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T Ö R V É NY TE L E N EK
Új nagysikerii író tünt fel Mollináry Gisella személyében. Figyel
memet két felületes vélemény terelte Mollináryra: Kaffka Margit
egyenes utódjaként emelegette az egyik; káprázatos Írói nyers
anyagáról beszélt a másik.

Kaffka Margit anyánkkorabeli könnyes, halk líráját szeretem
és tisztelem egész nemzedékemmel egyetemben, de túlzás volna azt
mondanom, hogy megrázó élményt jelentett számomra valaha. is.
Prózájából a "Színek és évek"-re illik hivatkozni; s a regény vi
tathatatlanul szép és össínte írás is, ennél azonban nem sokkal
több. Sem az író osztályát, sem korát nem hozza élményteremtő
erővel, emlékezetünkben, mint langyos, édesen sós, fájdalmas asz
szonysírás kísért. Öszinte sírás. De tíz év előtt olvasván. ma már
oem tudnám megmondani pontosan, hogy mit is sirat? Minden tisz
teletem Kaffkáé, az egyetlen asszonyíróé, aki a Nyugatosok mellett
tekintélyre vergődött. Am kísért bennem egyfajta gyanú: vajjon
nem nagy kortársainak akkori tisztelete örökítette-e őt reánk? S
mert akkor mindenki elismerte, Adytól Szabó Dezsöig; a nagyok
mai rajongói és epigonjai nem merik újraértékelni azokat, akiket
II hajdani gárda elfogadott? (Feltevésem erősítéséért Füst Milánra
kell gondolnom a hajdani gárdából. Babits egyenrangúként kezelte
és Babitsnak egyik örököse, Illyés Gyula a nagy előd értékítéletét
pontosan átvéve, hasonló módon tiszteli, mint írásaiból kíderül.)

(Nem én vagyok hivatva megállapítani azt, hogy Kaffka Mar
git, - II nyugatosok és az értekítéletben őket követőknek ellené
re, - nem egyenrangú például Móricz Zsigmonddal ; arra sem,
hogy Füst Milánt a nagy nyugatosokhoz méltatlannak tartsam. Csu
pán hangot kívántam adni annak a meggyőződésemnek. hogy a
klikkszemlélet, a csoporton belüli rangosztás, - kifelé nem bódít
el éppen mindenkit.)

Az a vélemény tehát MoUináryról, hogy Kaffka egyenes örö
köse, nem jó indulatúan csigázta fel az érdeklödésemet, inkább
gyanakvást szült bennem.

Annál jobban meglepett az, amit az új író nyers anyagbősé

géröl hallottam. Ez tett kíváncsivá, ez vezetett valóban nagy jelen
tőségü könyveihez.

A még egyelőre sehová sem skatulyázható, új témát kereső,

sikeres írókat szívesen emlegetik nyersanyag készletük miatt. Van
ebben az emlegetésben, - túl az irígységen, - valami fenyegető

is. Mintha azt mondanák e "polgári" műasztalosok, ti csak szánt
sátok ekével ennen lelketeket, bányásszatok új, nyers anyagért:
mi válogatunk, csiswlunk, fínomitunk majd ezekből, mi, a végle
ges forma művé8zei, ..

"Az irodalmi nyersanyagszállítóknak" vannak aztán más ellen
ségei is: elsősorban a nyersanyagból tömegcikket termelő, gyári
teldolgoz6k, az úgynevezett széria regényírók. (Ide tartoznak az
életrajz utánkérőzők is.) A nyersanyaghalmozénak csúfolt élmény
és témagazdag új írót, legjobban azonban a lombik irodalmárok
üldözik. Ezek azok, akiknek már a válogatott polgári téma, aka
rom mondani a szárított és pácolt diófa sem elég jó anyag. Kidol-
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gosandö műveik számára lik találták fel az elvont eszméből mult
századí Iélekelemzéssel szag- és íztelenített műanyagot ...

Ha megállana az íróknak ez, a műveik anyaga szerinti oss
tályozása, Ú~ Mollináry a legértékesebb nyersanyagosok legelső

osztályábél való. Mi!.ve nem regény: hiba lenne regény gyanán]
tárgyalni nagy értékeit, tehetséges hibáit és néhány fogyatkozását.
Mollináry két hatalmas kötetben ("Betévedt Európába" és .Betelt
a főld; hamissággal") zolai naturalizmussal saját életének és kör
nyezetének rajzát írta meg.

A fiumei gyorsvonatról egy horvát állomáson kiszáll egy Pest
re utazó, olasz eredetű orvostanhallgató. A horvát állomás vendég
lőjének kisegítő leánykája megtetszik neki, vele tölt néhány na
pot. Nemsokára a kis Mollináry Katka tizenhét évesen. s a szép
olasztól megejtve utazik a milleniumi lázban égő Pestre, az orvos
után. Szigorú erkölesű horvát katolikusok lánya Katka. akik a
bűnbeesettnek csak akkor bocsátanak meg, ba a csábító feleségül
veszi.

Egy ideig Pesten hányódik, mint a Rókusban gyakorló olasz
orvos szeretö]e, majd az apaságí kereset elől szökő férfi más fér
fiakkal ismerteti össze, lerészegiti, mélyebbre lökve őt a bűnbe.

Az apaságot nem vállalja, Katkát kidobja. A gyerek megszületik,
Ratka utcalányok között neveli egy ideig a kis törvénytelent: Gi
zát, ő maga konzumlány lesz egy mulatóban. A kis Giza kivénhedt
utcalány keresztanyjánál éli első éveit, a férjhez menvén nagysá
gává fínomodott Mariskánál. Anyját ebben az időben ritkán látja
és határtalanul szeréti. Anyja összekülönbözik valamiért a kereszt
mamával, felpakkolja Gizát és meg sem állanak egy szabolcsme
gyei faluig. Itt lett körorvos az olasz, ide hozott feleséget magával.
A falu álmélkodva fogadja atolIbokrétás Katkát és felcicomázott
kislányát. A leányanya lakást fogad, nyomban betegnek teteti ma
gát és hivatja az orvost. Az egyszerű, magyarul rosszul beszélli
Ratka hatásos jelenetre készül. Kis gyermekét előkészíti rá és azt
parancsolja, hogy mikor az orvos megérkezik, szaladjon hozzá,
ölelje át a lábait és kiáltsa: "Édesapám". A gyermek először hall
ja, h01O' apja is van, végtelenűl boldog és izgatott.

A meglepett férfi a beléje csimpaszkodó gyereket úgy rúgja
homlokon, hogy az ájultan összeesik. Igy ismeri meg az apját Giza,
Ez a rúgás, amit tőle kap, életét örökre befolyásolja. Az ütést nem
lehet elfelejteni, később is úgy érzi, hogy minden rossznak ez a
kezdete, ez a legfájdalmasabb, ez a legsérelmesebb. A rossz kút
feje.

Ez a sértés az évekkel állandóan növekedő sebként mélyül el
benne, ez marja, ez ingerli, ez kívánja meg, hogy sértsen, bántson.
fájdalmat okozzon másoknak ő is.

Apja elrúgja magától s a kis gyerek anyjába kapaszkodva,
apátlan gyerekek túlcsorduló szeretetével, sírig hűséget fogad 
az anyjának. Am a. szerencsétlen Katka, aki nincsen hol tartsa a
gyereket, . aki tartásdíjat nem remélhet, felkapja Gízát, elutazik
vele és az emberek könyörületességében bízva kiteszi és megszö
kik tőle a berlini pályaudvaron.

Ez a második ütés, -a nagyobbik, az anyáé az, - amit ez a
sebzett kis lélek soha többé kiheverni nem tudott. Hitetlensége,
istentelensége, konoksága, keserűsége, érdekeit tiz körömrnel védő

élelmessége ebből a végső kitaszítottságból eredt. Az éleseszű,

mindenre figyelő gyerek tolone úton járja be fél Európát. Itélete
van más mindenről, amit lát. Horvát rokonai nem fogadják be,
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esendőrök utaznak vele, azok etetik, fésülik, megjarra néhányszor
az árvaszéket, végre a pesti menhelyre kerül.

Ekkor kezdődik fullasztó zokogásra ingerlő gyerekkorának
részletes leírása: a menhelyből őt kíkölcsönző tápszülők, akisváci
öreg földművelők, a szolnoki református magyarok, az abonyi nyug
díjas vasútals özvegy, a szép, meddő váci pályaömé.

Mire a hatóság anyját kinyomozza, annak már újabb törvény
telen gyereke van. És a kis Giza összekerül az anyáva~, akit már'
megvet, gyűlöl és akin kívül nincsen senkije ...

Az elmondottak alig egy harmadát teszik az első Mollináry re
génynek. A .Betévedt Európába"-nak. Serdülő leánykoráig tart a~

első regény, a másik, a "Betelt a föld hamissággal" pontosan· ott
folytatja Mollináry életrajzát, ahol az előző könyv abbahagyta, at;

író fiatallánykorát, a világháborút, az első katonavőlegényeket

beszéli el, egészen addig, míg a kis Giza sorsa betelvén, ő is, mint
anyja, leány-anya lesz ...

A hatalmas munka anélkül, hgoy pillanatnyi üdülést, derülést
engedne, olyan hatást tesz, .míntha a félelem szorítaná zsibbadtra
a szivünket. Lélekzetelállító s csak azért nem lehet zokogni rajta,
mert szüntelenül zókogni senki sem képes.

A kis horvát lány nem Európába tévedt be, szíve alatt a gye
rekével, hanem a soknyelvű Monarchia egyik fővárosába, a zagy
va, perifériáin sváb, tót, szerb, horvát, cseh "Budapestre".

Egy monarchiabeli, kétféle nemzetiségből keveredett magyarrá
lett írónak kellett jönnie, hogy leleplezze ezt a millenniumi fő

várost.
Míg Mollináry művét nem olvastam. nem tudtam értékelni azt

ar; általam (színmagyar vidéken tiszta magyar ősöktől származom)
soha nem látott jelenséget, amint a magyárba az idegen szellern
behatol. De ahogy Mollináry leírja, az akkor még kültelek Ferenc
város cseheit. tót jait, a szerb állatkereskedőket, vagy piros fezes
szerb goszpodárokat, vagy a perditákat, akiknek kilencven százalé
ka nemzetiségi, ahogy megmutatja, hogy egyéni életútjukon pol
gáriasulva, hogy szivárog a város belseje, a szív felé egy-egy ilyen
nemzetiségi perdita, ahogy megmutatja a zsidók akkori szerepét,
- egyszerre élővé válik az egész liberális korszak. Eddig csak
politikai szólamokból, szüleink emlékéből ismerte nemzedékern ezt
akorszakot ; bár számtalanon írtak már nálunk a századfordulóról,
egyik írónk beszámolója sem volt ilyen élő, éles, megdöbbentő,

mint ahogy azt Mollináry saját gyerek szemével. - a társadalom
minden szemétjében megfetrengett kis társadalmon kívüli gyerek
szemével látta és megírta.

Művén keresztül az amerikai kivándorlás kora, Achim András
mozgalma mind-mind tapintható közelbe kerülnek.

Az életrajzírókat azzal szokták rémítgetni a kritikus mumu
sok, hogy mást, mint élményregényt, "én" komplexumot jól meg
írni nem tudnak később. Aki önéletrajzot ír, - az csak felsorol,
ahelyett, hogy szerkesztene, - mondják, - és teremtő képzelő

ereje helyett az emlékezetére támaszkodik. úgy érzem, hogy aki
nek ennyi élmény adatott, mint Mollinárynak, aki személyes élmé
nyét ilyen széles környezeti háttérrel, ilyen megrázó erővel tudja
kifejezni, az csak írjon bátran folytatólagos életrajzművet.

Máris többet tett, mint a puszta nyersanyaghordók: pellen
gérre állított egy társadalmat, bevádolt egy kort, és a művészet

erejével bitette el az olvasóval, bogy amit leír: igaz.
A Mollináry-mű a azunnyadó társadalom-politikust rázza fel
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az olvaséban. Nem szégyenlem naivnak tetsző Ielbuedulásomat. A~

a gondolatom, hogy a törvénytelen gyerekek érdekében kell új
törvény alkotására ösztönözni a férfiakat. De lehet-e férfiakkal
olyan törvényt hozatni, mely férfiérdekek ellen beszél?

Büntető törvénykönyvünkben, - meglátszik, hogy sajátos mas
eulin logikával férfiak szerkesztették, - van két cikkely. Az egyik
három évi ssabadságvesstéssel bünteti azt az asszonyt, aki magzat
elhajtást követ el magán, a másik csak két évnyi büntetést a mag
zatelhajtó leányanyára.

Valóban, ez a törvény. férfi logika szerint helyénvaló, mert
bűnösebb az a nő, aki megfelelő családi körülményei ellenére is
meg akar szabadulni a gyerekétől, mint az a leányanya, kinek ol.
dalán férfi nem áll. Mégis, ebben a törvényben, - egy társadalom
ítélkezik önmaga felett, - mintegy a törvény erejével mondva ki,
hoov a házasságon kivül született gyermek a törvényes ágyból szü
letettel nem egyenrangú; törvénytelen gyermek születését megaka
dályozní kisebb bűn, mint törvényesét.

A társadalom, mely ísmerí bűnös közönyét az apátlannal szem
ben, - ime, - törvényesen kisebb bűnnek tartja azt, ha egy apát
lan nem születik meg, mint, ha egy kétszülös.

A Krisztusban egyenrangú ember eszméjétűl messze igy tess
különbséget ellJre egy társadalom megszületendll és megszülethe
tendők között, De közben van nálunk családvédelmen alapuló nem
zetvédelem és meglehetősen sokat beszélünk az egyke ellen: Van
már ország közelünkben, hol nincsenek törvénytelen gyerekek. Ná
lunk törvény van rá, hogy törvénytelen gyermek megszületését
megakadályozni kisebb bi/n. Milyen bősi cselekedet ilyen társada
lombana törvénytelenek rendjébe tartozva, ezer bűn között inga
dozva, mégis megállni, - Mollináry Gizella nagy [elentöségű müve
erről beszél.

19f1dcz RÓZSA.

POSSONYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHÁZ: ROSTAND: SASFIOK.

Ez a hires romantikus dráma mindig megtalálta az utat a magyar
közönség szívéhez, Hogyne találta volna meg, mikor 'az átkos Auszt
ria-Bécs állítódott szembe benne a francia gloárral, a szabadság
eszmével és mindazzal, amit Rostand beleötvözött, boIO' a nemke
vésbé temperamentumos francia publikum megtalálja benne a
maga "Tokaji asszúját" vagy "Gyergyói bál j át". Mert igen, ez a
különbség PAris és Pest színpadi viszonyai közt, h01O' ott Rostand
darabjai nyujtották az olcsó nemzeti lelkesedéshez a gyúanyagot,
még pedig helyenként nagyon is költői eszközökkel, úgy hogy a
legfinnyásabb kritikusnak is kedve telhetett benne. A Bonaparte
dinasztia halvány ágának szerepében pedig a nagy Sarah óta több
nyire színésznők tündökölnek. Hettyey Arankán, Várady Arankán,
Darvas Lilin túl nálunk is csak egy kiváló férfimegszemélyesftöje
volt a l'Aiglonnak: Törzs Jenő, most pedig a Nemzeti Szinház ki
váló karakter színésznöjére bizta a ragyogó külsőt, deklamáló kész
séget és színészí lendületet megkívánó ssereoet.

Gobbi Hilda külsöben sajnos nem nyujt sok illuziót. Túl kicsi
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