékeny 
csak attól a perctől kezdve lesz, amikor ezt meg is teszi. Freudék, saj
nos, erre ma sem hajlandók. S éppen ezért írtam mag jegyzetemet én, a 
kívülről szemlélő, hogy hozzájáruljak _ egy sereg általában nem ismert 
ténnyel a psza.-nak az általános közismeretek sorába való felvételé
hez. Ehhez azonban ki kell hámozni az orthodox freudi psza.-t abból a 
burokból, amellyel művelői szeretik bevonni, mielőtt a profanum vul-
gusrak megengednék a szent táblákhoz való közeledést. 

Neufeld Béla dicséretreméltó tárgyilagossággal boncolja okfejté- , 
seim jórészét. De csak a tartalmi oldalt bírálja, holott jegyzetem hibái 
a formai sikon soklkai nagyobb sikerrel mutathatók fe l ! (Egy hálátlan > 
feladatra vállalkozott. Sajnálom, hogy egy esetben félre magyarázta 
azt, am'it mondani akartam: mikor azt adja a számba, hogy az egész 
psza. nem egyéb, mint — egy Börne-aperszü ügyes hasznosítása! Erre 
a megjegyzésre így nem is válaszolok. Teljesen egyetértek azonban 
Neufeld Bélával akkor, amikor igy ír Freudról: „Harcos, kemény baj
nok, akárcsak Schopenhauer volt, s igazáért egy egész világgal szem
beszállt.' 'S Freudról gyakran' szoktam elmondani — Adlerrel szemben! 
— hogy, mint Schopenhauer, ő is nagyobb felkészültséggel, mélyebb el
mével védett egy... hálátlanabb ügyet, míg a jövő a készületlenebb, fel
színesebb (de azért még éppen • elég mé ly ! ) Nietzschére mosolygott. 

(Bnachfeld Olivér) 

A KORUNK HÍREI 
Megvételre keressük a KORiUlNK' 1926 június, 1927 május, 192 

február, _ július-augusztus, október; 1929 április, június, julius-augus 
tus, október; 1930 október, november és decemberi számait, valami 
az 1931-es teljes évfolyamot. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérünk. 


