
elő. Ettől a veszélytől mindenesetre óv bennünket az a bámulatos óvatosság, 
amellyel, legalább is a Szovjetunió és Olaszország, (tehát a két legha
marább számbajöhető hatalom) a mostani háború alatt egyformán ki
tüntetik magukat. (B. Z.) 

SZEMLE, B I R Á L A T O K 
FÉJA GÉZA KÖNYVE MÓRICZ ZSIGMONDRÓL 

Kötetremenő tanulmányt irni élő iróról szokatlan, de nem haszon
talan. Nem is hálátlan mesterség. Különösen akkor érdekkeltő, ha nem 
azonos korosztály tagjai mondanak véleményt egymásról. Kortársak, 
kik egyuttal fegyvertársak vagy ellenlábasok, sok tekintetben gyanu
sithatók elfogultsággal, baráti szivességgel, ellenséges beállitottsággal. 
Bár a kortársi itéletmondásnak is meg van az a haszna, hogy egyivá-
súak közelebbről ismerik egymást és a közösen átélt időket és így kö
zelebb tudnak férkőzni az irói teljesitmény belső és külső alakitó té
nyezőihez. Ennek feltárásával az utókor elfogulatlanabb kutatója szá
mára értékes forrástanulmányt nyujthatnak. A második nemzedék vé
leménye az elsőről csak olyan esetben gyanus, ha a fiatalabb esztétikus 
i g y akarna magának érdemeket szerezni az idősebb korosztály előtt, 
vagy igy akarná feltornászni magát, a nála nagyobb név hátán, a 
hirnév szárnyaira. 

Féját nehéz ilyesmikkel gyanusitani. Egészen kezdő éveiben már uj 
irodalmi értékmérő felállitásán dolgozott, mely éles határvonalat baráz
dált az előttejáró Nyugatnemzedék iróinak minőségi megitélésében. Már 
akkor, előbb Szabó Dezső, majd Bajcsy-Zsilinszky lapjában, leszögezte 
azokat a szempontokat, amelyek most Móriczról irott könyvének utolsó 
fejezeteiben kiszélesitve követelnek meghallgatást. Számára Ady volt. 
a mérték s azok az itt-ott elejtett kritikai megjegyzések, melyekkel Ady 
a primär tehetségről vallott felfogását ismeretessé tette. Ezekben a kez
deti időkben Szabó Dezső is, szokott modorában, brutális szókimondás-
sal rontott neki a l'art pour l'art magyar képviselőinek s köztük első
sorban Babits Mihálynak, Kuncz Aladárnak és velük együtt a kifino
mult műveltség, a kifejezésbeli előkelőség iróinak, hogy ezekkel szem
ben a maga, az Ady és Móricz Zsigmond kiválóságát irodalom és ma
gyarság szempontjából előbbrevalónak minősitse. Féja pedig Szabó De
zső tanitványaként indult. 

A pörben igy utólag és alaposabb átgondolás után nehéz itéletet 
mondani. Féja azzal indokol, hogy az idők követelései az eddig meg
szokott epikus formák felbontására kényszeritették a mai irókat. A re
génytől dokumentumértéket is követel s az irótól utmutató szolgálato
kat politikai, társadalmi és közművelődési vonatkozásokban, nemcsak 
széptani értelemben. Nem veszi azonban észre vagy nem akarja észre
venni, hogy ezt a szolgálatot a maguk elvonatkozottabb kifejező módján Ba-
bitsék is ellátják. És hogy Móricz Zsigmond sem az a nyers kifejező erő 
ma már, akinek például a Sáraranyban jelentkezett. A két külön ut, me
lyek bizonyos állomásokon párhuzamosaknak, néha éppen szétágazók-



nak mutatkoztak, a belső érés mind magasabbra vezető lépcsőin szelid 
hajlással ivelődnek egymás felé. Amint Móricz a maga mostani fejlődési 
fokán már urat, parasztot, zsentrit, városi proletárt és nagyvárosi pol
gári társadalmi rétegeket egységes szemléletben vetit olvasói elé, Ba
bits a maga elsőrendűen esztétikus világlátását is át meg átszövi tár
sadalmi, sőt gazdasági és politikai vonatkozásokkal, az érettebb élet
kor gazdag tapasztalati élményeivel. A formarobbantó kisérleteket a 
nagyháborút követő első években az a kézzel kitapintható átrétegződés 
csiholta ki ugy az európai, mint a szűkebb értelemben vett magyar iro
dalomból, mely társadalmi, gazdasági és közművelődési téren végbement 
és napjainkban sem jutott nyugvópontra még. Gazdasági és társadalom
tudományos irányban tolódott el az olvasótömegek érdeklődése, melyet 
más oldalon a műszaki haladás és a sportélet előtérbe nyomulása köve
tett. A z irodalom második vagy harmadik vonalban szerénykedik és 
csak akkor tud figyelmet kierőszakolni a maga számára, ha tartózkodó 
művészi szempontjait és formanyelvét felerősiti s gazdagabb hurozás-
sal, szélesebb hangszereléssel bontja ki a mondanivalót. 

Előnyére vagy hátrányára válik ez az irói teljesitmény belső érté
kének? Itt sem lehet általánositásokkal dolgozni. Az t kell mondanunk: 
irója válogatja. Megintcsak a tehetséget lehet egyedüli perdöntő mér
téknek elfogadni, mely önmaga számára pontosan meg tudja szabni az 
irodalomtól megkövetelt engedmények elfogadásának határait. Móricz 
Zsigmondról például egybehangzó a megállapitás, hogy egyetlen, nyul
farknyi novellával, a Hét krajcár-ral, korszakforditó jelentőséget tudott 
adni fellépésének és későbbi munkásságának. Vérbeli irónak néha egy 
mondata elegendő, hogy élesen belehasitson a köztudatba és érzékenyen 
befolyásolja olyan társadalmi, gazdasági vagy politikai kérdések to
vábbi menetirányát, melyek a „szakmabeliek" erőlködései közepett meg
feneklettek avagy helytelen irányba kanyarodtak el. Ezt a képességet 
épugy nem lehet elvitatni Babitstól vagy Kuncz Aladártól, mint Mó-
ricztól, Illyés Gyulától, Szabó Dezsőtől, sőt magától Féja Gézától sem. 
S ez a képesség biztosit értékállóságot is a mű számára azonfelül, hogy 
a kortársi életben netán hasznos szolgálatot teljesitett. Viszont vannak 
falutanulmányozók, életregényirók, riportregénytermelők és más átme
neti műfajokban tevékenykedők, akiknek oldalszámok ezreiben sincs 
megállitó mondanivalójuk sem a kortárs, sem az utókor számára. Az 
éles elválasztó vonalat tehát nem pártszempontokból kellene vélemé
nyünk szerint megvonni iró és iró között, hanem a teljesitmény magas
rendü irói értéke, a kvalitás szempontjából. Merthiszen alapjában nem
csak két pártra tagozódnak a különböző nézetek és felfogások vallói az 
irodalom berkeiben. Létezik még egy irodalmi hivatalosság, létezik egy 
kiadópolitikával erőszakolt siker-arcvonal s létezik mélybetaszitott ré
teg, mely legjobb müveivel tán szóhoz sem tud jutni, hogy jelenlétét 
igazolja és irodalmi-közéleti sulyát érvényesitse. Ezek közt mind igaz
ságot kell tenni és az igazság mérlege minden esetben mégiscsak a va
lódi tehetség javára billen. Hasznossági, célszerűségi s más gyakorlati 
szempontok csak másodsorban jöhetnek számitásba. 

Féja könyvének kétségtelenül előnyére válik, hogy nem a mester 
és tanitvány viszonyának gyümölcse. Társadalmi-esztétikai szemszög
ből veszi elemzés alá Móricz egész életművét a Hét krajcártól az Életem 



regényéig s még nehány ismeretlen, csak kéziratban meglevő könyvét 
is megismerteti kivonatosan az olvasóval. Szemmel láthatóan kerülni 
óhajtja az egyoldaluságot s még csak nem is áll minden müvével szem
ben a feltétlen meghódolás álláspontján. Móriczban, irodalomtörténeti 
vonatkozásban, az Arany Jánossal elindult epikai vonal továbbfejlesztő
jé t és kiteljesitőjét látja, ki a mélytársadalom rétegeinek életét még ke
vesebb eszményitéssel s még gondosabb differenciáltsággal emeli iro
dalmi érdeklődésünkbe és emberi megitélésünk elé. Kimutat egy kez
dettől fogva megnyilvánulásra törekvő célzatosságot, mely történeti, 
társadalmi és mélytársadalmi regényein egyaránt végigvonul: a ma
gyar lelki alkat megértését és megértetését, hol analitikus, hol szinteti
záló eszközökkel. Turi Danitól Báthori Gáborig egyenes az ut, ami a 
regényalak vérmérsékletét, keleti zabolátlanságát, nagyralátását s a testi 
és szellemi képességek kicsorduló bőségét illeti. Velük szemben áll a 
másik tipus, mely Bethlen Gábor „humánus mámorá"-ban teljesedik ki 
s amelynek a paraszti tárgyu művekben ugyancsak meg vannak a pa
raszti előképei. Kimutatja, hogy Móricz regényeiben, de igen sok no
vellájában is, a magyar élet mindenirányu fölmérésére törekszik. Mig 
kezdetben csak külső helyzeti és belső lelki válságok lerögzitésén fára
dozott, később már határozottan állástfoglal és alakjaival a megoldás 
utjaira is rámutat vagy önmaga mond itéletet. Igy a Forr a borban a 
milliéniumi iskolarendszer korszerütlenségéről s az ebből kikerülő fia
talság lelki zsákuccájáról, az Életem regényében a Tisza Kálmán-i és a 
habsburgi konzerváló, feltörő társadalmi rétegeket visszaszoritó vagy 
saját zsirjukban elkényelmesitő politika kártékony rendszeréről. 

Külön érdekessége Féja elemző módszerének, ahogyan lélektani és 
élettani bonyodalmakat igyekszik átvilágitani a Móricz-művek hőseiben, 
melyeket jobbára az iró hasonló természetű bonyodalmaira vezet vissza. 
A Turi Dani-komplexum, a paraszt legény tudalatalatti vágyakozása az 
uriasszonyra, végigvonul ezen az egész elemző eljáráson, különböző fá
zisaiban. Ahol a vágy még csak csirázik, ahol közeljut a beteljesülés
hez s végül a beteljesülés maga, mely mindig letöréssel vagy kiábrán
dulással jár. Egy bizonyos: drámai kirobbanások lehetőségeit rejt i ma
gában ez a szekszuális fütöttség, melyeknek kiaknázását az iró nem is 
mulasztja el. Visszavezeti pedig a komplexum csiráját Móricznak addig 
a gyermekélményéig, ahol tudatossá vált benne, hogy földet turó, árva 
parasztlegény-apja, ki a maga társadalmi ós osztályhelyzeténél mindig 
magasabbra nézett, lecsúszott papicsalád leányát választotta élettár
sául. 

Végül abban sommázza mondanivalóit Féja, hogy Móricz Zsig
mond, mint emberi és mint irói alkat, egyaránt tökéletes fajképe a ma
gyarnak, ki önmagában, és művészetében a műveiben ábrázolt tipusok
ban, megcáfol egész csomó megrögzött, hazug előitéletet. „ A magyar a 
világosságot szereti, a fényben fürdő életet, a nyilt látóhatárt és minden
nek oxigénjét: a szabadságot... A magyar lélek megveti az elfogultságo
kat; szemléletét nem korlátozzák eleve és belső számvetés nélkül elfo
gadott nézőpontok... Ady t is, Móriczot is sajátságos mámor járja át: a 
szabadság tudatának és örömének felvillanyozó tüze..." Ezen a ponton 
azonban egész sereg általánositással találkozunk, melyekkel nagyon ne
héz egyetérteni. Tőlünk erdélyiektől távol áll, hogy a szellem embereit 



törzsökösekre, asszimilánsokra, mély, hig és jöttmagyarokra osztályoz
zuk. Ezek az általánositások minden valószinüség szerint kényelmes ki
buvók bizonyos konkrétizálások elől. A z irodalomtörténet már nem élő 
alakjain ki merik mutatni személy szerint különös elméleteik mintapél
dányait, de már a ma élők s főként a mai irodalmi és mástermészetű hi
vatalosság dédelgetettjeivel szemben egyedül a karakán Szabó mert nyil
tan elitélő állást foglalni. Irót lehet képességei, termelésének eredetisé
ge, hasznossága, maradandósága szempontjából megbirálni, de a faj és 
vér elmélete már az a vonal, mely más nemzeteknél is homokbafulással fe
nyegeti hirdetőit. A nemmagyarból jött Gárdonyi Gézának szintén meg
vannak a maga komoly bepillantásai a magyar lelki alkat mélységeibe, 
ha ezek egyéniségéhez mérten másmódon jutnak is kifejezésre, mint Mó-
ricznál. A bizonyos mértékű „fölszántság", a hóditani vágyás és más, 
Móricz által előtérbe állitott tulajdonságok alapjában emberi természe
tünk jellegzetességei s éppúgy megvannak más és más adagolásban né
meteknél, angoloknál, mint a félvad népeknél. Móricz emberlátáséban 
épen azt becsülik kimagasló irói erénynek, hogy mélyen emberi. Hogy 
csaknem testi közelébe férkőzik alakjainak s lehántja róluk az előző i ró-
nemzedékek által rákent elmerevitő mázat. Hogy véletlenül magyarnak 
született és épen magyar hőseinek testi-lelki életéhez tudott ilyen közel
ségbe jutni, az csak annyiban érték, hogy ime magyar iróban is lehet ké
pesség egy mélybepillantó ábrázolási mód kialakitására s ilyenformán 
magyar hősein keresztül is meg tudja mutatni az egyetemesen emberit: 
a magyarban az embert. 

Mindezekkel Féja könyvének értékét nem szeretnők vitássá tenni. A 
vállalkozás maga már elismerést érdemel és az a sokszinű, mindig érde
kes, sőt lebilincselő előadási mód, mellyel egészen ujszerű formáját ta
lálta meg a társadalmi tudattal kiszélesitett irodalmi elemzésnek. Nevelő 
értéke ugyancsak elvitathatatlan kisérletének, mely a közönség számára 
sok tanulsággal szolgál. Szokványesztétikusoknál jóval közelebbviszi az 
olvasók tömegét az irodalmi mű helyes megértéséhez és élvezetéhez. 

(Szentimrei Jenő) 

A M A G Y A R F A L U R E G É N Y 
A magyar könyvkiadás társadalomrajzi kiadványainak egyre ritku

ló jelentkezése arra látszik utalni, hogy a magyar falu szociográfiai fel
tárása — irodalmi sikon — immár befejeződött. Nem volna érdektelen 
kikutatni, vajjon a közérdeklődés lanyhult-e előbb el, vagy a falu felfede
zői fáradtak ki a munkában? A legközelebb álló feltevés, hogy egyidejű 
kölcsönhatás forog fenn, irókban és olvasókban egyszerre tisztult ki az 
elvégzett munka terméketlensége. Irói vonatkozásban világosan kibonta
kozik, hogy a felmérések és adatgyüjtések meddő munkájában lett urrá 
a kétkedés a lelkeken, hiszen a legmegrázóbb tények is csak borzongást 
keltettek, a legfélelmetesebb felismerések is borus tünődést csupán. Vaj 
jon még néhány falu vagy város környezetrajza teljesebbé tehetné az 
eddigi kutatásokat s az adatok céltalan halmozása megmásithatná a mai 
valóságot? A szociográfusok nyilván ugy érezték: nem. Nincs többé 
szükség munkájukra, mert a feltárt valóság bármilyen dermesztő és a 
kinyilvánitott szentencia akármilyen lelkes és igazságos: nincs, aki fel-



oldja a dermedtséget és vállalja az igazságot. 
Ha átlapozzuk a magyar vidékek társadalomrajzait, mindenütt 

szüntelen ismétlődésekre bukkanunk, mindenütt a nagybirtokok fojtoga
tó gyürüjével, az ellátatlanság megrázó példáival, a népi öntudat züllé
sével s riasztó társadalompolitikai tényekkel találkozunk! Itt-ott tájak és 
arányok szerint csak a részletek különbözőek, csak a tünet terjedelme 
más, de az előidéző okok semmiben sem mások. A z eddigi részletekből 
már olyan vakitó világosság derült a nagy összefüggésekre, annyira 
tisztázódtak a romlás okai, hogy ujabb anyaggyüjtés, a cselekedet szán
dékának hiányában olyan, mintha előrehaladt tüdővész esetén az orvos a 
hajhullást diagnosztizálná. 

Ami t a szociográfusok mondani akartak, azt eléggé megtették eddi
gi munkáikkal. Ki állithatja, ha olvasta a magyar falurajzokat, hogy nem 
ismeri a magyar falu és a magyar nép bajait? Csak akkor merülhetne 
fel ismét a magyar társadalom részproblémái sürgős megismerésének 
szüksége, ha egyáltalán napirendre kerülhetne a gyökeres orvoslás. Je
lenleg azonban csak bonctani vizsgálódás folyik az elpusztult vagy pusz-
tulóban lévő nép felett, anélkül, hogy az élet elégséges feltételei adva 
volnának. 

A szociográfusok szózatai csak a középosztályu rétegekhez jutottak 
el, akik őszinte sóhajokkal könnyitettek megbolygatott lelkiismeretükön, 
de ez a sóhaj is inkább riadalomból fakadt, mintsem együttérzésből, 
mert felrémlettek a leszoritott népi erők feltörésének lehetőségei. Elju
tott a nagybirtokos rétegekhez is, amelyek a szociográfiai könyvek ta
nusága elől a törvénykönyvek paragrafusaihoz menekültek. A nép azon
ban alig vett tudomást a népmentési munkáról, mert talán még addig 
sem jutott el, hogy megértse miről van szó, mikor nemes szándéku falu
kutatók jegyezték életük tartalmát, még kevésbé, hogy olvashassa a 
szociográfusok intelmeit. Népi mozgalom volt ez a népért, de a nép mel
lőzésével, amit okos előrelátás alakitott igy. A magyar falukutatás csak 
hősi páthosz maradt a birtokos rétegek „belátása" felé, anélkül, hogy 
megvetette volna egy olyan népmozgalom alapjait, amely jussként köve
telje a magyar földből méltányos jogait. Erkölcsi lendület volt, amely
nek nemes szenvedélyessége felkavarta ugyan a levegőt, de nem annyi
ra, hogy szele viharrá dagadjon és megtépdesse a nagybirtok tölgyeinek 
lombjait. 

Azóta leülepedett már az a kevés por is, amit a páthosz a levegőbe 
kavart. A magyar szellemeket kevésbé érdekli a társadalom gazdasági 
szervezete, inkább a „magyar vér" képletét fürkészik, a faj nemes és 
korcs származékait rendszerzik, ősöket ásnak ki a sirokból, holtak
nak osztanak rangot és élőktől vonják meg a becsületet. ( A magyar szel
lemi élet ütemére jellemző, hogy olyankor esett a „fajiság" és „vérség" 
babonás lázába, mikor az a nyugati szomszédságban már-már anakro
nizmussá vált .) 

A por tehát leülepedett, a falukutatás megszűnt, a jelek mégis arra 
engednek következtetni, hogy a korszak, amely annyi nemes erőt fo
gyasztott, nem tűnik el nyomtalanul a magyar szellem légköréből. Falu-
kutatás helyett falujelenités folyik, adatgyüjtés helyett életábrázolás, 
társadalomrajz helyett — faluregény. Egész természetes, hogy a szocio
gráfiai korszak élményanyagának akár közvetlenül, akár közvetve hat-



nia kellett az irókra s nem maradhatott nyom nélkül a szépirói alkotásokra. Bár el kell ismernünk, hogy a falukutatásból fogant társadalom
rajzok is telitve voltak a legjobb irodalmi szándékokkal, a szociális drá
ma nem veszett el a tudományos részletezés adattömegében. A fiatal i r ó -
nemzedéknek gondja volt rá, hogy a tényközlésen tul, megelevenitse a 
falu szubjetkiv világát, közvetitse vágyait és indulatait. Mégis a szo
ciográfia, természeténél fogva, csak fékezve és higgadtan nyulhatott ez 
érzékeny rétegekhez, mértékletes tárgyilagossággal óvnia kellett szocio
lógiai vizsgálodásainak hitelét. Igy inkább csak érlelni, mintsem betölte
ni tudta a leendő nagy társadalmi parasztregény költői elemeit. 

Elsőnek Kovács Imre kisérelte meg szépirodalmi sikra vetiteni szo
ciográfiai élményanyagát és regénybe oldani érzésvilága szubjektiv ele
meit. A szociográfia kényszerűen hüvös módszereit a valóságjelenités 
művészi formáival meghaladni, az élet drámai konfliktusait nem statisz
tikákba rovatolni, hanem a közvetlen ábrázolás erejével tudatositani: 
nyilván ez lebegett Kovács Imre szemei előtt Kolontó c. regénye megirá
sakor, amelyben saját életének pusztai tapasztalatairól számol be, arról 
a korszakról, amely kialakitotta benne a szociális felelősséget és rávezette 
a nagybirtokellenesség utjára. 

Kolontó az első bizonytalan lépés volt, az első tapogatózás az uj 
faluregény megalkotása felé. A vállalkozás, kezdeményező jellegét te
kintve, dicséretesnek lett volna tekinthető, ha nem maradt volna szép
irói vonatkozásban olyannyira a művészi szinvonal alatt. Szociális irány
jelzésében nem voltak ugyan komoly vagy éppen gyakori hibák, inkább 
csak homály és tisztázatlanság burkolta megállapitásait. De éppen, mert 
már kikutatott és feltárt élményanyagot ismételt, megitélésénél a szo
ciális pozitivum másodrendű kérdéssé szállt alá. A Kolontó nem haladta 
tul tényközlésében semmivel sem a szociográfiai munkák felderitéseit, 
ami indokolttá és becsessé tehette megjelenését, azt a művészi elevenités 
többlete nyujthatta volna. A szerző azonban a naturalizmus olyan eszkö
zeivel próbálta ábrázolni a pusztai élet sivárságát, amely sivárrá tette a 
közlés módját is. A művészi igény vagy talán képesség hiánya legfeltü
nőbben az emberformálás sikján ütközött ki. I t t derült ki, hogy a szerző 
kissé lebecsüli a műfajt, mert szociográfiai munkáinak gondos fogalma
zása után a szépirást pongyolaságnak vette, ahol nem kötelező sem a 
közlés tisztasága, sem a tartalom szépsége. Dialógusai, még akkor is, ha 
elképzelhetően valószerűek, nyomaték nélkül lebegnek a helyzetek és tör
ténések között, mert kiformálatlan, nyers regényhősök tolmácsolásában 
jelentkeznek. A regény alakjai ugy cselekednek és lelkükben ugy alakul
nak át, hogy a szerző egy-egy mondatban közli, hogy hogy cselekedtek 
és alakultak át. A cselekedet és lélekalakulás izgalmas folyamata nem 
az olvasó szeme előtt folyik, az olvasó nem éli át a metamorfózist, a drá
ma csak a szó nyers értelmében adott. Bizonyára tévesen felfogott na
turalista szemlélet vezette művészileg teljesen hibás ösvényre a szerzőt. 
Nem számolt azzal, hogy a természet válogatásnélküli, hű másolása 
együtt jár a jelentéktelen, semmitmondó valóságadalékok rögzitésével, 
amelyek talán nem is oly értelmesek és sem társadalom-, sem ember
formáló jelentőségük nincs. Megrontja a regény szerkezetét az a törek
vés is, hogy erőszakoltan keretei közé zsúfolodik minden szociográfiai 
taasztalat. A környezetrajz ezzel nem válik teljesebbé, mert nem épül a 



valóság közé, csak mereven, elhatároltan, fejezetről-fejezetre jelentke
zik. Legszembetűnőbb ez a statikus módszer a szektások bemutatásakor, 
amikor minden átmenet nélkül derül ki, hogy a puszta cselédei, ugyszól
ván valamennyi, szektás istentiszteletre járnak, noha sem előbb, sem 
utóbb nem kerül erre szó és az sem derül ki az alakok cselekedeteiből, de 
szemléletükből és beszédjükből sem, hogy lélekben miként formálódtak 
szektásokká. Kovács Imre regénye igy inkább elidegenitő, mint ösztönző 
hatással volt a szociográfus nemzedékre, akik falurajzaiban pedig sűrűn 
fellelhetők voltak a szépirói törekvések. 

Kolontót hosszu ideig nem követte ujabb szépirodalmi faluábrázolás, 
mig most egyszerre két kötet is megjelent az Athenaeum kiadásában. 
Darvas József: Máról-holnapra és Kodolányi János: Ormánság cimű 
könyvei. 

Mindenekelőtt Darvas József munkája az, amely a szociográfiai mun
ka folytatásaként jelentkezik. Érdemes megjegyezni, hogy a mű ott, ahol 
a társadalomrajzi utánérzés jegyeit viseli magán, hijján van a szépiro
dalmi erényeknek és nehézkessége mellett, kissé érdektelen is. De Dar
vas, aki elsősorban mégis regényiró, hamarosan leküzdi az első lapokon 
jelentkező botlásokat és széles hömpölygést ad az eseményeknek. Ezt a 
széles hömpölygést knuthamsuni jelentőségében kell értelmeznünk, életek 
és drámák peregnek szemeink előtt, szenvedélyek csapnak össze és kez
dődő örömök semmisülnek meg, néma háborgásoknak és a lelkekben rej
tőzködő indulatoknak vagyunk tanui, mégis minduntalan az az érzésünk, 

• hogy Darvas falujában semmi sem történik. Mint azokban az apró nor
vég halászfalvakban, ahol a napok egyforma szürkeséggel követik egy
mást, az élet szinte álló helyzetbe merevedik, de az egyhangu esemény-
telenségből egyszerre csak felcsapnak a szenvedély lángjai, amelyek 
egyformán lehetnek az ösztönök és társadalmi ellentétek feszitő erői. 
Davas is egy falu sivár hétköznapjait jegyzi fel. Történik-e valami? Csak 
egy ház épül, egy vályogviskót húznak fel, gyermek születik, keresztelőre s 
temetésre mennek: de ez az egyhanguság félelmetes elevenséggel rajzolódik 
fel a regény lapjain. Ismerjük ezt a világot jól, mégis ugy tűnik, hogy 
idegen, ismeretlen tájak sorsát közvetiti az iró, egy egészen más csillag-
zatét talán. Mint lassu folyásu patak vize, ugy csörgedez a faluban a 
fájdalom és szomoruság, de ha felágaskodik a sok keserűség, akkor is 
csak fékezve robbannak a szavak, vigyázva törnek elő az indulatok. Ez az 
élet rendje, nincs kiut, viselni kell a keresztet. A kamaszbéres is hiába 
szökik meg az elviselhetetlen bánásmód elől az uradalomból, megszökhet-
e a nyomoruság elől? Apjának sajog érte a szive, de kegyetlenül elveri 
tetejében ő is, hogy megtörje méltóságát és visszaűzze a szolgaságba. 

Keserű igazságokat mond Darvas, de elegendő-e ennyi? Elég-e, ha 
csak megmutatja a szolgaságot és nem mutat rajtuk tul? Elég-e, ha dé
delgeti együgyű, elesett, lélekben és szegénységben megnyomoritott pa
rasztjait és nem lázad-e a magatartás és életforma ellen? Elég-e, ha 
csak arra mutat rá, hogy ezt a SZÍVÓS, erős népséget semmiféle erőszak 
és nyomoruság nem tudja elpusztitani, ha azt igazolja, hogy szivósságuk 
csak a szolgaság elviselésére alkalmas és nem megtörésére? 

Tudjuk, hogy ez a magyar falu. De hihetjük-e, hogy pontosan csak 
ennyi? Darvas József kerül minden feltételezést, nem kisérli meg, hogy 
olyan szándékokat lopjon a magyar paraszt lelkébe, amilyen - meggyő-



ződése szerint - nincs meg benne. Ez lehet tiszteletreméltó irói elv és, 
magatartás. De valóban olyan távol esik a mai magyar falutól napjaink 
történelme és politikuma, hogy szellője távolról sem érinti házai tájé
kát? Sehol nem szakad fel a kor, az események ugyszólván időtlenül pe
regnek ebben a faluban. A z osztályellentétek ott izzanak ugyan az ösz
tönökben és Darvas csodálatos lélektani finomsággal vetiti elénk, hogy 
a falusi pletyka, mint lesz védekező és támadó fegyverévé a falu sze
gényeinek a módos gazdával szemben, bár ez az osztálygyülölet is többnyi
re félősen megbuvik. 

Talán nem is emelnők ki Darvas müvének e hiányait, ha az ő szo
ciális felelősségének és szemléletének szinvonala nem jutott volna messzi 
tul az egyszerű ábrázolás határain és maga is nem vetné fel valamely 
faluregény kapcsán ezeket a szempontokat. Amit mutatott a faluból, az 
életteljes és megrenditő, de a magyar falunak ez az elhatárolása az idő
ből és a történelemből, erőtleniti a munka jelentőségét és hatóerejét. 
Darvas ugy érzi talán, hogy a magyar falu kiesett az időből és valóban, 
egészen elkerüli a történelem? A szerzőnek tudnia kell, hogy ez az elkép
zelés hamis és valótlan. Vagy a kiadói óvatosság tisztitotta meg köny-
vét a „művészi összhangot" megbontó közéleti elemektől? 

Annál feltűnőbbek ezek a hiányok Darvas munkájában, mert a Má-
ról-holnapra kollektiv regény. Nincsenek kifejezetten regényhősei, az 
egész falu életének lüktetését egyszerre érezzük. Ebből az együttes élet-
felrajzolásból tehát semmikép sem hiányozhat az a reagálás, ahogyan 
a falu népességét megközeliti, megfertőzi vagy megtisztitja a kor politi
kuma. 

Mint különös azonosságot kell felemlitenünk, hogy akár Kovács Im
re Kolontójában, ugy Darvas művében is fiatal református pap a tisztul-
tabb holnap hirnőke, ő magasodik fel a legtisztább erkölcsi állásfoglalás 
áldozatos vállalásáig és képviseli a felsőbb osztályokkal szemben a 
nép igazi érdekeit. Nem tarthatjuk véletlennek, hogy Kovács és Darvas 
választása egyaránt az egyház fiatal papjára esett, saját irói eszményük 
tolmácsolására és betöltésére. Csak azt szeretnők tudni, hogy az irók 
részéről a fiatal papoknak ez az eszményesitése közvetlen tapasztalat 
forrásából táplálkozik-e, vagy csak vágyakozást fejez ki? Egészen ör
vendetes jelenségnek volna tekinthető, ha éppen a magyar tájakon a re
formátus papság olyan mélységesen szociális és erkölcsi felelősségtől át
hatott, a történelem dialektikáját oly világos szemmel felmérő lelkésze
ket reprezentálna, mint ebben a két faluregényben. 

Kodolányi János: Ormánság c. kötetében három kis faluregényét 
foglalta össze. Noha mindhárom regénye a huszas évek terméséből való, 
tárgyuk és gyűjteményes megjelentetésük következtében, eleven idősze
rűséggel hatnak. Főképpen azért, mert olyan területre vezetnek, ame
lyet a szociográfusok felderitéseik folyamán egészen elhanyagoltak, no
ha ugy társadalmi, mint politikai tekintetben itt gyülekeznek a legkomo
rabb felhők. Kodolányi az ormánsági falutársadalom erkölcsi hanyatlá
sának kérdéseivel foglalkozik csupán, amit teljességgel megmagyaráz az 
idő, amelyben munkája elkészült. (Ujabb szinmüveiben már felöleli a Du-
nuntul politikai problémáit is.) A stilus és lélekformáló bravur, ahogyan 
Kodolányi a legbonyolultabb konfliktusokat is tiszta művészi eszközök
kel felszinre hozza és megoldásra vezeti, a magyar regényirodalom első 



vonalába állitja munkáját, bár itt-ott felfedezhetők ábrázolási hiányos
ságok, különösen a mellékszereplők jellemrajzánál. 

A z Ormánság mindamellett megrázó és meggondolkoztató olvas
mány. Kodolányi személyes drámákat és családi konfliktusokat elevenit, 
de környezetrajza világosan utal arra, hogy azok az ormánsági talajból 
fakadtak s nem elszigetelt jelentőségüek. Első regénye, a Szép Zsuzska, 
egy tisztalelkű, vénülő falusi szerelemlány történetét meséli el, kissé 
ökonomiátlan szenvedéllyel, de sok szeretettel és szépséggel. Zsuzska már 
tul van fiatalságán, de teste még őrzi egykori szépségének rugékonysá-
gát és formáit. Fekélyes, szép testével és ártatlan lelkével beleszeret a 
falu legderekabb és legtehetősebb legényébe, aki most jött haza messzi 
földről és vagyonával kevélykedik. Lőrincz Lajos enged a csábitásnak és 
mohón temetkezik Zsuzska karjaiba. A fiatal legény azonban nemcsak 
szerelmet akar Zsuzskától, hanem vagyonára is tör. A vénülő leány min
dent oda ad a gazdag legénynek, hogy megtartsa szerelmét, mindent, 
amit kezével és szép testével öreg napjaira szerzett. Lőrincz Lajos, a va
gyonszerzés mániákusa szerződéses ajándékozás után kiveri Szép Zsuzs-
kát házából és koldusbotra juttatja. A faluban mégis mindenki tiszteli, 
mert „erős ember ésszel él, a háborúban beszijasodott lelke megbirkózott 
a mások nyomorán érzett szánalommal." Felrajzik a történet kapcsán a 
dunántuli falvak szociális elesettségének minden kérdése, az egyke, a ku-
ruzslás, a falu társadalmi életének sok-sok szennye és komiszsága. 

Második regényében, a Börtönben is a módos parasztok kegyetlen 
törtetését festi meg. Szülő, gyermek, testvér és feleség egyaránt áldo
zatul esik Varga János vagyonsóvárgásának, aki végül megroppant lé
lekkel önmaga nyakába veti a halálos hurkot. De a vér, nem válik vizzé... 
és a pusztulás szélén Varga János fia, aki végső elkeseredésében már me
nekülni akart apja házából, még kegyetlenebbül, még komiszabbul foly
tatja az önpusztitó gyüjtést és kuporgatást. Kántor János megdicsőülése 
is a középrétegek erkölcsi süllyedéséről ad számot. 

Kodolányi regényeinél nem vethetjük fel a Dunántul mai problémái
nak hiányát, mert ezek csak lappangva bujtak meg az ormánsági társa
dalomban a munka megirásának idején. Gyüjteményes kiadásuk is in
kább csak utalni akart arra a mélységes erkölcsi és szellemi züllésre, 
amely e tájat végsőkig emészti. Ha a dunántuli falvakat ma is a régi 
szu pusztitaná csak, ha vérkeringésében csak régi fertőzés jelei mutatkoz
nának, az is elegendő ok volna, hogy a magyar élet őrei nagyobb figyel
met szenteljenek neki. A valóság azonban az, hogy a Kodolányi ál
tal felvázolt erkölcsi problémák jelentéktelenné zsugorodtak a Dunántul 
mai politikai tényei mellett, amelyek átfonták ezt a szép és saját gaz
dagságában fuldokló földdarabot. 

A z uj magyar faluregény semmit sem lenditett azokon a Kérdéseken, 
amelyeket a magyar élet veszélyekkel és problémákkal zsufolt légköre 
megoldásra sürget. A tiszta szó és egyenes beszéd csak töredékesen je
lentkezik. Itt is, ott is feltörnek a jó szándékok, a változtató akaratok, 
de aztán, mint sebzett vadgalamb, csüggedt szárnyakkal omlanak össze. 
A faluregény egyelőre ugyanazon utakon jár, mint ifju őse, a szociográfia 
járt : csak rést vág a sűrű sötéségben, csak villanó fényt szór a ho
mályba, de utána ujra összecsukódik a sötétség és elterjeng a homály. A 
szociográfia által megtermékenyitett nagy faluregénnyel még adós a ma
gyar irodalom. (Robotos Imre) 



MAGYAR ZSIDÓ IRÓK DEKA-MERONJA. A magyar iro
dalom társadalmi vonatkozásban 
épp ugy nem egyöntetű, harmóni
kus, mint bármely irodalom. A tár
sadalmi küzdelmek és az irodalom 
kezdettől fogva hatottak egymásra, 
összefüggtek és összefüggnek ma is 
Legjava iróink mindig részesei vol
tak koruk társadalmi küzdelmeinek. 
Különbségeik sose vallásiak vagy 
fajiak voltak s a magyar reformá
ció is főként társadalmi mozgalom
ként értékelendő. A szinmagyar pro
testáns prédikátorok, a „horvát" 
Zrinyi, a „rácz-tót" Petőfi, a „faj-
magyar" Ady, a „félromán" József 
Attila mind ugyanazért a magyar 
népért küzdöttek, amit a különböző 
korokban e gyüjtőnév alatt értettek. 
Természetesen más volt Balassi ma
gyar népe és más volt Petőfié, sőt 
más volt az ifju és más az öreg Vö-
rösmarty-é. Az irók mindig az idők 
élén jártak: itt járt Szkárosi Hor
váth András, az akkori szűk élet
formák ellen lázadó Balassi Bálint 
s a korán elhulló Csokonai is. 

Ebből a szemszögből nézve semmi 
létjogosultsága nincs „magyar-zsidó 
irodalomról" beszélni. Ugyanis ha 
ez az irodalom speciálisan magyar 
szellemű, akkor akármilyen szárma
zásúak az irók, magyar irodalom; 
ha pedig zsidó, cionista vagy egyéb 
szellemű, akkor zsidó irodalom s csak 
a nyelve magyar. A mai magyar 
irodalmat csakis társadalmi vonat
kozásban lehet vizsgálni, nem pedig 
vallási vagy faji alapon. Ahogy 
nincs ,magyar-zsidó" irodalom, épp 
ugy fából vaskarika a „magyar-
katholikus" és a „magyar-protes
táns" irodalom is. A század elején 
Ady és Móricz Zsigmond nem refor
mátus, Babits és Kosztolányi nem 
katholikus irók voltak, hanem irók. 
Akkoriban a szabadabb polgári élet
formákért állt a harc s ebben a küz
delemben az uj magyar irodalom 
is részt vett, akár akarta, akár nem. 
Ez magyarázza azt a hajszát, me-
lyet az akkori hivatalosság az uj 
magyar irodalom nagyjai ellen indi-

tott. Az iró mindig a társadalom va

lamely rétegével tart. E szerint az 
irodalom osztályozása is csak ilyen 
szempontok szerint történhet. Van
nak maradi tollforgatók és vannak 
haladó irók. „Magyar-zsidó iroda
lom" azonban nincs, mert a zsidóság 
nem egységes réteg, hanem épp ugy 
tagolt, mint az a társadalom, amely
ben él. A zsidó gyáros közelebb áll 
az „árja" gyároshoz, mint a zsidó 
mérnökhöz; a zsidó szegény a ke
resztény szegényhez, mint a zsidó 
kereskedőhöz. Épp igy pl. Molnár 
Ferenc közelebb áll Herczeg Ferenc
hez, mint Molnár Ákoshoz. Az sem 
áll, hogy aki magyarokról ir feltét
lenül magyar, mint ahogy aki zsi
dókról ir, az sem okvetlenül zsidó. 
Az pedig, aki mielőtt értékelne va
lamely irást, előbb a szerző szárma
zási adataira kiváncsi, ne is olvas
son, az ilyennek nem jó irodalom 
kell, hanem árja, turáni vagy sémi 
ősök. 

Sós Endre bevezetése azt állitja, 
hogy a kötet „dokumentálni kiván
ja, hogy az ország lakossága nem
csak árja és fajmagyar milliókból 
áll, hanem, többek között, olyan zsi-
dóhitű és zsidószivű százezrekből is, 
akik teljes sorsközösségben élnek a 
magyar kispolgárság, parasztság és 
munkásság millióival". Ezzel szem
ben az irók mást mondanak. Ők csak 
a kereskedő zsidót látják s ha — 
nagyon ritkán — a dolgozó zsidókról 
is megemlékeznek, romantikus le
gendává szövik. 

A kötet iróiról — egyenként — 
kevés a megjegyezni való. Pap Ká
roly irása regényrészlet, Zelk Zol
táné szintén s igy mint kiszakitott 
részek nem birálhatók. Goda Gábor 
és Zsigmond Ede novellái közepesek. 
Barabás Tibor, Keszi Imre és Vészi 
Endre zsidó giccseket irtak, szint
ugy Barát Endre és Pataki Arthur 
is. Az egyetlen vérbeli irás a kötet
ben Molnár Ákos „Uj albérlő" c. 
novellája. A kötetet a budapesti Pe
riszkop adta ki. (Lukács Imre) 

SOMLYÓ GYÖRGY: A KOK 
ELLEN. (Versek) Tulaj

donképpen nem is egy bizonyos iró-



lól, de a mai fiatal magyar költő-
nemzedékről kellene birálatot, sőt 
terjedelmes tanulmányt irni, az alig 
húszéves Somlyó György első verses
kötetével kapcsolatban. Arról a nem
zedékről, amely földig hajolva egy-
egy túldekorált kép, hűvösen meg
fogalmazott jelző előtt s fittyet 
hányva mindannak, ami magát a 
verset, az érzelmek és indulatok at
moszféráját, az ösztönös költőisé
get jelenti, mindmáig nem tudott 
felhagyni olcsó hatást kierőszakoló 
„versirói mechanizmusával". 

Nem csoda, hogy a fiatal Somlyó 
György, aki pedig vitán felül tehet
séges költő, nem képes keresztül
törni ezt a megcsontosodott „irányt" 
és Szabó Lőrinctől, Babitson át Jó
zsef Attiláig minden hangot kipró
bál, minden „kész" kép-sémát, sőt 
egyes szavaikat is „feldolgoz" versei
ben, nehogy lemaradjon a bűvész
mutatványokról, ahol társai a „köl
tői verselés" legfurább csinyjeit és 
meglepetéseit segítik a levegőbe. Is
métlem, nem Somlyóról van itt szó. 
Ez a tehetséges ifjú poéta mindent 
megád, amit versirói készsége mel
lé bizonyitékul állithat. Nyelvezete 
szokatlanul tiszta és finom, gondola
tainak mélysége, már amennyire 
kapkodó és kialakulatlan világszem
lélete engedi, megóvja öt mindat
tól, ami mesterkélt hangulatokba 
ringathatná. Különösen kötetének 
utóbbi verseire gondolunk, amelyek
ben már nemcsak a forma, de a tar
talom szempontjából is egyénibb, 
ösztönösebb meglátások vezetik. 

Hogy mivé, merre fejlődhetik? 
Attól függ, minő mértékben tudja 
kivonni magát társai bűvköréből. 
Ma még átöröklött kifejezési sémák 
máza tapad a verseire, ám a kriti
kus tisztában van azzal, hogy e máz 
alatt tekintetbe veendő értékek kal
lódnak. Somlyó Györgyön áll, hogy 
ezeket frissen és szabadon kiemelje 
az idegen lerakódások alól. (Berkó 
Sándor) 

A SZIV PEDAGÓGIÁJA. Bár-
mily erős és egyre ismertebb 

a neveléstan gyakorlati iránya, bár

mennyire alkalmazzák a pszicho
technika módszereit és bármilyen 
sokat irtak és irnak még mindig a 
gyermeki psziché megmérhető felü
leteinek tudományáról, a nevelés ősi 
gyökérig nyuló mélységi problémá
ját: a gyermeklélekkel való kapcso
lat megteremtését, a gyermek befo
lyásolását a pszichotechnika sem ol
dotta meg. Hogyan kell viselkedni a 
nevelőnek a gyermekkel szemben, 
hogy az bizalommal legyen irányá
ban, hogyan jut el a gyermek benső 
lényegének megismeréséhez a tanitó, 
hogyan tud rá igazán hatni, milyen 
eszközökkel, ezek a kérdéseit a ne
velés eredetétől kezdve mind máig 
megoldásra váró feladat. 

Dumitru Theodosiu: Pedagogia 
inimei (Bucuresti 1940) cimű köny
ve a nevelés éppen e benső, lényegi 
részének fontosságát juttatja kifeje
zésre. A szeretet, a jóság, a szelid
ség az állatra is bebizonyítható jé 
hatással van. Számtalan átélt és 
másoktól hallott, állatvilágból vett 
példa után természetesnek találja 
azt a kérdést: vajjon a gyermekre, 
ki ösztöneiben, érzelmi világában, 
intelligenciájában magasabb foko
zat, mint az állat, nincsen-e ha
tása a jóságnak, a szeretetnek? 
Rousseauval az élén számos nagy 
nevelővel feleli Theodosiu, hogy 
igen. Mintahogy — egészen biztos, 
hogy a rosszaság, gonoszság gonosz-
ságot szül, a gyermekre sugárzó jó
ság a jó felé forditja a lelkét. Érde
kes, hogy néhány korszerű nagysi
kerű filmben (Fiuk városa, A jövő 
utja, Rács nélküli börtön stb.) 
mennyire visszatükröződik a peda
gógiának ez a ma már alig vitatott 
elve: jónak kell lenni a gyermekkel, 
éreztetni kell vele saját tehetségé
nek örömét, saját cselekvésének 
boldogitó tudatát. Szeretni kell a 
gyermeket, saját magának megfe
lelő légkört kell kialakitani körötte, 
amelyben szeretetet, jóságot érez a 
külvilágtól. Theodosiu ismerteti a 
Fiuk városának mesebeli légkörét s 
a mindennapi élet néhány érdeke
sebb kisérletét. Mindenekelőtt Mon-
tessori iskoláját, amely a tanitót is 



gyermekké alakitja át, hogy minél 
tökéletesebb legyen a külső világnak 
a gyermek lelkéhez való idomulása, 
majd Bakule prágai kisérletéről em
lékezik meg, Bakule a gyermektár
sadalom kivetettjeiből, a, nyomorék, 
testi-lelki fogyatékosságokban szen
vedő gyerekekből állitotta fel osz
tályát. Igaz, hogy fiatalságát, élet
erejét „osztályának" áldozta Bakule, 
de az eredménye tudományos értékű 
is. Csupán a szerető neveléssel, majd 
valamennyi fogyatékos gyermekből 
egészséges, produktiv egyént tudott 
nevelni! A jenai Petersen szintén a 
gyermek egyéniségének legteljesebb 
kibontakozását késziti elő szabad
ságra alapozott módszerével. A 
Fairhope-i (Egyesült Államok) új 
iskola szintén hasonló alapokon 
épül. Még csak osztályok sincsenek 
az iskolában, irni-olvasni 9 éves ko
ráig nem tanul a gyermek, csak ak
kor, amikor természetes szüksége 
lesz gondolatait irásban közölni és a 
másokéit megismerni. Meriam pro
fesszor Missuriban felállított kisér
leti iskolája szintén tökéletesen a 
gyermek vágyaihoz, egyéniségéhez 
iagzodik. H. Lietz Német- és Ed. De-
molins Franciaországban kísérletez
tek szintén a szeretet módszerével 
és eredményeik a módszer helyessé
ge mellett szólnak. 

Természetesen nem állithatjuk, 
hogy a szeretet minden esetben he
lyes nevelést eredményez, hogy a 
szeretet módszere nem kivánja meg 
a gyakorlati kutatások erdményeit 
is felhasználni. De Theodosiu köny
ve jó figyelmeztető azok számára is, 
akik csupán a gyakorlati értékű ki
sérletezésekben válik a nevelés mód
szereit felfedezni. Amennyire a tár
gyilagos tudományos megállapitá
sokra, legalább annyira a szeretet 
erejére is támaszkodni kell az igazi 
nevelésnek. (Fekete Ferenc) 

EGY ANGOL GENTLEMAN 
VILÁGNÉZETE. Az u. n. 

nagyközönség többnyire felháborod
va fordul el az őszintén kimondott 
érdektől, de naiv lelkesedéssel ka
paszkodik az érdeket takaró jelszó

ba. Amikor pl. a világháború kitö
résekor Grey angol külügyminiszter 
őszintén kimondotta, hogy Anglia 
érdekei szempontjából szükségesnek 
tartja a háborúba való belépést, a 
központi hatalmak sajtójában felvi
harzott a megvetés: „kalmár Ang
lia!" Mert a háború — igy a kispol
gár — heroikus küzdelem, amely 
eszmények megvalósitásáért folyik 
és nem üzleti mérlegelés alapján. — 
A látszat és a valóság viszonyának 
feltüntetése azóta sokban módosult. 
Ma Németország az, amelyik nyíltan 
érdekeire hivatkozik, viszont Anglia 
a nyilvánosság előtt a kis nemzetek 
szabadságát, az emberi jogok hely
reállitását hangoztatja, bár termé
szetes, hogy polgári létéről, nyers
anyagjairól, piacairól van szó. A 
diszkrepáncia a tényleges inditőerők 
és az idealista jelszavak közt any-
nyira nyilvánvaló, hogy sokan meg
rökönyödve állnak meg előtte és ke
resik a magyarázatot. Hogy' lehet 
például, hogy az az Anglia, amely 
gyarmatbirodalmat teremtett és. 
nemzetek sokaságán uralkodik, a 
kis nemzetek szabadságának üdvös 
voltát hangoztatja, kérdi a semleges 
szemlélő? Nem hisszük, hogy a jel
szó-hivő angol kispolgárok nagyré
sze képmutató lenne, legalább is 
nem mutat erre az a véletlenül ke
zünkbe került angol regény, amely 
a mostani háború előtt, éppen a len
gyel bonyodalom tetőpontján került 
ujabb, nem tudni, hányadik, kiadás
ra, Ian Hay könyve Pip, egy fiatal
ember románca nem „nagy" regény. 
Becsületes, rokonszenves, friss irás, 
szolid pszichológiai kidolgozással. 
Cselekménye önmagában nem iga
zolja, miért kellett ezt a könyvet uj 
és olcsó kiadásban kihozni Angliá
ban a nemzetközi izgalom forrpont
ján. Pip, a jómódu angol fiatalem
ber, gyermekkorát kapjuk a könyv
ben, az iskolát, sportot. Egyik taná
ra felfedezi benne a született cric-
ketjátékost, 10-20 oldalon circket-
mérkősések szakszerű leirása szóra
koztat. Pip otthagyja az egyetemet, 
feje nem veszi be a tudást. Apja vá
ratlan halálakor kiderül, hogy az. 



öreg orvos szép vagyonát kétes spe
kulációba, holmi rézbányák papirjai
ba fektette, amelyek talán sokat 
hoznak majd egyszer, egyelőre azon
ban semmit. Pip szegényen, munkás
nak áll be egy autógyárba, ahol ké
pességeivel és akaratával felküzdi 
magát, a tulajdonos társnak fogad
ja. Ekkor ugy véli, megengedheti 
magának a nősülést. Régi gyermek
kori ideáljának vall szerelmet s mint 
sportember golfmérkőzést kér a 
lánytól tét: a házasság. Ha Pip 
nyer, a lány férjhez megy hozzá, ha 
veszit, fuccs a házasságnak. A lány 
persze — egészséges ösztönének en
gedve, elutasitja ezt a megalázó és 
nevetséges ötletet, de el kell fogad
nia a mérkőzést, mikor Pip emlékez
teti arra, hogy neki ma az Anglia-
Ausztrália nemzetközi cricketmér-
kőzésen az angol szineket kellene 
képviselnie, ő azonban nem ment el 
a mérkőzésre, hogy a leánnyal játsz
hasson, hogy behizonyitsa neki — 
saját szavaival — felsőbbrendüségét 
és akaraterejét. A lány méltányolja 
a hallatlan áldozatot, a mérkőzés el
kezdődik és különböző bonyodalmak, 
összeveszés és a mérkőzés abbaha
gyása után, házassággal végződik. 

A könyv népszerűségét és ujra
kiadását a könyv angol atmoszférá
ja igazolja, az a világfelfogás, amely 
Pip jellemrajzával piedesztálra emeli 
az angol sportembert. Pip a fair 
play embere, korrekt, gondolkodása 
megfelel az angol józan észnek. 
Szellemi horizontról, világnézetről 
nem lehet Pipnél beszélni, csupán 
szilárd jellemről. Keveset beszél, szi
vós és rugalmas, mint az acél, zár
kózott és szemérmesen gyöngéd, 
minden irigység és féltékenység nél
kül és szent előtte a kötelesség. 
Nem beszél tetteiről, pedig bálványa 
az angol közönségnek, sőt már an-
nak idején az iskolának, ahol „...az 
agy nem számit, csak az ügyesség, 
ahogy valaki kézzel, lábbal, izommal 
kezeli a labdát". A naiv lelkű, de 
nemes lelkületű sportember képében 
az angol polgár sajátmaga ideálké
pét kapja, azt, amilyennek látni 

akarja önmagát, vagy amilyen lenni 
szeretne. Vagy, ahogy Pip ebédköz
ben eltűnődik: „...Az asztaltársaság 
látványa megdöntötte volna minden
ki véleményét, aki az angolszász faj 
dekadenciájáról beszél. Micsoda 
nagyszerű társaság! A lányok — lá
nyok, ezért minden kritikán felül. 
És a férfiak? Talán fiatalosak Tol
tak és konvencionálisok — bizonyá
ra mindegyik hajlandó lett volna 
megölni apját az uccán, ha az öreg
urat készenkötött nyakkendővel 
látja — de Pip tudta, hogy legtöbb
jük tiszta és egyenes, mint ő maga". 

„Nem nagyigényű könyv — írja 
róla egyik angol kritikusa — de fel
frissit, mert hijján van minden kon-
vencionálizmusnak és álszenteske-
désnek". A konvencionálizmus kér
dését a fentiek után fölösleges lenne 
bolygatni. Álszenteskedés pedig 
csakugyan nincs benne, mert ehhez 
kettő kell: kell, hogy az álszent is
merje a dolgok tényleges összefüg
gését és ezeket elhallgassa, eltit
kolja vagy hamis összefüggéseket 
hazudjon. Aki nem gondolkodik, ha
nem csak átveszi a véleményeket, 
nem is lehet álszent. Pip sem ál
szent, és a könyv sem szenteskedik, 
mikor egyszerűen nem beszél Pip és 
az angol középosztály anyagi létfel
tételeiről. Becsületesen mutatja meg 
azonban a dolgokat, ugy ahogy 
azok az angol polgár tudatában 
megjelennek, távolabbi összefüggé-
seik távlata nélkül. Holmi spekula
tív rézpapirokba fektette öregem 
egész vagyonát, mondja Pip. 
Körülbelül ennyit tudott Pip 
egész generációja, rézről, ércekről 
aranyról és gyémántról — az a ge
neráció, amely hivön hajtotta végre 
a kis bur parasztköztársaság ellen 
a háborút. (Rhodes Cecil, a viktoriánus angol gyarmatpolitikus, persze 
többet tudott — tudott aranyról és 
gyémántról, mikor vérrel, vassal, 
háborúkkal megvetette az afrikai 
angol gyarmatbirodalom alapját.) 

Pipnek azonban, minthogy nem 
gondolkodó fő, eszébe sem jut, saját 
létfeltételeit kutatni. Ködös ismere-



tei vannak holmi értékpapirakról, 
pedig ezeken, a mögöttük levő gyar
mati kincseken és az alacsony ben-
szülött-béreken nyugszik az angol 
középosztály jóléte. „Az angol koro
na legszebb ékessége", India, erede
tileg egy magáncég koncessziós te
rülete volt, és éppen angol közgaz
dasági könyvekben olvashatunk so
kat az East Indian Company 17. 
századbeli módszereiről. Természete
sen uriember, sportember nem fog-
lalkozhatik ilyen elavult históriák
kal, aminthogy nem törődhet bur 
háborúval, vagy a kinai boxerláza-
dás leverésével sem, pedig ezek az 
események már Pip életében ját
szódtak le. A mai Pip viszont ugy 
lelkesedik a kis nemzetek szabadsá
gáért, mint pl. a mult században a 
nemeslelkü angol lelkesedett a sza
badkereskedelemért. Ezzel kénysze-
ritette ugyanis Kinát, hogy meg
nyissa kapuit az indiai ópium előtt, 
— ami azonban csakis a szabadke
reskedelem tisztes elvének értelmé
ben történt. Viszont igy számos ro
konszenves és korrekt angol gentle
man szentelhette életét a sportok 
előmozditásának, hála „holmi" 
ópiumpapirok rohamosan emelkedő 
osztalékának. 

Pip ilyenformán valóban egyeneslel-
kű ember s a minden álszentesség 
nélkül való könyv ujrakiadása is in
dokolt. Hiszen az angol közvélemény 
tudatában a valóság helyett — szub-
jektive és hivőn ma is a látszat je
lenik meg és az érdekcsoportok har
cait elfedi az eszmények gőze, me
lyek sokkal alkalmasabbaknak bizo
nyultak a Birodalom érdekeinek vé
delmére, mint bármely más, az an
gol hagyományokkal esetleg ellen
kező módszer. (Ádám Elek) 

A FÖLD ÉS MI. „Ez a könyv 
vészkiáltás. Azokhoz szól, 

akik vakon botorkálnak a világban 
ás nem tudják, hogy életüket min
den pillanatban láthatatlan vesze
delmek fenyegetik" — igy vezeti be 
Georges Lakhovsky francia termé
szettudós A föld és mi (La terre et 

nous. Pasquelle Editeurs, Paris.) 
cimű a tellurikus és kozmikus su
gárzásokkal s azok hatásaival fog
lalkozó könyvét. A halál és a pusz
tulás sugarainak nevezi a föld mé
lyéből és a világürből érkező elek
tromos áramlásokat, amelyek jelen-
voltát — mint kifejti, — már évez
redek óta észlelik, csak a magya
rázat hiányzott, hogy mi okozza e 
sugárzásokat. 

A föld tellurikus kisugárzása 
Lakhovsky elmélete szerint is elek
tromos eredetű. A különböző geoló
giai rétegek alkotó anyaguk szerint 
más és más elektromos töltésűek: 
igy negativ elektromos töltésű a 
homok, a gipsz, a meszes és homo
kos kőzet, pozitív töltésű az agyag, 
a szén és a fémtartalmú kőzetek. 
Az ellentétes elektromos töltésű ré
tegek között állandó kisülési folya
mat egyenlíti ki a feszültséget s ez 
a folyamat okozza a földsugárzást, 
ami ott jelentkezik legerősebben, 
ahol két ilyen ellentétes összetételű, 
tehát ellentétes töltésű geológiai ré
teg találkozik. Erős földsugárzás 
észlelhető jó elektromos vezetők: 
nagyobb fémtömegek, földalatti for
rások és vizerek fölött is. „A föld
sugárzás vezette Mézes vesszejét is 
— irja Lakhovsky, — amikor vizet 
talált a pusztában s ez a sugárzás 
lenditi meg a mai fém, olaj és viz-
forráskutatók keresővesszöit, ingáit 
és műszereit is. A földsugárzás oly 
erős, hogy különösen érzékeny em
berek műszer nélkül is megérzik, s 
érzik és menekülnek előle az állatok 
is, csak az ember nem vesz tudo
mást róla s nem keres védekezést..." 
Már pedig Lakhovsky szerint a föld
sugárzás az oka minden betegség
nek: elsősorban a ráknak, fekélyek-
nek és daganatoknak. A földsugár
zás okozza az öregedést, az ideg
rendszer megbetegedéseit s azokat 
a rejtélyes haláleseteket és szeren
csétlenségeket, melyekre a tudo
mány eddig nem talált elfogadható 
magyarázatot. „Képzeljük el, — irja. 
— hogy valamely ház ilyen rétegta
lálkozás, földalatti forrás, vagy na-



gyobb fémtömeg fölé épült s az 
ágyaik véletlenül a kisugárzási vo
nal fölé kerültek. Az ilyen ágyban 
alvó előbb-utóbb sulyos beteg lesz, 
hiszen naponta nyolc-tizenkét órán 
át kiteszi magát a rádiumnál is 
rombolóbb kisugárzásnak". A véde
kezés első feltétele: ne épitsünk 
ilyen kisugárzási pontok fölé s ha 
az épület már áll, helyezzük el a 
fekvőhelyeket a sugarak legtöbbször 
alig 50-60 centiméter szélességű vo
nalából. Lakhovsky szerint mind
egy, hogy a ház emeletes vagy föld
szintes, mert a sugárzás még két
ezer méter magasságban is válto
zatlan erővel jelentkezik, hiszen a 
felhőzet elektromos töltése is min
dig azonos azzal a területével, mely 
fölött „a felhő áll". 

Ezen a ponton elcsuszik kissé 
Lakhovsky elmélete. A felhő nem 
„áll" bizonyos pontok fölött, hanem 
a felső légrétegek áramlása sodorja 
szerteszét vagy süriti össze. Azt 
már Lakhovsky sem meri állitani, 
hogy a légköri elektromos kisülések 
mindig az ellentétes geológiai réte
gek találkozási pontjai fölött zajla
nak le. Épugy vitatható az az álli
tás, hogy a vulkánikus jelenségeket, 
az apály és dagály tüneményét is a 
földsugárzás okozza. 

„Vannak olyan geológiai rétegek. 
— olvassuk egy helyen, — melyek 
tellurikus kisugárzásának hatása 
alatt az ember ideges, nyomott ke
délyű, kedvtelen és képtelen minden 
komoly munkára. Helyenként a tel
lurikus sugárzás oly intenziv, hogy 
szivbénulást okoz, vagy öntudati 
zavarokat, melyek hatása alatt elő
fordul, hogy a gépkocsivezető el
veszti uralmát a kormány fölött". 

„Mit gondolnak, — kérdezi, — 
miért kivánkozik mindenki vissza 
Párisba, aki valaha is ott járt? 
Azért, mert a világ kulturájának és 
szórakozásainak központja? Nem. 
Nem a Quartier Latin és nem is a 
Montparnasse emléke okozza ezt a 
nosztalgiát! Az igazi ok az, hogy 
Páris olyan száraz, homokos talajon 
épült, amely fölött a tellurikus su
gárzás csak alig észlelhető". 

„Ilyen száraz és szigetelt talajok 
Afrika és Ázsia sivatagjai is és akt 
sokáig élt a sivatagban — örökké 
visszakivánkozik oda". 

Nem tudjuk, hogy a francia had
sereg gyarmati szolgálatra „itélt" 
tisztjei s Lakhovskynak az idegen 
légióban szolgáló honfitársai ezen a 
véleményen vannak-e s vállalnák-e 
ezeket a kissé merész „igazságo
kat"?... 

A könyv további részében kifejti, 
hogy az élőlény teste éppugy ellen
tétes elektromos töltésű sejtekből 
áll, mint a föld. Amig az élő elek
tromos gép: növény, állat, ember 
megfelelően reagálhat a hő, fény, 
hang érzetét kiváltó s az anyagcse
rét és a szervezet belső kiválasztó 
munkáját szabályozó kozmikus su
gárzásokra, melyek az egész világ
egyetemet azonos ritmus szerint 
kormányozzák — a szervezet egész
séges. A tellurikus sugárzás azonban 
előbb-utóbb a veszélynek kitett sejt-
részek reakciókészségének (oszcillá
ciós-képességének) csökkenését, el
halását idézi elő. Igy keletkezik a 
rák, a különféle daganatok, ez az 
oka az öregedésnek és a halálnak. 

A gyógykezelés módja tehát min
dig ugyanaz: vissza kell adni a be
teg sejt oszcilláló képességét. Lak
hovskynak, — mint kifejti, — sike
rült is ezt elérnie egy különleges 
készülékkel, amely mindazokat a 
rezgésszámú hullámokat egyszerre 
és nagy intenzitással kisugározza, 
melyek behatására a szervezet 
egészséges része megujithatja vagy 
ujra munkába állithatja az elhalt 
vagy reakciókészségét elveszített 
sejteket. A készülék eredményeit 
klinikai kisérletekkel igazolja. 

„Egyetlen célom, — irja az utolsó 
fejezet végén — hogy a világnak 
megmutassam az igazságot és meg
váltsam szenvedéseitől. Ma még ké
telyekkel fogadnak, de az igazság 
végül győzni fog". 

A világ mindig kétkedve fogadta 
a megváltókat, akár tudományos, 
akár pedig valamilyen elvont, ter
mészetfölötti igazsággal jelentkez
tek s mi tagadás, a kétely Lak-



hovsky világmegváltó teóriáival 
szemben sem indokolatlan... (Köves 
József) 

ALFRED CHAPUIS: LA SUIS-
SE DANS LE MONDE. 

(Payot, Paris 1940) A mai háború 
közepette kis államról irt műben 
nem igen nyilvánulhat meg remény 
és optimizmus. Svájcról szóló köny
vében Chapuis is elsősorban az idők 
nehézségeire utal a kis államokat il
letően s a könyv előszavában igy ir: 
„A háború Svájcban is gazdasági és 
erkölcsi zavarokat idéz elő, amiket 
azonban e könyvben, mely a békés 
Svájc időtlen arculatát tükrözi, nem 
emlithetek". És valóban: szó sem 
esik arról, miként próbál megbir
kózni az eléje tornyosuló nehézsé
gekkel a megpróbáltatások nehéz 
idejében a latin és német tenger kö
zé ékelt kis semleges ország. A kis 
államok létjogosultságát tagadó pro
pagandák korában azonban a szerző 
már az első oldalakon országa élet
jogának történelmi bizonyitására 
kényszerül: „Svájc nemcsak földraj
zi fogalom, hanem mindenekelőtt po-
litikai alkotás". 

A könyv felöleli Svájc minden kér
dését. Történelmén kivül tanulságos 
és értékes képet ad Svájc iparáról, 
mezőgazdaságáról, irodalmáról s né
pi és kulturális kérdéseiről is. Talán 
mégis legtöbbet mondanak, a legjel
legzetesebbek a könyvnek a svájci 
demokrácia aktuális kérdéseiről s az 
ország nemzetközi helyzetéről szóló 
fejezetei. A demokrácia meghatáro-
zásánál a nemrég elhunyt Motta 
szavait idézi: „Nincs egyetlen törté
nelem sem, melyben a demokrácia 
eszménye nagyobb érvénnyel nyilat
kozott volna meg és határozottabb 
folytonossággal tökéletesedett vol
na". De nem marad meg itt: „Egy 
gazdaságrendszer, amely pl. egyet
len osztály kezében hagyná a java
kat majdnem illuzórikussá tenné a 
politikai egyenlőséget". Ezt a megál
lapítását a svájci valóságra alkal
mazva arra a megállapitásra jut, 
hogy minden polgári jog ellenére 
Svájc gazdasági életében a munkást, 

mint termelőt mégis csak egy meg
merevedett rendszer gazdasági tör
vényei tartják hatalmukban. 

Nemzetközi vonatkozásban a sem
legességet tartja Svájc egyetlen le
hetséges külpolitikai megnyilatkozá
sának, de ugy látja, hogy az uj há
ború komoly megpróbáltatások elé 
állítja a kis ország hagyományos 
semlegességi politikáját. 

Kétségtelen érdeme a könyvnek, 
hogy egységes képet nyujt Svájc 
gazdasági és kulturális életéről. 
Történelmi visszapillantását gyak
ran váltják fel szigorú statisztikai 
adatok, melyek szemléltetőbbé te
szik a fejlődés menetét. Svájc irodal
mát kiforrott nemzeti irodalomként 
kezeli. „Négy nyelv egy irodalom" 
— ez szerinte a svájci irodalom leg
sajátosabb jegye. A könyvet Etter 
elnök szimbolikus szavai zárják: 
„Mi el vagyunk szánva folytatni or
szágunk történelmét". (Járai Rezső) 

H ORVÁTH IMRE VERSEI. 
(Elszánt kötelesség. Grafi

ka. Nagyvárad 1940) Horváth Imre 
rövid időközben immár második ver
seskönyvét jelenteti meg. Már előző 
kötete (Adj, kertem több virágot) 
megérdemelt figyelmet és jo
gos várakozást ébresztett iránta, és 
friss kötete örvendetesen bizonyit
ja, hogy a várakozás nem volt alap
talan. 

Horváth Imre igénytelen és této
va kezdetek után találta meg lirája 
mai hangját. Első versei vidékies 
hangulatukkal, elkésett érzelemvilá-
gukkal a századelő lirájának után
érzéseként hatottak. Eredeti tehet
sége csak ujabb termésében bonta
kozott ki. Verseiből egy fegyelme
zett, fontoló, képre, jelzőre igényes 
költőt ismertünk meg, a négysoros 
vers, a miniatür forma mesteri k e 
zelőjét. Bizonyára a kinaiak s fő
ként Kosztolányi példája hatott rá. 
Nem a modor vagy az eszközök át
vételére gondolunk. Horváth Imre 
esetében a csattanó formai ráhibá-
zás eredeti készségre, sajátos költői 
észjárásra vall. Azt mondhatnám: 
négysorosokban gondolkodik, mint 



ahogy van költő, aki szonettekben 
gondolkodik. Horváth Imre virtuóz 
biztonsággal kezeli ezt a látszatra 
igénytelen, valójában azonban, pró
bára tevő formát. Mennyi szemér
mes vallomás van ebben az éteri 
hangon rebegő világi könyörgésben: 

A túlvilági rózsák 
és liliomok szebbek. 
Adj, kertem több virágot. 
Sírom, adj kevesebbet. 

A modern szerelmi érzés kuszált-
sága négy összevillanó paradox ha
sonlatban: 

Jó vagy, mint mások kenyere. 
Szép, mint a szó, mit titkolok. 
Hü vagy, mint a gyülölködés. 
És hires, mint a gyilkosok. 

A ferences lelkű korhely hajnali 
társalkodása sétabotjával: 

Mást akart ő is, amikor kihajtott, 
mint büszke nád. Most őröm és 

rabom. 
Hogy hajnaltájban hazafelé tartok, 
rároskadok — és megsimogatom. 

Ezeket az idézeteket előző köte
téből vettük. — Uj verseiben a fe
nyegetett kortárs szorongó hangja 
uralkodik. A keserűen groteszk Ré
mület, az elborult hangu Nekik jobb 
és a méltóságos, aratóünnepi ritmu
sú Péternái a háborús esztendő nya
rának vészterhes, fojtogató hangula
tát idézik. 

A kor gyűlöletes jelenségeire cél
zó verseiben (Féregsors, Horog) a 
fojtott emoció az allegória személy
telen szigorába öltözködik, de az ál
öltözetű, versekből csak ugy sziszeg 
a titkolhatatlan megvetés. Ez a szó: 
„háború" egyszer sem fordul elő kö
tetében, de versei fölött a félelem sö
tét felhője ül. A halál gondolatát 
hessentgető, titkos „félelmekkel" és 
bogaras rettegésekkel teli költőt 
meglegyintette a vesztébe rohanó vi
lág páni félelme. A vihart félő, ször-
nyedt szamárbőgésből a rémület jo
gának hirdetését hallja. Az emberi 

felhördülésre gyáva korban az állati 
félelem harsonája hirdeti a világ 
lappangó igazságát... 

Utoljára hagytuk négysorosait. A 
pompás költői találatok egész füzé
rét kapjuk kötetében. Az Alföldi tél 
bájos humorú rajza a kinai versek 
finomságaival vetekszik: 

Tenyérnyi fagy. Ez itt a sarkvidék. 
Rátűz a nap — s olvad a percnyi hó. 
Lakából egy zömök veréb kilép — 
s tipeg, topog. Ő itt az eszkimó. 

Máshol négy sorban egész „világ
képet" kanyarit, mint ebben az antik 
derűvel mosolygó látomásban: 

Perdül a föld: szeszélyes, csonka 
kocka. 

Véle az ég terén pihenni dőlt 
arkangyalok egymásközt dévaj

kodva 
ütik agyon a végtelen időt. 

Idézzük még az Idegen nő cimű 
versét, amely merész hasonlatában 
összefogott képeivel a sűritő forma 
remeke: 

Hideg vagy, mint a héber temetők. 
S homlokod fehér márványa alatt, — 
mit hajad sötét indája benőtt, — 
titokzatos halottak nyugszanak. 

A kötetet román és francia költők 
verseinek forditásai egészitik ki. 
Maurice Fombeure didergő hangula
tu háborús Nocturnójának átérzett 
forditása különösen sikerült. (Kor
vin Sándor) 

AZ AMERIKAI BÖRTÖNMUN-
KA. Haynes E. Frednek a 

mult év végén New-Yorkban megje
lent könyve (The American Prison 
System, McGraw-Hill, 1939) az ál
talános kérdések felvázolása után 
azoknak az Egyesült Államokbeli 
kisérleteknek történetét ismerteti, 
melyek arra irányultak, hogy a fog
lyok munkáját a szabad ipar és ke
reskedelem jogaiban részeltessék. 
Megállapitja, hogy már az 1929. évi 
válság előtt nyilvánvaló volt a fog-



ságra itéltek munkájának egyre na
gyobb fontossága, főleg a vállala
toknak végzett munka megszünteté
sével s a fogvatartottak munkájának 
saját kezelésben való értékesítésével. 
1922 után a börtön-munka megszün
tetésére irányuló ellenzéki mozga
lom azonban ujból erőre kapott. 
1933-ban az Egyesült Államok 15 
állama törvénybeiktatta, hogy tilos 
a fogvatartottak által készült áruk 
külföldi eladása, s követelték ezen 
áruk eredetének külön megkülönböz
tető jelzéssel való ellátását. Az N. 
R. A. törvénytervezeteibe utasitások 
kerültek be a ruházati, gyapot és 
más iparokat illetően, melyek a bör
tönökben készült cikkek szabad ke
reskedelmi forgalmát voltak hivatva 
megakadályozni. 1934 januárjában 
azonban az Egyesült Államokon be
lül különböző államok ujabb önkén
tes megállapodásra jutottak, a rabok 
által előálitott iparcikkekre vonat
kozóan. Egyöntetü órarendet állapi
tottak meg a dolgozó foglyok szá
mára, valamint termelő gépek hasz-
nálatát is engedélyezték. A ruházati-
és gyapot-ipar munkarendjéhez al
kalmazkodva, a börtönök igazgató
sága heti 40 óráról heti 36 órára 

csökkentették a munkaidőt. 1934 ok
tóberében egy az N. R. A. által ki
küldött bizottság megvizsgálta ezt a 
megállapodást. Meghallgatta a szer
vezett munkásság képviselőit, akik 
követelték, hogy a börtönökben elő
állitott és a szabadon termelt áruk 
közötti tisztességtelen versenyt azon
nal szüntessék meg. A bizottság ugy 
határozott, hogy a börtönökben ké
szült áruk kereskedelmi forgalmát 
meg kell szüntetni és javaslatokat 
is tett ebben az irányban. 1935 szep
temberében végül az elnök egy szer
vet létesített, melynek hivatása a 
börtön-munka ujjászervezése s a 
kérdésnek végleges megoldása volt. 
Ez a szerv a különböző államokban 
végzett tapasztalatok alapján egyre 
késziti módositó javaslatait az ellen
tétek elsimitására. 

Szerző véleménye szerint azonban 
az a viszály, mely a börtönökben ké
szitett fogyasztási cikkek körül fel
merült, nemcsak az ezekkel az 
árukkal üzött tisztességtelen ver
seny ellen irányul, hanem általában a 
verseny ellen, amit a börtönökben elő
állitott cikkekkel a munkásság ér
dekei ellen folytatnak. (Szeremley 
László) 


