
sajátos, szemérmes pátosz önti el aranyfényével a durkheimi stilus csú
csait. S e csúcsokon — e X I X . századi feltétlen optimizmusban a mi sö
tétbe borult világunk számára is van valami megható és vigasztaló. A 
tudományba vetett hitnek valóban nem lehetnek Hióbjai és Jeremiásai. 
De a tudomány durkheimi méretű bajnoka se láthat mindent pozitiv biz
tossággal. Durkheim se látta az osztályharc valóságát vagy legalábbis 
nem akarta látni (Marcell Mauss emliti róla, hogy abszolut ellensége 
volt minden harcnak, az osztályharcnak is; s hogy a szociális változást 
és haladást csak ugy akarta, ha abból az egész társadalom hasznot lát, 
nem csupán egyes frakciók) s az osztályharc valóságának, e sulyos fait 
socialnak számbavétele nélkül akart a „morális dolgokról" beszélni. Nyi l 
vánvaló, hogy nem tudhatott, hogy hite utópia maradt csupán, melyet 
nem igazoltak a tények, s hogy a durkheimi „la morale" éppugy üres ka
tegória, melyet el kell tölteni a történelmi valóság tartalmával, akár 
Kant kategórikus imperativusza. 

Durkheim a mult század közepén született az elzászi Epinálban s 
ugy élte le életét 1917-ben bekövetkezett haláláig, hogy egyre növekvő 
hir, tekintély és szeretet övezte valóban tiszteletreméltó személyét. A z a 
pillantás, mely elmozdithatatlan sziklatömböknek látta a társadalom pa
rancsait és előirásait s nem akart ismerni más változást, csak azt, amit a 
lassan alakuló élet porlasztó és fejlesztő erői hoznak létre, csak egy 
stabilis korban s csak egy harmóniában eltöltött élet valóságszemlélete
teként keletkezhetett. A z Éducation morale szerzője nyugodt haladó és 
bizó korszak kimagasló személyisége volt. Azóta sziklákat görgettek el az 
események és földrengések szaggatták fel a talajt... 

Ha Durkheim alkotó ereje teljében érte volna meg e változásokat, 
nagyszerű valóságérzéke a kezesség rá, hogy dinamikusabbá, benső fe
szültségeket és veszélyeket feltáróvá emelte volna tanát. 

G Y E R E K E K 
Irta: N A G Y I S T V Á N 

Kitavaszodott, mint máskor. Dimitrét és Alexet befogták disznópász-
tornak a gazda malacai mellé. Vol t belőlük vagy husz. Kiverték őket a ha
tárba. Dimitre az öccsével korahajnaltól csillagragyogásig a szabad me
zőkön kódorgott nagyapja elnyűtt bocskorában s agyonfoltozott, meg
kurtitott ruháiban. Verte őket az eső, a jég és az éhség. Különösen Dimit
re éhezett sokat. Nem egyszer, amig a száz felé iramódott malacok után 
futkosott, azalatt öccse mind felfalta a kettőjük számára tarisznyáit ma
maligát. Mikor megkérdezte tőle, most már aztán ő mit egyen, az csak 
nézte a földet s egykedvűen ismételgette: 

— Még jól se laktam. 
Nem tudott rá haragudni, olyan fájdalmas egyszerűséggel mondta. 

Csak annyit válaszolt: 
— Látszik, hogy kisebb vagy, Alexe. 
— Kisebb, de erősebb, — gyult ki hirtelen az öccse szeme. Igaza is 

volt. Hamar leteperte a bátyját, ha összekaptak. Dimitre tudta azonban, 
hogy ha egyszer ugy istenigazában megerőltetné magát, ő is oda tudná te-



remteni. Valahányszor lihegve feltápászkodott győzedelmes öccse alól, uj
ra megismételte: 

— Azért mégis csak te vagy a kisebb, Alexe. 
Aztán nyargaltak a birkózás alatt szétszéledt malacok után. De csak 

eleinte. Később Alexe már a malacokkal se törődött. Hagyta Dimitrét, 
fussa ki a lelkét. Semmibe vette a bojár fenyegetőzéseit is. Bánta is ő, ha 
minden elveszett, vagy megnyomorodó malaccal szaporodik adósságuk. 
Dimitre egyizben visszatérve a futkosásból, az alá az akácfa alá, ahol az 
öccse heverészett, elképedve látta, hogy galyakból rakott tüz lobog ott, 
Alexének pedig könyökig véres a keze. Egy kis, göndörszőrű malac meg 
élettelenül hever a közelében. Öccse éppen rákaparta a lángoló galyakat. 
Észre sem látszott venni a bátyját. A fűből, az apjuktól örökölt amerikás 
bicskot emelte fel s kaparászta vele a malac szenesedő hátát. Ekkor fel
nézett. 

Törj még ágat, — szólt rá nyersen. Dimitre ijedtében szó nélkül 
engedelmeskedett. A z akácfa legalsó ágára kapaszkodva azonban sirva fa
kadt. Eszébe jutott adósságuk s a várható verés. Ámde hamarosan elfoj
totta könnyeit, tudta, mennyire dühbe jön az öccse a siró emberek lát
tára. De amaz most a perzselés örömeibe merülve, nem figyelt rá. Talán 
fel sem fogta, hogy ölt. Megölte egyikét azoknak a kis, süldővé cseperedő 
malacoknak, melyek lassacskán Dimitre játszópajtásaivá szelidültek. Iz 
mos orrukkal beleturtak a tenyerébe, mellé heveredtek a fűbe, kérő rö-
fögéssel vakartaták vele a hasukat s kéjesen nyujtózkodtak. Ha vihar 
közelgett, körül sereglették, egymást taszigálva igyekeztek alája bujni. 
Gondolkozás nélkül tudomásul vette, tudnak félni, busulni, hozzá hason
lóan fázni az esőben, sirni, ha, ha tövis szurja meg őket. Röfögésük külön
böző változatait beszélgetésnek vélte és azt hitte, hogy meg is érti. Eszébe 
sem jutott, hogy ő különb lény volna náluk. Hiszen a mamaligát amazok 
is felfalták jóizüen. Sőt nem egyszer irigyelte ama fölényüket, hogy a kö
vér füvet is meg tudják enni, mig ő éhesen nézte nagyszerű ebédjüket... 

Mindezt ne látná, ne érezné Alexe is. Egyszeribe nagyon idegennek 
érezte az öccsét. Eszébe jutott, hogy az sosem játszott a malacokkal. Igaz : 
— vele még kevésbé barátkozott. Kevés szó esett köztük, még akkor is, 
"ha egy fa, egy condra védelme alá kergette őket a zápor. It t a mezőkön 6 
se igen volt beszédes. A rájuk nehezedő magánosság rejtett mozgalmassá
gát nem értette, csak érezte. A z égen nyargaló felhők, a szélfuvástól zör
gő akácok, a tücskök csiripelése, egy-egy tarka pillangó céltalan ide-oda 
libegése, a nap ragyogása, az ég tündöklése s az örökké nyugtalan ma
lacok kajtatása értelmetlennek, rejtélyesnek tünt. Mozgásuk kifejezésére, 
szemgyönyörködtető vagy riasztó voltukra nem ismert szavakat. Megfo-
galmazatlan kérdések zakatoltak agyában. Mindössze öccsével tudta ma
gát összehasonlitani. Miért nem ül vagy hever mellette a fűben? Miért 
jön-megy le-fel a mezőkön, akár a malacok. I t t széttipor egy vakondtu-
rást, amott letép egy marék füvet és szétszórja. Eső után gilisztákat 
szaggat szét s valami különös vad arckifejezéssel nézi vonagló testüket, 
hogy a másik percben már istentudja hova igyekvő csigákat ragadjon fel 
s a fák törzséhez csapkodva szétmázolja őket. 

Ez utóbbi kegyetlenkedései azonban nem keltették fel irtózatát. Egy
szerűen nem ismerte e lényeket. Talán el sem hitte volna, ha valaki akkor 
felvilágositja, hogy más életet élnek, mint a fűvek és a virágok. Hiszen 



sem emezeknek, sem amazoknak, nem hallotta jajaszavát. De a malacok, 
lám most is, amint a tüz felé nyargaltak, hogy meghökkentek! Orrukat ma
gasra tartva szaglásztak. Rohantak egy darabot, aztán mintha orrbaütötték 
volna őket, egyszerre torpantak meg. A levegőben vér és füstszag száll
dosott. Összetorlódtak, kurtákat röffentek. Talán azt kiáltották: Vérszag, 
füst, tüz, malachalál... 

Váratlanul szétiramodtak s egyenként körbefutkosva sirva keringtek 
a tüz körül. Egyik-másik butácska bátran közelebb merészkedett a lán
gokhoz, hogy a vérszag erősödésére annál ijedtebben ugorjon oldalt. 
Alexe kuporgó helyzetben fordult feléjük. A bicska hegyét szaglászó or
ruk elé tartotta. A z oktondiak belérohantak a késhegybe. Fejüket rázva, 
vért csepegtetve, jajgatva eliramodtak. A többiek, o-o-o szerű röfögéssel 
sajnálkoztak a sebesülteken. Alexe hangosan nevetett rajtuk. Dimitrét 
vad indulat fogta el. Leugrott a fáról: 

— Mit csinálsz, Alexe? — kiáltotta fehéren. 
— Hust, — felelte emez magátólértetődő hangon s megnyalta a szá

ját. 
A szó erős mellbeütésként érte Dimitrét: hus... Hónapok óta nem 

izlelt húst. Nekik csak az örökös csorba jutott. Erjesztett savanyu korpa-
lé, beléfőzött káposztalapival, legjobb esetben fehérpaszullyal, minden zsi
radék nélkül. A förtelmesen bűzlő csorbalé nagy hordóban állt a gazda 
malmának egyik szögletében. Xenopol naponta háromszor is megmeritett 
magának egy félliteres bögrét s itta, mint a vizet. Vért csinál ez, — mon
dogatta s jótulajdonságára hivatkozva még reggelire is azt főzetett nap-
számosainak. Dimitre jól látta, minél több csorbát kanalaznak fel azok, an
nál sápadtabbakká válnak. Ha felpanaszolták, hogy nem igen használ az 
nekik, akkor rávágta: 

— Igen, mert rossz a beletek, de nézzetek meg engem, — s telt ar
cát, karját, pocakosodó hasát veregette a tenyerével. Persze, azt Dimitre 
sose hallotta tőle, bár szemtanuja volt nem egyszer, hogy olajba főtt pa-
szullyal, naponta negyedkilónyi turóval vagy négy-öt tojással serkenti a 
csorbát vérré válni. Hust, igaz csak vasárnap fogyasztott. A z is igaz, hogy 
csupa véletlenségből: olykor ha eltörött a lába egy csirkének. Minden
esetre fura volt, hogy mindig ő találta meg a töröttlábú csirkét és mindig 
lefejezve hozta elé valamerről. Átkozódott, sopánkodott a kár miatt, még 
akkor is, amikor felfalta őket. Közben olajos, vagy zsiros kezét hol az asz
tallábához, hol a hajához törölte. És ette tovább jóizűen a drága, ropogós
ra sült hust. 

Alexe kijelentésére Dimitrének egyszerre végig vonultak ezek a hu
sos emlékek a szeme előtt. Agyában érezte lüktetni ezt a szót, orra meg
telt a pörkölt malac szagával. A z éhség önálló lényként csavarodott a 
gyomrában. Szinte összezsugoritotta. Egy szót sem birt kinyögni. Kusza 
kifejezhetetlen érzései közt valami sejtés féle motozott. Igaza lehet az 
öccsének. Miért volna több a malac, mint egyszerű hus. A z életben ma
radt süldők, mintha csak ezt a hitet akarták volna igazolni, mohón meg
rohanták és összemarakodtak az eléjük vetett belek felett. A z ügyeseb
bek kapzsin menekültek erre-arra a réten, a szájukból utánuk huzódó be
lekkel a többiek elől. 

Ők is rávetették magukat a pecsenyére. Félig szőrösen, félig nyersen 
falták teli magukat, az itt-ott megszenesedett hussal. Arcuk, hajuk, kö-



nyökük, ruhájuk csupa zsir volt. Minden porcikájuk mozgásba jött, vo
naglott, hus után orditott. Valamerről varjak szálltak le a tiszta égből aZ 
akácfa csucsára. Károgva, ágról-ágra lejebb ugráltak, végül a malacok 
hátára szálltak s csőrükkel vágták szegényeket... 

— Hus, vélte hallani károgásukból Dimitre. A z eldobott csontokat 
is csakhamar hangyák lepték el. Később két csavargó kutya loholt ide a 
községből. Horpadt hasuk, véresen csillogó szemük szintén husért sovár
gott. Elriasztották a varjakat. Csattogó foguk vicsorgott, amikor a felra
gadott csontokon futkározó hangyák megcsipték az orrukat. A fájdalom
tól feldühödve addig morogtak, mig csak azt nem hitték, hogy egy
másra haragusznak és összebakalódtak. 

Dimitréék fenségesen bezabáltak. Hasuk nehéz volt, alig birtak moz
dulni. E l is heveredtek az akácfa árnyékában. Szavuk megeredt. Alexe ar
ca csodálatos módon megszelidült. Dimitre megborzongott, mikor testvér
nek szólitotta s bizalmasan közölte, hogy másnap sütnivaló kukoricát sze
rez, már elég érett. Elárulta azt is, hogy az egyik vasárnap két viaszgyer
tyát elcsent a templomocskából s a rühes Zimbu, akinek az ekcéma ki
kezdte az egész testét, amit rühnek néztek a községben, nagy tál aludt 
tejet adott érte. Megmagyarázta Dimitrének, azért kell a gyertya Zim-
bunak, mert azt tanácsolták neki, éjjel-nappal égessen egyet az ikon 
alatt, ha azt akarja, hogy fekélyei elmuljanak. Bevallotta azt is, hogy 
a tavaly ősszel, két öl kukoricát hordott el a gazdáéból kukoricafosztás-
kor, a hadiözvegy Biciunénak, aki azért neki adta a háboruban elesett 
ura kacsuláját. De el ne mondja ezt senkinek Dimitre, ha kettébe vág
ják is. 

Dimitrének erre eszébe jutott, mit mondanak majd este a gazdának, 
hova lett a malac s rettentően félni kezdett. A z öccse stiklijeire gondol
va még inkább. Mikor odafordult hozzá, hogy közölje vele aggodalmait, 
Alexe már édesdeden aludt, fülig zsiros arcán legyek dongtak. A z akác
fa árnyéka már tulkerült arra az oldalra, amerről a nap fel szokott kelni. 
Most egyszeribe megint olyan egyedülinek érezte magát a határtalan 
mezőkön, egyszerűen nem mert felkelni, hogy a malacok után nézzen. Na 
meg olyan fáradt volt ő is. Végül elszenderedett. 

Arra riadt fel, hogy valami érdes nyalja az arcát. Az egyik malac 
volt. A többi meg farkával verklizve ropogtatta a maradék malacot. 
Szétturták a hamut. A nap időközben a távoli buzatáblák közé hullott. 
A z ég másik alján, keleten ólmos szürkévé üszkösödött. Ez volt a haza
térés ideje, amit mindig oly nehezen tudtak kivárni, de most ja j , mi lesz 
most: nyilalott a szivébe. Felrázta Alexet és talpra szökött. Megszám
lálta a malacokat, hátha valami istencsudája révén mind megvan. De s 
haja majdnem letaszitotta fejéről a lyukas kalapot. Kettő hiányzott egy 
helyett. Alltak egyhelybe gyökeredzett lábakkal. Keresésére sem mertek 
elindulni, hátha elvész azalatt a többi is. Hazafelé se akaródzott. De a 
malacok sirni kezdtek. Féltek a közelgő éjszakától. Na, meg vizet se it
tak egész nap, otthon pedig ilyenkor dercével vegyitett hig moslék várta 
a bendőjüket. Tudták ezt jól s egy darabig csak turták a két fiu csóré 
lábaszárát, aztán usgyi neki, elindultak magukra. Mit volt mit tenni, 
nyargaltak utánuk. Közben Dimitre vádolni kezdte Alexet, ha nem öli meg a 
kis göndört, nem veszett volna el a másik se. Szó szót követett, sértegették 
egymást. Alexe szemére vetette Dimitrének, hogy majd minden éjjel ma-



ga alá vizel és gyáva. Dimitrének rettentően fájt, hogy felhánytorgatja 
csapásként ránehezedő rossz szokását, amit annál inkább nem tudott le
szokni, bárhogy eltökélte is magát, minél inkább figyelmeztették estén
ként, hogy aztán vigyázzon. Dühében letolvajozta öccsét, aki azután 
valamilyen különös s egyre megalázóbb hangsullyal egyre csak azt kiál
totta vissza neki: 

— Hugyos... Huuu-gyos... Huuu-gyos... 
Dimitre végül hozzáütött, Alexe kétszer akkorát adott vissza. Mire 

Dimitre kikottyantotta, hogy mindent elmond a gazdának, a két öl kuko
ricát, a viaszgyertyákat, a megölt malacot... 

Alexe a nyakának ugrott. Püfölték egymást. Lehemperedtek a föld
re s egymás torkát szorongatták. Csorgott a nyáluk, csikorgott a foguk. 
Végül Dimitre felorditott: 

— Elfutnak a malacok... 
Erre azután egymást káromolva futottak a messze elől nyargaló ma-

lacok után. Már a házak közé értek. Közben besötétedett. Kapás embe
rek, asszonyok, kaszás, gereblyés legények jöttek a mezőkről, minden 
irányból. Köztük a gazda is. Észre sem vették, hogy jóideje mögöttük 
halad s kihallgatja, mit kiabálnak egymásnak. Alexe pillantotta meg 
elsőnek. El akart iramodni, de a gazda lába elé dobta a gereblyét s 
Alexe orra bukott. 

— Mi történt a malacokkal, két átkozott? — Támadt nekik nyom-
ban. Erre aztán megnémultak mindaketten. Külön-külön felébredt ben
nük nem a szolidaritás ösztöne, hanem a gazda iránt érzett lappangó, el
lenséges dac. A malacok ezalatt már berohantak az udvarra, a malom 
elé, ahol a két fiu anyja már várta őket a hig moslékkal. Egymást lökdös
ve némelyik mind a négy lábával beleállt a vályuba, hogy a többi annál ke
vesebbet fogyaszthasson előle. A gazda karjuknál fogva huzta maga után 
a fiukat. Kegyetlenül erősen fogta őket. Dimitre kabátujja. hónaljban 
azonnal levált. A habzsoló malacokat egy-kettő megszámlálta s felordi
tott: 

— Hova lett a két legszebb? 
— A farkasok... hebegte Alexe. De a gazda ugy szájonvágta. 

hogy a malacok közé esett. Dimitre egy másik ütéstől a közelben álló 
anyja lábához rogyott. A lovak közül kijött nagyapa is. A malomba szer
számaikat lerakó napszámosok megdermedve bámultak. A gazda Alexe i 
lábánál fogva rántotta magához. Dimitrét is ujra megkaparintotta... 

— Eladtátok a két malacot. Valljátok be, eladtátok. Zsiványok! 
Ezeket üvöltve hurcolta őket be az első házba, ahol már égett a ge

rendáról lecsüngő petróleumlámpa. Nyomukban reszketve jött az any
juk, nagyapjuk, leghátul a napszámosok. Nem látták mi történik oda
bent, csak az ütlegeket hallották, majd egyszerre a gazda egészen meg
változott hangját: 

— Te, te mitől véres a kezed? Hát a kabátod? 
A lámpafénynél meglátta az Alexe kezére és ruhájára száradt ma

lacvért s komolyan megijedt. Eleresztette őket. Nagyapát szólitotta: 
— Szörnyű unokáid vannak, Oltyán Dimitre. A l ig kilencévesek és 

malacot ölnek. Te , ezek egy éjjel elvágják a torkomat is. És én etettem 
őket, apjuk helyett az apjuk voltam. Te, öreg, ezek loptak is tőlem. 
Biztosan loptak... Hát most menjek a csendőrhöz, hogy nyomozzon, bo-



tozzon? 
Az öreg egy szót sem birt kinyögni. Csak nézte tűzhelynek lapuló 

rongyos unokáit. Aztán a verejtékező gazdát, akiben az ijedtség s a hir
telen támadt szánalom és a számitás keveréke fortyogott. Teher volt már 
neki ez a család. A z asszony igaz jódolgú, öt évig is itt foghatná a tar
tozás fejében, de a gyermekek és az öregember, inkább csak esz
nek. És most lopnak is. Hát ez jó alkalom, hogy világgá kergesse őket. 
Eddig félt, hogy leszólják, hiszen nála adósodtak el. De igy ki sem 
kell adnia nekik a kétholdat. Mit is csinálnak vele? K i dolgozza meg ne
kik? És miből törlesztenének ? Most még a két malac ára is tetézi adós
ságukat. A fene egye meg, de az apjuk mégis csak háborúba veszett oda. 
- ijedt meg ujra. 

Ekkor Alexe vad fényben égő sunyi arcába tekintett. Ujból megbor
zongott. Ez elvágja egyszer a torkomat is. Hirtelen határozott: 

- Nem megyek a csendőrhöz, Oltyán apó! 
Odakint az udvaron egyszerre sóhajtottak a napszámosok az anyá

val. 
- De itt többé nem maradhattok. Hiába, nem bizok. Mindig 

szurkálna a gyanu. Én jól akarok aludni éjszakánként. Veletek dolgozok 
malomban, mezőn, mindenhol. Miért reszkessen az én szivem. Na érti
tek... Reggel mehettek. Ileana bejárhat hozzám napszámba. Hogy tör
lesszen. Ha akar, máshoz is mehet... Ne mondják, hogy az én jobbágyaim 
vagytok. 

Senki sem mozdult. Nagyapa halántékán sebesen vert az ér. 
Xenopol ugyanolyan jól tudta, mint ők, hogy máshoz alig mehet

nek ezután s dühbe jött, mert érezte, hogy ha még sokáig igy állnak 
előtte, megsajnálja őket... 

— Na, menjetek már... 
Nehezen mozduló tagokkal kotródtak ki. Xenopol hosszan bámult 

utánuk. Majd asztalhoz ült, kanalát belémártotta a csorbába, de az
tán kedvetlenül benne is hagyta. Odakint felorditott a két fiu. Anyjuk 
rájuk zárta a kunyhó ajtaját s kötéllel verte a kezüket... 

— A z istenit, — sóhajtotta Xenopol, és bement a zsákokkal, hor
dókkal zsufolt belső házba. Ledobta magát a priccsre, egy darabig hall
gatta a két fiú keserves orditását. Majd felugrott s kiállt a nyitott ajtó
ba. Nagyot kiáltott: 

— Elég legyen, Ileana!... 
A z üvöltés rögtön elhalt. A z égen csillagok ragyogtak. Valamelyik 

kapásasszony a malomajtón belül azt sugta a másiknak: 
— Azért a gazdának is van szive... 
— Anyád kinja, — mormolta Xenopol halkan, most azonban már 

megkönnyebbült szivvel nyult a kanál után... 

A NYERSOLAJ ÉS A TÖRTÉNELEM. „Babilónia földje alul, 
mindenütt naftával van tele". (Plutarchos) 

„Az olajhatalom — világhatalom". (Lord Fisher, az angol nagy 
flotta, megteremtője) 

„Egy cseppnyi kőolaj ugyanannyi vért ér". (Clémenceau) 
„Az antant győzelmi hajója a petróleum hullámain ért be a cél

ba". (Lord Curson) 


