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Színház vagy Kultúra?
IRTA: IGNOTUS PÁL

Nyoie-tíz év óla gyakorlom
igaz, időnként
kihagyással - a leaJkoaiyult dicsőségű, iciomas
muiajl, melyet „bZiuikiuUku ’ dinen szokás em
legetni; ilyenkor ősz elolt tehát kötelességemnek
velem, hogy legalább telessem az erucKlodest a
„szezon-iijjlusi liu'ck, uurubcimok; szlur-nevck;
ozii.uiguzg';uUt£>i, szelZuulctuoi es szcrvposzlusi kom
binációk u*ani, mellektől lapjaink, körüli káveliazuink s ioproba.-La.yogaloi ii.\ugaman>a»uguiiiK
|uieuizscguvk. lutLclcm, lellietem, uo hiúba. meg
magárnál som tuuom becsapni, nemnogy másokat
tűnnek. A kenj szeredéit, kotolcsscgszerü eruekiodest lehengereli bei merni az omeiy, az unalom, az
egész úgynevezett színházi kuliura fölösleges és
mondvacsinált voltának érzésé. Próbálók számol
adni magamnak, hogy mi az okú ennek az érzé
semnek. A színház valsugbun van, mondjak egye
sek. Bizonyára így is vau. De hat mi limes vál
ságban ma/ Az egesz társadalom válságban van
— hogy no mondjam: az egesz világrend — bár
hova nezunk, mindenütt megrokeulseget, LanaustulaiLsagoi, lázas tapogatúuzast látunk manapság,
az élet fojtogató, az elet lájdaimafi, az élet nyo
morúságos, ue azt esnie nem lehel ráfogni, hogj :
unalmas/! Amit koncentrációs táborokról hal
lunk, nem uuelnius. Amit u beszéd- és ónlelemgyakontut helyett gázmuszk-liasználatra oktatott
gyerekekről hullunk, nem unulnius. Amit a dolláresesi pánikról haliunk, nem unalmas. A válság,
mely uz emberiséget gjötri, rendkívül szórakozluto. l)o a szórakozás, melyet a gyötrődő emberi
ség vigaszlaJu^ira müveinek, unalmas, mint a
halálEn-valóban ama frivol emberek közé tartozom,
akik „csak azért járnak színházba, hogy szórakoz
zanak, hogy egy estét kellemesen el töltsenek".
Soha nem vágytam arra, hogj’ színházban „tanul 
juk, sohasem gonoldbam, hogj nekem Usortos
Gyula vagy Bajor Gizi szájából az életre és min
denségié vonatkozó épületes útmutatásokat kell
kapnom. De hat valóban szórakoztaló-e az, amit
mi színikritikusok, egy kényelmesen alkalmaz
ható, fenntartásos dicseret patron igénybevételé
vel, „szórakoztató ’-nak szoktunk becézniI Hiszen r
tudjuk, vannak olyan jelenetek, melyek szinte
fizikai törvényszerűséggel kisajtolják az ember
ből a köiuiyct és a nevetést. 11a egy kutya átsza
lad a színen vagy égj kisgyerek várutl-an úl meg
szólal, ha a kis-szakasz életbe léptetésének más
napján valaki mond egy félig sikerült viccet a
tantuszokrol, ha valaki nagyon sokat eszik vagy
ha dupla bukfenccel esik ki a nász-ágyából, Ilu az
őszülő halánték ú nagyvilági férfi, ki minden ra
gyogó nőt úgy hajított cl, mint a félig elszívott
cigarettát, végül a Legigénj telenebb kisleányt
veszi féleségül, vagy ha éjszaka a hotoi-terraszon,
a tangó sejtelmes hangjai melleit égj’ kígyózó
derekú nő u lél tun sóhajtja, hogj’ nincsenek már
igazi férfiak, miközben megjelenik a háttérben
egy frakk, melynek viselőjéről a néző azonnal
tudja, hogj’ iez lesz az igazi férfi — ki tudna az ilyen
jelenet hatásának ellenállni! De ki állítaná, liogj’
ugyanilyen „szórakoztató", sőt sokkal szórakoz
tatóbb, mert meghatóbb és ehuidulítóbb és kacagtatóbb és röhögtwtőbb jelenetet nem talál az em
ber százat is, állandóan, az uccun, a lakásában
vagy a nyilvános helyeken, hol nem mint „néző’'
jelenik meg, hanem mint „szereplő”: ki maga is
ehetik, táncolhat és udvarolhat 111a az ember való
ban csuk ezt a szórakozást várná a színháztól, ame
lyet a kritikusok a mai darabok és előadások
mentségére szoktak felhozni, ezt bárhol másutt
sokkal olcsóbban, jutányosabban, előzékenyebb és
pontosabb kiszolgálásban is megkaphatná.
A színliáz von zó-erejének titka — mert ha
csökkent mértékben, de van meg ma is vonzó
ereje — az, hogj’ a szó rak ozás-ki sajtó ló ordináréságot. a művészet presztízsével műveli. Ezt teszi
még akkar is, ha ideiglenesen néha (lemond e
presztízsről. A színigazgató, ki na egyik pillanat
ban azzal ment ege tőd zik, hogj’ csak „szórakoz
futni" akar, a másikban már mint kultúr-fenő mén
követel adókedvezményt, ingyen reklámot, elis
merést és gyöngédséget mind maga, mind pedig
a szórakozási cikkeket gyártó szerzők és terjesztő
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Kötelező és önkéntes
Irta Hilscher Rezső egy. m. tanár
munkaszolgálat
1. A kőtelező munkaszolgálatról.
A munkanélküliség erkölcsi, kulturális
szociális es gazdásági kovetkezmenyei ellem
küzdelem intézményes megszel1 vezesere irá
nyuló törekvések a munkunelkuliseggel külö
nösen sújtott államokban ismét erősen elő
térbe hoztak u kőtelező, illetve az önkéntes
munkaszolgulat gondolatát és a vita egyre sze
lesebb hullámokban gyűrűzik.
a kőtelező munkaszolgalat meghatározott
időre szóló, egyfolytában tartó hosszúbb, vagy
bizonyos időközönként ismétlődő rövidebb tar
tamú munkateljesítésre való kötelezettséget
jelent, amelynek ha egylolytaban tartó, hoszszabb szolgalatról van szó, az erre kötelezett,
a szolgalat idejére önállóságát, önálló élet
módját ullalaban leladja es bizonyos megha
tározott célok irányában kényszerül tevékeny
kedni — tekintet nélkül arra, hogy államában
egyébként — érvényesül-e a munkára való
kötelezettség eszméje, vagy sem. A munkaszol
gálat kötelezettsége bizonyos meghatározott
életkorokhoz kötötten jelentkezik. A kötelező
munkaszáj) ólat bármely formában való meg
nyilvánulása azonban nem teremt munkavi
szonyt és a ma érvényesülő elvek szerint ki
fejezetten közcélú feladatok elvégzésére irá
nyul.
A kötelező munkaszol gálát lényegének
meghatározását az elmondottak korántsem
merítik ki- mert a kifejezetten gazdasági, szo
ciális érdekű célok mellett annak erkölcsi és
kulturális, sót politikai jelentősége is van, sót
ezekkel az utóbb említett célzatokkal szem
ben, idefoglalva a szociális érdekűeket is, a
gazdasági célzatoknak az eszme propagálói
között igen soknak szemében csak alárendelt
jelentőségük van.
(A kötelező munkaszolgálat bizonyos formája Ma
*
gyarországon az u n. közmunka intézményben jelent
*
kezik, amely intézmény még a jobbágyidőkből szár
*
mazó és azóta — megfelelő módosításokkal — máig is
fennmaradt.)

J kötelező munkaszolgálatot az egyénnek a
közösséggel szemben fennálló kötelességeként
minősítik, éppen úgy, mint a katonáskodástvagy adófizetést. Az intézmény legteljesebben
Bulgáriában épült ki. ezért ezt fogjuk ösmertetni, figyelmen kívül hagyva a németországi
kísérletezéseket s a kérdés körül kialakult vita
egész irodalmát.
A kötelező munkaszolgálat erősen emlékez
tet a burkolt, más név alatt szereplő, más kön
tösben jelentkező katonaság intézményére.
Tagadhatatlan- hogy a háborúban vesztos ál
lamokban, melyekben a békeszerződés meg
szüntette a katonai kötelezettséget, él legerő
sebben a kötelező munkaszolgálat gondolata.
És érdekes, hogy a megvalósítást Bulgária
kezdette el elsőnek a legyőzött államok között.

minden bolgár állampolgárságú lórii a 20
*ik
életév, a
nő lünk életév betöltése után a munkahötclezettség
(kötelező közösségi munka) keretébe esik.

A niunkakötelezettségiiek a törvényben
megállapított célja: a) hogy az ország mun
kaerőit közösségi alapon megszervezze és az
ország termelésének, valamint jólétének elő
mozdítása érdekeben hasznosítsa; b) hogy a
nép tagjaiban, tekintet nélkül társadalmi állá
sukra es vagyoni viszonyaikra, a közösségben
végzett munka szeretetét lölébrossze és azo
kat testi munka végzésére ösztönözze; c) hogy
a népnek erkölcsi és gazdasági helyzetét ja
vítsa, az alkun polgárok részéről a társadalom
iránt fennálló kötelességeik tudatát állan
dóan ébren tartsa s hogy okét a közgazdaság
különböző ágaiba céltudatos tevékenység út
ján bevezesse.
A munkakötelezettség révén elvégzendő munkák
közé tartozik az utuk, vasutak, csatornák, vízvezeté
kek, gátak építése, továbbá laivak és varosok létesí
lése, folyószabályozások, mocsarak kiszárítása, telefon
*
vezetékek készítése, erdősítések, a közülct tulajdonába
tartozó birtokok, gyümölcs
*
és fözelékkertek, selyem
*
hernyó, méh
*
és marhatenyésztés, halászat körüli mun
*
kák elvégzése, hányas és gyári munka teljesítése, ólel
*
miszerek konzerválása, a kórházak fehérnemű
*
és ruha,
készletének előállítása stb.

A munkákat az illetékes hatóság vezetése
és felelőssége mellett kell végezni. A munka
szolgálatot az arra kötelezettnek személyesen
kell teljesítenie, helyettest nem állíthat. Men
tesek csak a betegségük miatt testi és szellemi
munkára képtelenek, továbbá a férjes asszo
nyok s a hadsereg tagjai, zk szolgálat ideje
leríiak részére 12, nők részére 6 hónap. Azok,
akik családjuknak egyedüli támaszai, a rendes
időnek csak a leiét szolgálják le. Tanulók, ta
nulmányaik befejezéséig haladékot kapnak.
Azonban az eredeti törvényt rövidesen
kénytelenek voltak módosítani, minthogy a
párisi ú. n. Botschaftérkőnforenz a kötelező
munkaszolgálatot katonai szervezetnek minő
sítette. A niódosítús leglényegesebb része az.
hogy leszállította a szolgálati időt s a munka
szolgálatra kötelezettek egy részének lehetővé,
tette a szolgálatnak pénzzel való megváltását,
valamint az, hogy egy évfolyamból legföljebb
az évfolyamhoz tartozók 30T a hívható be. A
pénzzel való megváltás ügyében kérvényt kell
beadni s a megváltási összeget, amely 9000 és
32.000 leva között mozog, a kerületi munka
iroda állapítja meg.
Ha most a bulgáriai kötelező munkaszolgá
lat eredményeit vizsgáljuk, akkor megállapít
hatjuk, hogy bizonyos részleteredmények el
érését tagadni nem lehet, ellenben a várakozá
sok alapjában véve csak igen kis mértékben
teljesültek.

Bulgáriában az 1920. évi június 5»én kelt törvény
valósította meg a munkakötelezettscgct, mely szerint

A bulgár kötelező rendes munkaszolgálat fennállá
sának első négy évében veszteséggel dolgozott, így az
1920—1924. költségvetési években a kiadások 413 millió

színészek számára. S nem is hiába követel — mert jmeg mindig vonnak, akiket a színház bűvköre 9
megbabonáz s míg egyrészt minden „kedves, szó- j
rakoztató” bú rgy ósággal beérik, amit színpadról *
pn» utálnak nekik, másrészt elmulasztják tudó- ,
másul venni, hogy a színpad ma már nem is szol
gál egyébre, mint <■ bárgyóságok propagálására.
Még ami „irodalom’’ imilt amott becsúszik, az is
felerészben dilettáns eltökéltség műve, melyet
csak u szándék ment, másik felében pedig külön
félő „színpad-szerűség i" koncessziókban ellaposo
dott tehetségeké. Még ami irodalmi és művészi
érték a színpadon át a közönség elé kerül, az is

több ízléstelenségét, alpáriságot és aljasságot
hurcol magával, mint amennyit megér. All ez m-m
csak az írok teljesítményére, hanem a színészekre
is... Ideje volna ezt tudomásul venni s gyökrre,-en felszámolni azt az indokolatlan gyöngéd
ség( t, mely a ma.i pesti színházat szezonról sze
zónra, őszről őszre, mindig újra meg újra kisegíti
a csődből, melybe saját jól kiérdemelt végzete
juttatja — s mindig újra meg újra, elvonja az
egészség(-sel»b és ígéretesebb területekről a kulté
rónak legalább szaga iránt érdeklődő emberek
figyelmét, idejét, munkaerejét és — ey-el kellett
volna kezdenünk: — pénzét

2
Icvát tettek ki a 290 millió leva bevétellel szemben,
tehát 122 millió leva a kiadási többlet. A helyzet az
1924—1928. költségvetési években megváltozott és (>32
millió leva összes kiadással szemben már 718 millió
leva bevétel áll, vagyis a bevételek 115 millió lovával
haladjak túl a kiadásokat. Az 1920—1928. költségvetési
évek vesztesége így ü millió lovára csökkent. — Az
intézmény tiszta nyeresége évrolévre emelkedőben
van, az 1929—30. évben 182 millió leva volt. A nyerő
*
ség azonban fiktív, mert figyelembe kell venni azt is,
hogy az intézménynek niunloabért kifizetnie nem kell
és csupán a munkások eltartásának költségei terhelik
azt. Munkabér kifizetése mellett a mérleg egészen más
*
képp alakulna.

Érthető, hogy a kötelező munkaszolgálat
behozatalának megvolt a maga ellenzéke is,
különösen a szocialisták részéről, akik ebben,
mint szónokuk Januloff kifejtette, iizetésnélkiili kényszermunkát láttak és hangsúlyozták,
hogy az egész intézmény csak a nagybirtoko
sok érdekeit fogja szolgálni. Különben pedig
- felfogásuk szerint — a katonai rendszer
nem alkalmas a gazdasági élet számára.
Egészen természetes, hogy a modern demo
kráciának a szociális nevelés az alapfeltétele.
Az a szociális nevelés, amelynek eredményei
az ember lényegévé válnak és annak egyéni
ségét, életét kialakítják, magatartásának, tény
kedéseinek állandóan irányt mutatnak. A nép
iskolák munkája nyomán a szociális nevelés
eredményei nem bontakozhatnak ki a megkí
vánt módon, mert a mai népiskolai rendszer
elsősorban az oktatásra, ismeretek nyújtására
épül s bár néhol a szociális nevelésre is esik
valami hangsúly, a nép széles rétegei számára
ez a tervszerű munkafolyamat a népiskola, el
végzése után félbenmarad. Mindenütt tehát,
hol a modern demokrácia fejlődésnek indult
és kialakulni kezdett, igyekeztek megtalálni a
lehetőséget, hogy a nép széles rétegeit a demo
krácia megélésére alkalmassá tegyék. így ala
kult ki az északi államokban a népfőiskolák
intézménye, kilojezx?tten a szociális nevelés
célzatával.
Amikor a demokrácia csődjéről beszélnek,
elfelejtik, hogy a demokrácia csak ott jutha
tott csődbe, ahol azt vagy egyáltalán nem mun
kálták, vagy nem jól munkálták a szociális
nevelés erői. A szociálpolitikai törekvések si
*
kerességi
a demokrácia alapelveinek a nem
zet. egész életében való érvény rejutását félté
telezi, a kiindulópont pedig a szociális nevelés
eredményességében rejlik. Ez magyarázza pl.
azt a tényt, hogy az északi államok, különösen
Dániának látszólag sokkal kisebb terjedelmességü szociálpolitikája teljesebb és megnyug
tatóbb eredményeket mutat föl, mint Német

Egy pár szó
Szabó Julikéhoz
Én tudom magáról kedvesem, hogy Szabó
Julikanak hívják, hogy huszonkét éves, hogy
Tolna megye Decs községében született, fog
lalkozására nézve mindenes és utolsó szolgá
lati helyéről egészségesen távozott. Tudom,
hogy arca kerek, szeme világoskék, feltűnő
ismertető jele nincs és tíz évvel ezelőtt lett
utoljára beoltva. 'Tudom, hogy lent szolgált a
harmadikon. hogy
telén-nyáron
nyitott
konyhaajtónál súrolt és mosogatott és tu
dom. hogy a kedvenc nótája — ami nekem ép
uen olyan lépcsőházi kellék volt már, mint a
Tö-ös villanykörte virrasztó lénye, vagy az
emeletsarkokban diszkréten ellielyezett köpő
láda — hogy „olyan vagyok, mint az engedő
*.
iéin
Es végül tudom szörnyű nagy bűnét...
Amiért kíváncsi, bámész és résztvevő arcok
sorfala között vezették el tegnap a detektívek.
Amiért kihányták a gangra gondosan össze
kötözött batyuját, kidobálták a siffonérból hó
fehérre mosott slingelt ingeit, ropogósra ke
inényítotit al^óiszoknyá.it, cselédkönyvét
a
búzakalászból font rámával annak a szőke,
hajúszos katonának az arcképét, aki pont az
én lábaimhoz esett le. .Julika kedves!... Mi
kor ón megláttam azt a sok szopegő cselédkét,
a hivatalos arcú detektíveket, a maga csodál
kozó világoskék szemeit, amiből olyan aláza
tosan hullottak a könnyok. szinte beszélbdí
ezek a könnyek: én nem tudom ki ez a két ide
gen ember, én nem tudom mi az, hogy „bör
tön". én mm tudom, hogy a Nagyságos asz
szonv inért pattog olvan haragosan, mint a
falunkban a kisbíró dobja, én nem tudok, én
nem értek semmit, én csak sírok... Mikor
megértettem a könnyei beszédét, mikor fölfog
tam a magára bizonyított súlyos vádakat, mi
kor elröppent valaki szájáról'a szó „börtön",
éri nem értem, miért nem ordítottam ei magam:
vigyenek engem is. az én bűnöm is ugyanaz!.'!

s

független

ZEMLE

zösségi gondolainak kényszerintezmeny Kere
tében való kibontakozására, kifejlesztésére
csak naivitással lehet gondolni. A társadalmi
közösség felkeltésére és ébrentartására irá
nyúló neveléstől egy olyan sorsközösségben,
amelyet állandóan irritál az a tudat, hogy ez
a kényszerintézniény csak a társadalom hely
télen gazdasági berendezkedésének további
fenntartása, a kapitalizmus életének meg
hosszabbítása érdekében létesült — komoly
eredményt várni nem lehet.
Azok, akik a munkapiac tehermentesítését
várják a kötelező munkaszolgálattól, nem szá
mólnak 1) munkáséi bocsátásokkal, 2) a mun
kabérek leszállításával, s 3) hogy a munkaadók
előnyt biztosítanak majd a kötelező munka
szolgálat alól mentesek szamara.
Amennyiben a kötelező munkaszolgálat
nem burkolt köntösben életrehívott katonasá
got jelentene, hanem a munkanélküliség er
kölcsi, kulturális, szociális és gazdasági kö
vetkezményeinek leküzdését szolgáló szociál
politikai és szociálpedagógiai intézménynek
tekintendő, annál jobban hangsúlyozódik
benne az ellentmondás, hiszen a szociálpolitika
a társadalmi igazságosságot (méltányosságot)
kívánja érvényre juttatni és miként lehet iga:
súgásnak (méltányosnak) nevezni olyan intéz
ményi, amely a gazdasági élet meg nem felelő
szervezésének konzekvenciáját, kényszer út
ján — a nemzet ifjúságával szemben vonja le!
Ugyanebben az ellentétben sorvad el a szociál
pedagógia komoly lehetősége is.
Nem kívánjuk felsorakoztatni a. kötelező
munkaszolgálat elleni valamennyi szempon
pontot, csak azt kell még megemlítenünk,
hogy a kötelező munkaszolgálat- segélyével
az állandóan terjedő reakció megsemmisíti a
munkásság önsegélyének sztrájk útján való
érvényesítését az egyeztető szervek kikapcso
lásával s a munka hadseregnek a sztrájkolok
helyébe való állításával.
A szociális haladás követelménye a- mun
kára való jog általános érvényesülése, párlm
zamosan a mun ká ra való kötelezettség áltafá
nos érvényesülésével. Akkor, amidőn a társa
dalmi igazságosság (méltányosság) érdekét
képvselő szociálpolitika folytonosan igyekszik
kiépíeni a inunkéira való jog érvényesülését
reprezentáló s a demokratikus fejlődés alap
ján álló intézményeket (szociális biztosítás,
önkéntes munkaszolgálat stb.), a kötelező
munkaszolgálat belehasít ebbe a fejlődésbe,
az egyénnek kényszerrendszabályokkal amiigyis össze-vissza kötözött életét még jobban
* A fejtegetések természetesen a Hitler előtti gúzsba szorítja és a szociális állam helyett a
korra vonatkoznak.
Szerb.
rendőrállam szempontjait helyezi előtérbe.

országé, ahol pedig a szociapolitika a lehető
legtöbb kérdésre kiterjeszkedvo munkai, de
ahol a demokráciát nem érlelte életképessé
tervszerű, intézményes alapokra fektetett szo
ciális nevelési munka
*
A demokrácia csődje
ről tolult csak azok beszélhetnek, akik nem
ös'i érik i dtnukrácia lényegét és alapleltele.
leit, vágj' pedig azok, akiket diktátori ambí
ciók vezetnek.
t
Bulgária még nem jutott el a ncploiskolak
intézményéhez és az adott viszonyokhoz ké
pest a kötele, ő munkaszolgálat intézményét,
kívánja a szociális nevelés műhelyéül is tel
használni. Ezt a célt nem érte el. ami azonban
elsősorban azon múlott, hogy az intézmény
tevékenységében a katonai és nem a nevelő)
szellemet juttatta uralomra. 1700 munkaórára
csak 230 „nevelési
*
’ óra jut, ebből is 80 órai
a testgyakorlás vesz igénybe. A vezetők lég
nagyobb része pedig katonai szolgalatból ke
riilt át.
Mindenesetre jellemző, hogy a munkanél
küliség elleni küzdelem kérdéseinek megtár
gyalására a német kormány által kiküldött
szakbizottság 1931. áprilisi jelentésében a kö
telező munkaszolgálatban nem lat alkalmas
eszközt a munkapiac tehermentesítésére. S ha
most már a kötelező munkaszolgalatrol szelő
véleményeket összegezzük és az intézménynek
az elébeszabott föladatok megoldására való
alkalmassága felett véleményt mondunk, meg
kell állapítanunk, hogy a kötelező munkaszol
gálat ebben a formájában a korunk életeben
és társadalmi berendezkedésében mutatkozó
ellentmondások szaporítását szolgálja. Ileiniann szerint a szociál politika idegen test '<
kapitalizmusban. A kötelező munkaszolgálat
pedig ilyen test magában a szociálpuliiikában.
A szociálpolitika a társadalom demokra
tizálódásának vonalában halad és a társadalmi
önegély erőinek egyre nagyobb terjedelemben
való közreműködése nélkül csak beteg tengőé
désre van ítélve. A. társadalmi önsegély (‘i*ói
(‘gyedül a demokrácia szabadság-levegőjében
fejlődhetnek ki, a demokrácia eszméje pedig
az állampolgárok önkéntes odaadását, a köte
lességek önkéntes teljesítését föltételezi. A kö
telező munkaszolgálat ezeket az erőket meg
bénítja és a túlságosan elhatalmasodott büro
kratizmust még nagyobb helyzeti energiához
juttatja. A diktatúráira való törekvést szilár
dítja és kényszerintézmény jellege állandóan
hangsúlyozódván, az elébeszabott nevelő mun
kától nem lehet, igazi eredményt várni. A kő-

En is kinyitottam a szobakulcsunkkal a spáj
zol, én is kéjesen lehúnyt szemekkel nyeltem
a sok linóm, elzárt, tiltott falatot, kettőnk
bűne között enyém a súlyoisabbik. Mert én
csak befőttet, lógatott szellőt és diót csentem,
Szálló Julikat pedig mikor „rajtakapták", az
éhségtől reszkető kezekkel nyelte a délről ma
radt főzelékét, feltéttel. Én nem értem, miért
nem fogtam meg a maga kezét Julika. En
nem értem, hogy itt maradtam...
Aláír huszonnégy órája rág a lelkiismeret,
már huszonnégy órája nem énekel a házban
senki, már huszonnégy órája, hogy elvitték
magát Julika. Most, kora reggel van, az idő
csendes,Jiogy beragyogja-e az eget a napsu
gár, azt csak a kapun kív iil lehet látni. Kinyi
tom az elöszobaajtón a írisablakot, rányomom
az orromat a feketére lakkozott rácsra és fel
bámulok a „harmadikra". Már új cseléd van.
Az arca morcos és rossz nézésű, a spájzon —
gondolom — mára mái lakai lóg. A vieinézor
dít: a szemetet mért nem öntik „bele", mórt
mull léje. Egy koldus t kikorgolnek a házból.
Szomszédunk, az Őrnagy úr, leépítés folytán
saját hibáival kezdi az előszobáját vikszelni.
Tíz óra (‘Imáit, ordítja fel a házniesterné. mire
a porolás csak szólóban folyik tovább, a házi
asszonyok cselédjére nem vonatkozik a szigorú
rendelcit. líetteneteis szih-kének. szűknek és
lélektelennek érzem ezt a minden komforttal
ellátott bérpalotát és megijedek arra a gondo
latra. hogy sok sok éve már annak, hogy min
den reggel innen indulok és minden este ide
térek vissza. Még nem tudom, hogy mihez i
hasonlítsam ezt az érzést, hogy mi ez a tehetelim koseríisóg, ami ú«y iisszwzofít bennem
mindent, de mikor feleszmélek, hogy az nreom
a nagy nekiszorítástól bevágódik a vasablnkba, hogy előttem ráes van, sííríi, fekete vas
láes. akkor jövök rá. lmgy ez a „nagy bör
tön" Julika. \ ahimi összeszorult bennem, sze
rettem volna keservesen, panaszosan felsírni,
tudtam, valamire emlékeztet ez a feltörő fáj
dalom. valami mozidnrabra. valami rossz
alomra, talán törtem volna rajta a fejem, hogy
mi is ez. talán hideg borogatást tettem volna

este a szívemre, mert egy kicsit neuraszténián
is vagyok, de nem kellett... A rács eszembe
juttatott mindent... Éjjel azért nem alud
tam, mert magát elvitték és én szabadon ma
radtam.
Most röhögni szerelnék. Hisztérikusan
kacagni. Minden emeleten négy ajtó van, min
den ajtón kis sárga réztáblák, a rab nevével.
A rabok kora reggel már dolgozni járnak,
hogy szűkre szabott élelmezésüket megkeres
hessék. Az élelmezésükön kívül horribilis ceT
labert is kell fizetniük, aminek megszerzése
napjainkban csak annyi elváltozást eredmé
nyez. hogy örli az idegrendszert. A földszinten
lakik a fegyhazőr, aki csak tízig enged po
rolni, viszont este tíz után csak bizonyos öszszegű büntetés mellett nyitja ki előtted a böj
tön kapuját.
Magától kedvesem olt „bent" elvették a
hajtűit, kikutattak a zsebeit, (‘lkobozták kését,
hogy no tehessen magában kárt. Nálunk itt
..kint” megürülnek a legfényűzőbb, legdísze
sebb cellák, mert a szabad rabok a menny
országhoz vezető traminiimnak használják az
emeleteket és egyetlen lehetőségnek, a dolgok
legjobb megoldásának találják a — Dunát. Ott
bent” meg el lehet belvezkedni, ott ismerik
még a szót: munkaalkalom, ott vasárnap el le
hét menni misén
*,
ott szombaton mindenki
„feliratkozhat" a fürdéshez, ott egyformán
főznek urnák «‘s cselédnek és én nem is tu
dom mért sajnáltam úgy tegnap magát Ju
Ilka ...
Itt kint most delet harangoznak, az előszó
bábán most van kialakulóban a menü illata,
az ebédlőben a család köriiliili az asztalt, az
•i.llmi keresztül jóm süvít egy hang: ebédel
ni... Kénytelen vagyok tehát elbúcsúzni ma
gátol, nagyon szeretném ni<‘l<‘g<>n megszorí
tani a k< zet. szeretném, ha nem lenne szomorú
'■S vejfiil szeretnem. Iin mcHhnllgatnií kóré.so
ini’i. I.<>gy<>n „odabent'
*
>zolíd, halk és eiigo
<h'linrs. tahin, talon akkor inogszarotik, vagv
inogsajnaljók és a kiszabott határidőn túl is
„hont maradhat.. .
(Budapest)
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FRANCOIS VILLON (1432-1470) VERSEI
Forditotla:

BALLADA A SENKI FIÁRÓL.
Csavargásomnak célja uoll: a szépség
és Ilii barátom egy akadt: a köd,
rakott tálak között kivert az éhség
s halálra fáztam rőt kályhák előtt.
Amerre nyíiltum, csak cserepek hulltak
s szájam széléig áradt már a sár,
utam mellett a rózsák elpusztullak
s lehelletemlől megfakult a nyár,
csodálom szinte már a napvilágot,
hogy néha még rongyos váltamra süt,
én, ki megjártam mind a hal világot,
megáldva és leköpve mindenütt.
Fagyott mezükön birkóztam a téllel,
ruhám csupán egy fügefalevél,
mi sem tisztább számomra, mint az éjjel,
mi sem sötétebb nékem, mint a dél.
A matrózkocsmák mélyén felzokogtam,
ahogy a temetőkben nevelek,
enyém csak az, amit a sárba dobtam
s mindent megöltem, amit szeretek.
Fehér derével a halántékomra
s vörös hajamra már az ősz feküdt
és így megyek, fütyülve egymagámban,
megáldva és leköpve mindenütt.

A győztes ég fektette vám a sátrát,
a harmattól lelt kék a homlokom
és így kergettem az Istent, aki hátrált,
s a jövendöl, amely az otthonom.
A hegycsúcsokon urakig pihentem
s megbámultam az izzadt kötöröt,
de a dómok mellett fütyülve mentem,
s kinevettem a cifra püspököt:
ezért csak csők és korbács hullott árva
testemre, mely oly egyformán feküdt
csipkés párnák kozott cs uccasárba,
megáldva és leköpve mindenütt.
S bár nincs hazám, borom se feleségem
és lábaim között a szél fütyül:
lesz még pénzem és biztosan remélem,
hogy egy nap nékem minden sikerül.
S ha meguntam, hogy aránylóiból éljek
a palotákat megint otthagyom,
hasamért kánkánt járnak már a férgek
és valahol az őszi avaron,
egy vén tövisbokor aljában, melyre
csak egy rossz csillag sanda fénye sut,
maradok egyszer Frangoys Villon, fekve
megáldva és leköpve mindenütt.

BALLADA MARION L'IDOLE-N AK.

A völgy mélyén fuldoklóit már a nappal,
szürkén és betegen álltak a réten a fák,
te együtt jöttél a lehunyó nappal
és ledobtad testedről a ruhát.
Hozzámpréselted izzó fehérséged
s illatos, izzadt állat-arcodat
s szemem azóta tágra réved,
mikor a fehér hold felkel az őszi fák alatt.
A fák azóta a tavaszba nőttek
s szürke magányukból színes lombokat szőttek,
de én nem tudom, hogy te merre vagy.
Csak azt tudom, hogy az őszi avaron
meztelenül hevertél ajkamon;
a hold felettünk vont fehér ívet,
s csak azt tudom, hogy ez az éjszaka tett
szürkévé és beteggé engemet.

Beteg vagyok vörös szájad miatt,
mely megrészegiilt az én véremen,
s ezt fogom várni őszi fák alatt
az erdőben még sok-sok éjjelen ...
Miért nem jössz többé vissza feher ruhádban
Nemsokára én is beteg s tar leszek, mint a fdk
s illatos, izzadt asszonytested sétálhat
fegy magában,
ha az őszi erdő alján felkelt a holdvilág.

FALUDY GVÖRGV

iordilo levele

ü

(Graz;

szerkesztőhöz.

Kedves Szerkesztő urum! Itt küldöm az ön által annyira várt Villon fordításokat. Villon a
XV. század francia zsiványköitöje, a poéta laureaíus és többszörös gyilkos, az első igazi
proletárköltő és
Bért B r e c h t szellemi ősapja, nálunk úgyszólvánteljesen ismeretlen. Versei pedig — legalább az én né
*
nézetem szerint — remekművek s ő maga még mai szemmel mérve is: a legnagyobb francia költők egyi
*
ke s így mindenképpen érthető, hogy ön, szerkesztő uram, Villon kultuszt szeretne odahaza megteremte
*
ni. De meg kell vallanom: a fordítás nem az, amit „übcrsctzung', hanem az, amit „Umdichtung
*
néven
neveznek - nagyon is szabad fordítás, néhol egész versszakokat írtam bele és máshol szándékosan félreér
*
tettem a szöveget, mert félreértve jobban tetszett
nekem. A versek megtalálhatók Villon
összes kiadásaiban „B a 11 a d e de Concours de B o i s', „Appel
*
1
és
„Quatraine" címek
alatt középirancia nyelven és csonkitatlanul. Ezzel szemben a második és negyedik vers eredetije
a kezenforgó kiadásokban nem található meg. Ennek oka az, hogy
a
versek egy
részét
csak most, Villon ötszázéves születése alkalmával fedezték föl, vagy pedig az, hogy néhány
íilológus a verseket Jelian Calais>nak vagy Martiul d'Auvergne, vagy Guillome le Coquillard>naki tulajdo
*
nítja és ebben a kérdésben a vita még nem fejeződött be és alighanem nem is fog soha befejeződni. Én a
magam részéről nem sokat törődöm ezzel — a versek szépek és így teljesen mindegy, hogy kinek a ne
*
ve alatt jönnek. Legfeljebb egy baj van: a versek francia eredetije nincs nálam, hanem Paul Z e c h, a né
*
met író és V i 11 o n.-fordító tulajdonában vannak; tehát írtam Zech-nek, hogy az eredeti szöveget újra
küldje el nekem. Választ nem kaptam: tudomásom szerint ugyanis Paul Zech azoknak az internálótábo
*
roknak egyikében ül, ahová Ludwig Rennt, TuchoLskyt és Toliért Is bezárták, mióta Bonaparte Adolf lett a
kancellár... így az eredeti szöveggel szolgálni, sajnos, nem tudok. Az említett versek német fordítása
azonban megtalálható „Die Lasterhaftc Lieder und Bulládén des Meisters Francoys Villon, erste Ge
*
sammtausgabe in die Übertratung von I’aul Zech E Lichtenstein Verlag, Weimar 1929'
*
című könyvben. —
Ennyit az eredetiről, kedves Szerkesztőm s ezek után remélem kellőképpen fölcsigázva — ön bizonyára
így kiált föl: „Nos, lássuk a fordítást!'
*
Hát lássuk, mondja a szegény fordító és szorongva várja a postást,
amely a szőrösszívű szerkesztő válaszát fogja elhozni.

BALLADA A PARLAMENTHEZ
*

Most, hogy a bitó árnyékában álluk,
a parlament eszéhez apellálok.
Mert jogúban all minden föregnek, dugnék
védekezni, ha életére törnek:
a kutya vonít, a kígyó sziszeg,
a farkas üvölt, s ebben a hideg,
tetves ketrecben, ahová bezártak,
csak én, csak én fogjam be a pof ama lé
1 ersze: nem nekem állná a deres,
hogyha ur lennek vagy gazuug nemes,
de mivelhogy szegény bitang vagyuk,
a valialasnul csak pofont kapuk
es must, hogy meg hozza kiapadva ítélték,
ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek,
ha olajba főznek, ha négyrétre vágnák:
most is, most is fogjam be a pofámat:

Nem — a fejemben meg loub szalma lenne,
mini amennyi szalma null mar eddig benne,
ha most a parlament elé nem ültnek,
s végső leiielletig nem proteslalnek,
hogy ártatlan vagyuk — s ha siralomházba
[zárnak
míg a szuronyok merev négyszögben állnak:
hat még akkor is fogjam be a pofámat.'
Szükséges utóirat:
Nem. látjátok, nem lilába firkátok,
mert, ha ezt a verset ki nem gondolom,
fölöttem folyna már régen az árok,
s csalán nőtt volna mar a gyomromon.
Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak
az urak előtt ne fogd be a pofádat.
* Villon ebben az időben rablovezér volt L’JTTsban
és gyilkosságért halálra ítélték. Kivégzésére már árui
*
tűk a jegyeket, mikor ezt a balladát irta, mehet elő
*
olvastak a palamentben. A parlament állva hallgatta
végig a verset és megkegyelmezett néki.

EZ VOLT A VILLON ÉNEKE...
Klabuiid.

Ez volt a Villon éneke,
Míg vitték a bitóra.
A targonca futott vele,
Megcsapta a kötél szele,
Es közben szállt a nóta:

Rémítni a zsiványhadat
Kössetek a magasba!
Lengő karom utat mutat,
És ráijeszt, ha elhalad,
Sok napsütött utasra.
Az ördög hajszolt szüntelen.
Most dalol a fák hangja.
Istent lát káprázó szemem,
S meglendül árva tetemem,
Mint estima harangja.
Pál Endre fordítása.

RABLÚBALLADA
A VÖRÖS COQU1LLARD-RÓL.
*

A vén kalappal ferdén homlokában,
míg az övében sandán ült a tőr,
és két jó lábán kissé ingadozva
(a rum tette ezt s az átkozott likőr)
ez volt Piérre, a vörös Coguillard,
Ki orránál vezeteti minden zsarut
s mert mindenütt ott volt és nem volt sehol:
a törvény miatta már rég nem aludt.

Még egy ringyót sem tudott sírni látHi:
magával vitte, ha horgászni ment,
s csak a templom előtt hagyta magára,
hogy imádkozzék egyedül odabent.
A szegényektől nem vett el egy fityinget,
vadászni csak a gazdagokra járt,
s ha valaki ezt nem hiszi el, mondjátok:
Pierre volt ez, a vörös Coguillard.
És mikor ő lett a rabló vezérünk
és pofája sebhellyel volt tele,
akkor mindig tudtuk, hogy miből élünk
és senkinek sem lett üres a zsebe.
Akkor egyszerre miénk lett a város,
s velünk táncolt egész éjjel a bár,
de amikor a zsaruk megjelentek:
csak volt Pierre, a vörös Coguillard.

A hasunkat kaláccsal puhítottuk,
és pálinkában solisem /volt hiány,
s azt hireszteltiik: a szélei világon
nincsen hozzája hasonló zsivány.
De a hóhérnak ez már rég nem tetszett,
csak ült a varjak közt s azt mondta: rája vár,
és önmagát hozzá vendégül hítta
akkor Pierre, a vörös Coguillard.
S a bitót nézte, mely alatt várt a féreg,
s az övét, melyben már nem ült a tőr,
szemébe akkor majd hogy egy könny tévedt
(a rum tette ezt s az átkozott likőr)
és nyakát szépen a kötélbe dugta,
mert hiszen a hóhér is csak proletár,
s mikor kettétörött a csigolyája
csak volt Pierre, a vörös Coguillard.

NÉGYSOROS VERS, MELYET VILLON
HALAL1TÉLETE SZÉLÉRE IRT.
Francia vagyok Paris városából,
mely lábam alatt a piszkos mélybe vész,
s must méterhosszán lógok egy nyárfaágról,
és a nyakamon érzem, hogy fenekem mily
[nehéz..
* Coquillard annyi mint rablóvezér.
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Részlet Ilja Ehrenburg:
Roitschwantz Lasik
mozgalmas élete
Fordította:

c. regényéből

Goda Gábor.

RoiUchwauU Lasik, ki mozgalmas éieís folyamán
Parisba jut, ahol az emigráns oroszok céljaiknak fel
akarják használni a kis homclbeli zsidó szabócskát,
aki torkig van már az egész világgal s egy tál meleg
ételért akár az egész Szovjetet is odaadná. Miután az
egyik emigráns koteria előadásán épúgy megverik a
nyomorult kis zsidót, mint ahogyan minden kjalandju
*egy
egy
pofonnal vagy rúgással végződik, most
a másik orosz emigráns kotéria lapjához ,,A .Szabad
Szó" szerkesztőségébe viszik, interjúra a szovjet ellen.
Agramov Mihailovich Scrgej, a közgazdasági rovat
vezetője rendkívüli előzékenységgel iogadja Lasikbt.
Alaposan kikérdezi a szovjetek helyzetéről, a vörös
hadseregben tapasztalható ellenzéki mozgalom fejlődé
*
scől, a gummicikkek
*
árairól és a gyermekelhajtások
számáról, miközben összes kérdéseire mindig ő maga
adja meg a feleletet is. A kis homeli zsidócska. akit
sohasem politikai, hanem tiszta emberi szempontok ve
*
zetnek, nem beszél úgy, ahogy Agramov akit a bolse
visták elkergettek tanári katedrájáról, szeretné és ezért
így szól hozzá:

— Látom, — hogy a bolsevista ragály tel
jesen megmergezte ont. Szörnyűség! Ulítrobistjuk . .. Pionírok . . . Az ifjú agyvelők megrontói!
— Bocsánat szociológus úr, do én már
harminchárom éves vagyok és már másfélszer
meg is nősültem.
— Harminchárom éves? Tehát lelaiinyi
mint én, politikailag pedig még gyermek. Mi
lyen rettenetes, hogy egy olyan óriás birodal
mat, mint Oroszország, ilyen gyermekek kor
mányoznak. Persze, maga most mindjárt
Marxra lóg hivatkozni, holott a forrásmun
kákat nem is ismeri. Egy olyan ország, amely
nek meg olyan kezdetleges gazdasaga van,
mint Oroszországnak, nem támaszthat igényt
vilaghegemoniara. De ezek a kölyökkutyák
azt hiszik, hogy ok fedezték fel Amerikát, pe
dig csak puszta véletlen volt, hogy el tudták
kaparintani a hatalmat. Elrabolták tanári
katedrámat és számokkal igazolom önnek,
hogy el kell tünniök.
— Nem, ne igazolja! Én különben sem tu
dok jól számolni és minek is vesződne ilyen
tiszteletreméltó korban a számtannal. Nem is
vitatkozhatom önnel, mert ön bizonyosan
négy külföldi egyetemet is végzett, míg en
gem harminc éves koromig csupa ópiummal
tápláltak, úgyhogy Marxnak csak a szakállát
ismerem. Egyet azonban én is tudok, azt,
hogy nemcsak Marxnak volt szakálla. Az ön
helyzetét különben egy Talmudból vett törté
nettel tudom megvilágítani. Nem mondhatja,
hogy a Talmud bolsevista találmány. Nem, a
Talmud önnél is idősebb. Benne olvashatjuk
Mózes halálának történetét, akinek személyi
ségénél talán nem is kell sokáig vesztegel
nem. Ön ennél a lapnál csupán egy rovatyt
vezet és mégis egyszerre tíz vagy húsz okos
koponyát képvisel. De Mózes az összes kopo
nyákat képviselte egyszemélyién: szociológus
volt, mint ön, generális volt, egy -író volt,
egy igazi európai ész volt. De mert a zsidók 40
csekélyke éven át bolyongtak a pusztában, ő
sem tudott kitérni a megöregedés elöl és szá
mára is — ne vegye célzásnak — eljött a ha
lála órája. Isten egész nyugodtan így szólt
neki: „Mózes, halj meg”. Ö azonban azt fe
lelte: „Nem. Nem akarok!” Ugye ez érthető!
Isten és Mózes így vitatkoztak egymással
éjjel-nappal, úgy, hogy amikor én ezt a Chederben olvastam, minden liajamszála az ég
felé állt. Végre is Isten megunta a dolgot és
azt mondja Mózesnek: „Tg népemnek elismert
vezére vagy ugyan, de megöregedtél és most
meg kell halnod. Tartalékban már van is he
lyetted új jelöltem: Jósua, aki fiatalabb, mint

le óh ö lesz az elismert vezér.‘‘ Mózes egé>z
testében reszketett a felindulástól és így szolt:
„Do ón mégse akarok meghalni. Jól van,
legfeljebb nem én leszek a vezér, legfeljebb
csuk juhpasztor leszek, do engedd meg,
hogy még éljek egy darabig.” Isten zavarba
jött, mert abban az időben csak kevés ember
volt még a földön és Isten még nem volt na
gyón hozzászokva az emberek halálához. El
határozta tehát, hogy az öreg Mózes még éljen
egy darabig, de ő hajtsa ki a juhokat a lege
lőre s a hatul Jósua legyen a vezér. Nem cse
kélység, hogy mennyire fajt ez Mózesnek, ta
lán jobban, mint magának a katedrája. A sze
rencsétlen Mózes tehát egész nap őrizte a ju
hokat a legelőn, de este mindnyáján a tábor
tűz köré gyűltek, hogy bölcs beszédeket foly
fussanak egymással, ülnek tehat és persze
mindenki arra vár, hogy Mózes kezdje meg a
felolvasást, de Mózes egy szót se szól. Olyan
halvány, mint ez a fal és végre könnyes szem
mel mondja: „Megöregedtem és elküldték.
Most itt van ez a Jósua, most ez tud mindent
— ez tudja merre kell kimenni a pusztából,
ez tudja, hol kell mannát szedni, hogy kell
élni, örülni, sírni.” A nép mindig nép marad.
Csupa illendőségből sóhajtanak ugyan egyetkettőt, de aztán mégis Jósuához mennek.
Jósua éppen folyóügyekről tárgyal Istennel.
Mózes annyira hozzá van szokva a tárgyalás
hoz, hogy ö is odafigyel, de mert suttognak,
semmit sem ért meg belőle. Elveszti a türel
mét és átkiált Jósuához: „Na, mit mondott
neked Isten?” Jósua még fiatal, még kapasz
kodó és még fütyül az aggastyánok könnyeire,
tehát így felel: „Mondott, amit mondott.
Mikor te voltál a vezér, én se kérdeztelek,
hogy miről beszéltél Istennel, hanem egysze
rűen engedelmeskedtem. Most rajiad a sor,
Jioir' engedeilmeskedjéj." /Evvel Jósua bele
kezdett első felolvasásába. Mózes csak hall
gatja, de rögtön észreveszi, hogy Jósua még
fiatal, hogy emezt nem tudja, hogy amazt el
felejtette es nem akar beleavatkozni. Csak
hogy a régi tűz már kialudt belőle, a régi hölcseség már kihamvadt és már nem találja
meg a helyes szót. Beszél, de a nép már nem
érti meg. Tegnap még a tenyerükön hordták
és ma igy kiáltanak feléje: „Jobban tennéd
öreg, ha a juhaiddal törődnél" és ezt Mózes nem
bírja tovább. Ki tudja, hogy mennyire sze
rette az életet és mennyire irtózott a haláltól,
do ezt mégse tudta túlélni. Olyan nagyot, ki
áltott, hogy hangja felbasítotla a fellegeket
és igy szólt: „Jó, hát nem ellenkezem tovább.
Meghalok." ön, szociológus úr nem Mózes, én
pedig nem kívánom, hogy idő előtt, haljon
meg. Én nagyon jól tudom, hogy minden em
ber szeret élni, még én is, ámbár csak nyo
morult kis szabócska vagyok. De önnek nem
szabad ezekre a szemtelen kis pionírokra ha
ragudni. mert nem tehetnek róla, hogy fiata
lok, hogy szeretnek kiabálni és fütyülnek az
egész, világra. Lehet, hogy etimológiai tánco
kat járnak az ön tölgyfa katedráján, de mit
tehet ellene az ember — ha a földön nincsen
igazság. Okos ember létére, miért kiabálja

feléjük, hogy takarodjanak, mikor úgysem
tognuK ehuaaiouui. araga azonban mar eila
aurouoll, maga mar a juuuKnal tart es puna
Ilim. Higyju cl, soKkui oKosuüb vomu, lm úgy
üveg bon hozama es uiiuni iljusuguukra
urilenciiK egy poharat.
ikgramov gunyosuu hunyorgott:
Az on husoniuia nem urlju Ki a kritikát,
a párhuzamok huionocii jls miauig vcszuiycbt-K a lur icnclcmucm Aiozus cociubuir az evoiu
ciuvai, uemzeück vuliozussul, huiudussul aí
luuK bzeiiibuu. He Oroszország bún az erőszak
kai. A íurraualoin bún. A kommunizmus gye
rckcb kísérlet. L lupiakuan csak muveieiluu
cmourck hisznek. A mai szociológia...
Hagyja! En nem vagyuk egy hiresség.
cíi egész őszintén beszelek cs 011 mintlouaion
vitatkozik velem. Azt gondolja tanul, nogy
en nem tudom mi a lorradaioml Miért néni
kurdi inkább, bogi hányszor ültem mar a búr
Lunben. Ha nem cinünk nyeli történelmi időkul,
most bekében vasalhatnám otthon a nudrago
kát. En bizony sommikep .sem dicsőítem a lor
radalmat, amelyhez semmi kozom, de nem
kiabálhatom, hogy tiltsak el a felhőket, muri
en, Koilbchwaniz Lasik annyira lelek a vi
kariul, hogy a vánkosokba dugom a lejemel,
na az cg dörög. f ersze, a vihar kellemetlen.
De azt mondjak, hegy az atmoszléranak szűk
sége van ra, Hogy ne ifi beszóljunk az eső
ről, amely megöntözi a zoldsegeskertuket. un
lehat liiabu kérdezősködik naiam a tiszteli lá
zadásáról, vagy bukhuvai zavargások lelui.
Seimnitscm indok róluk es un különben is úgy
Hiia meg, ahogy akarja. Inkább meg egy tor
lehetet mondok el unnék ugyanarról a Mózes
rol. lalan ráillik a koztunk levő véleményei
térésre. Mikor még Mózes 11a fülem bér volt es
nem volt vezér, hanem csak vezérjelölt, Isten
váratlanul igy szolt hozza: „Azonnal menj el
a fáraóhoz es mondd meg neki, hogy engedje
szabadon a zsidókat.” Mózes rögtön útra kel,
megtalálja az egyiptomi királyi palotát, félre
löki a kapust es azt mondja a fáraónak:
„Azonnal engedd szabadon a zsidókat, meri
különben rossz dolgod lesz. Mint ahogy most
maga, a fáraó is összehúzza a szeméi: „Miféle
udvariatlan utópia ez.' Es általában ki vagy
le.” Mózes azt feleli: „Én Jeliovának, a zsidó
Istennek követe vagyok.” A fáraó összerán
colja a homlokát és igy szólt; „Je ho va? Ilyen
istent én nem ismerek. He. tisztelt titkár urak,
hozzák ide az összes istenek jegyzékét”. A til
károk egész könytárat hordanak a fáraó ele,
mert abban az időben sokkal több isten volt,
mint amennyi olyan okos ember van ma, mint
mondjuk maga. Egyiptom összes tudósai éj
jel-nappal vizsgálták a listákat és találtak egy
kutyaszájú istent, egy hal farkú istent, de Je
kovának nyoma sem volt. A fáraó szívből ka
cagott: „Na. mit mondtam.' Ilyen isten egy
általán nincs, mert ha volna, benne volna a
jegyzékben. Te egy szemtelen kölök vagy és
most hordd el magad.”
ön, tisztelt szociológus úr, nagyon jól
tudja hogy mennyire póruljárt a fáraó. Kérem
már megint mit jegyez! 'Falán ezt a tényt a
fáraóval ?
— Nincs illőm, hogy e fajta történelmi
anekdotákkal foglalkozzam. Az interjút befe
jeztem. „N. igazolta, hogy Oroszországban .1
magasabhfokú oktatás minden kritikán aluli
állapotban van és hogy a régi katedrákon fia
lal analfabéták ülnek.” Azt hiszem, helyesen
adtam vissza gondolatait. És most, mehet.
Lasik 1 elsóhajtott:
— Mi az, hogy az én gondolataimat! ön
hegy egyetemet végzett. En úgysem tudnám
meggyőzni. De legalább számolja meg a soro
kát. melyeket leírt, vagy ha nem akarja, az
egyszerűség kedvéért kiegyezem önnel húsz
frankban.
Agramov meglepetten nézett Hasikra.
Miiele húsz lrank! Miféle sorok? Volt
önnek evvel valami munkája? Hiszen — ez
az én cikkem! Azonnal szíveskedjék elhagyni
a helyiséget.
• • •
(Ehrenburg regénye a KOSMOS könyvkiadóváll.m
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Három kép
a magyar Írás galériájából
III. Miklós Andor.

A magyar riport a tisza-üszlári perből szil
letolt, uo provinciális maradt, amíg Miklós
Andor meg iiem tudta adni nagyvárosi jelle
get. A szazad legelejének riportja diákostul
naiv volt: jól ordított, de éretlen hangon. Szí
nei a vidéki vásárok szmei, nyüzsgése, mint
egy iskola-szünet artikulalkui zujgasa, szelle
misége pedig nopies, a szó kizárólagosán ma
gyar értelmezésében.
A város azonban már készen lelt: az utuapszicliozis kialakult, a népszínmű ideje lejárt,
a plakatszmek elsöpörték a hupikéket, a jaj
vöröst, a Nagykorul mar az ország közepének
számított. Miklós Andor riport-koncepciója
abban a pillanatban, amikor formát nyert,
könnyen és biztosan győzött minden egyéb ri
port-stíluson. Hangja a Nagykorút hangja,
szellemiségét a Nagykorút hazainak habarcs
ékítményei ihlették, olcsó tükrök, kirakat
szemlélet, börutánzatú székek, műselyein,
szappanliab-fehérség, bár-mosoly és ham
und-eggs-humanizmus. Az Est kultúrája a
Nagykörút drogéria- és cukorka-kultúrája
volt s ezért kellett győznie: ez volt a korszerű,
az, amire mindenki várt. Ezt a kultúr időpon
tot jelzi a Zer/cotuiltr-gassenhuuer, a perifé
riák Liliom-szentinientalizmusu, a Eloridapoppy-parföm és az Angolpark.
A Nagykörút-hiszéria i|uusi-semi-talinipseudo-demi-civilizációja Az Est épp úgy,
mint a Eedri/c-operett és konyakosmegy tulaj
donképen a cselédek, konfliskocsisok és vice
házmesterek számára készült és Miklós An
dor lepődött meg legjobban, amikor látta,
hogy a polgárság ujjongva fogadta és is
merte el magáénak. Alás ember a fordulat kö
vetkeztében elszégyelte volna magát és emelte
volna riportjának színvonalát. Miklós Andor
ösztöne azonban egészen helyes volt, amikor
éppen ellenkezően: megkereste, mi az, amivel
a legmélyebben hatott és ezt. meghangsú
lyozta. Nem volt idealista: nem hitt a társa
dalom fejlődni akarásában. Tudta, hogy a ta
nítás, nevelés, a fényterjesztés nem az ö fel
adata: azok, akiknek írt — úgyis szellemileg
beérkezett emberek voltak. Fölösleges a nívót
emelni — amire szükség van: igazolni őket.
Egy kicsit felingerelni, de rögtön csillapí
tani; játszani, do óvatosan; megremegtetni,
borzongatni és vágyképeket varázsolni elé
jük; bizonyítani, hogy nekik van igazuk;
minden nap más formában megkölteni, hogy
szenvednek (és ezt nagyon aláhúzni), de igaz
ságtalanúl szenvednek (és ezt még jobban
aláhúzni). Hogy ki az oka a bajnak! — hol
ez, hol az, do mindig olyasvalaki, aki nem
egészen valószeríí személy, vagy dolog, leg
inkább a „viszonyok"
mert imaginárius
düh és irigység számára imaginárius legenda
hőst kell komponálni. A tény legyen mindig
tendenciózus; bőven legyen „sorokközti" ol
vasnivaló; legyen gyanúsító; tűnjék föl min
dentudónak; legyen az igazság bajnoka, de —
az ő igazságuké; a fontos mindig a kis ember
legyen és a kis dolog: a krumpli és a kömény
mag, a lugkőöngyilkosság. a színházi plety
ka és a politikai kulisszarejtély. De mindenek-

HORBÓKBAN ÉS BAJÁKBAN
érkeznek távoli országokból a Mobil
céghez a nagy hajórakományok. Ki
váló szakemberek állítják össze a
legkülönbözőbb fajtákból a világhírű
Meinl-pörköltkávéke verek eket.
Mcinl-Sao I’aulo pörköltkávékeverék
finom tejeskávé-keverék

14 kg P 3.50
a kávézacekó a fenti képet viseli
Vannak természetesen finomabb
avagy olcsóbb keverékeink is.

Meinl Gyula r. <•

nyögő és néma épületek; a Nagykörút házai
nak nyelve zsargon: magyar német- francia
zsidó keverék, de az egész elhangzik a levegő
ben, mint egy üres kongús. A nyelvnek nincs
mélysége, nincs zenéje, nincsenek képei — a
Nagykörút nyelve - a riporté — Az Esté és
— Miklós Andoré.

fölött Moha és semmi körülmények között
ne legyen valóság, hanem mindig látszat, le
A háború és a háború-utáni idő már elha
gyen vitás, kérdéses, gyanús, izgató, nyugta
lanító, irreális legyen, legyen minden, de úgy, ladt Miklós Andor riport-stílusa fölött. Az
1920-as években a decentralizáció megkezdő
hogy no legyen semmi.
dött, a Nagykörút, mint szellemi központ
megszűnt, eltolódott a szoros értelemben vett
Az Est virágkora a háború előtti néhány politikai és pénz city, másrészt a külváros
esztendő. Ebben az időben mindenki komo leié. A kispolgár liberalizmusa helyébe a karlyan hitt abban, hogy az ember ideális magas tel-tröszt-párt spekuláció és a külvárosi poli
sága 62 centiméter, a legtökéletesebb vallás a tikai-bosszú-romantika lépett. Ez már a tár
kavéház-cinizmus és a társadalom helyes be sadalomnak egy sajtó-fölötti állapota lett.
rendezkedése a liberális demokrácia. A ve Nincs szükség újságra. A modern tömegszugzetőeszmék érvényesültek valamennyi rovat gesztió eszköze a röpirat és a rádió. Az idő
ban: a közgazdaságban, a sportban, irodalom iiicahangulatát. már nem Az E.sí-stílusú pasz
bán, színházban, rendőri és törvényszéki ri tellszin-plakát fejezi ki. Az intimitás, a kávéportban. A kispolgár cinikus liberalizmusa zl: ház-tónus, Királyszínház-operelt letűnt: az új
Aóí immanens lényege volt: ez teremtette élet durvább, nagyvonalúbb, ingerültebb, erő
meg a jólértcsiiltség álarcában a színház fut szakosabb, vakmerőbb lett: a fényreklám
ballpálya - irodalom-parlament tőzsde-lökapi transzparens, a dsezzbend, az illegális kon
tán y ság- fegy h áz- i ntimi t ás t,
ká r ty aszó ba l i u - spirációk és a mozi lettek az új idők kife
mórt és pincérei egánci át. Egész élei móddá, jező eszközei. Az Est riportjai második-har
egész nyelvi stílussá, egész világszemléletté madik helyre kerültek. Elsősorban azért, mert
lett: zajos, olcsón csillogó, neuraszténiás, szét sajtó voltak és a sajtó kezd mindjobban idő
szórt és értelmetlen, mint a Nagykörút sze szerűtlenné lenni: másodsorban, mert Az Est
cessziós, önkényesen egybehordott, tradíciót riportja már nem diktálja, sőt már nem is
lan és nemlétező szükségletek által emelt két tudja követni a modern élet tempóját.
(Budapest)
Thomas Mark.
házsora. Vannak, mondta valaki, szavaló,

Az orvostudomány krízise
Irta: Tót is Béla dr.
A krízis a régi orvostudományban nagy
jelentőségű és ijesztő szó, hiszen a régi orvos
tudomány valósággal a krízis tudománya
volt. Annál lelelmetesebb és szomorúbb, ha
ma a krízisek tudományának ■ az orvostu
dománynak a kríziséről beszélhetünk. Ez an
nál is súlyosabb, mert az orvos tudomány bán
tárgyalt krízisek az emberi szervezet akut,
múló, gyorsan lefolyó jelenségei, viszont az
orvostudomány krízise — mint minden tudo
mányé — hosszantartó, elhúzódó és nehezeb
ben meghatározható folyamat. A szervezet
krízise vagy győzelemmel, vagy halállal vég
ződik — egy tudomány krízise lassú változás
sál és a krízist előidéző különböző erők nehe
zen történő kiegyensúlyozódásával.
Mert valamely tudomány krízisének okozói
gazdasági, szociális és szellemi eredetűek és
hatásukban is gazdasági, szociális és szellemi
változásokat hoznak létre. Az orvostudomány
krízisét előidéző erők között elsősorban a
gazdasági viszonyok szerepelnek. Azonban az
orvosi rend napról-napra történő elszegénye
dése oly más tüneteket is mutat, amelyek
közelebbről is meghatározna dók és megvizsgálandók. A társadalmi biztosítós, amely a
gazdasági élet leromlásával kötelességszerűen
terjeszkedett ki mind nagyobb és nagyobb tő
megek felé, ma még teljesen megoldatlan pro
bléma az orvostársadalom szempontjából, sőt
evvel éles és súlyos összeütközésbe került. Az
orvosi pálya — szabad pálya és nagyrészt
szabad pálya maradt még akkor is, amikor a
társadalmi biztosításba bevont nagy tömegek
a szabad orvost — már nélkülözhetik. Az or
vosok sokkal kisebb tömege szocializálódéit
az egyre terjeszkedő társadalombiztosításban,
— mint amennyi embert ugyanakkor a társa
dalombiztosítás ellátott. Az ilymódon arány
talanul működő társadalombiztosítás az orvo
sok elszcgényesedéséhez vezetett, ugyanakkor
azonban a biztosíté) orvosok kishivatalnoki
fizetése ezek gazdasági helyzetét is igen ala
csony fokra helyezte.
Ezért az elszegényedett szabad orvos, de a
szocializált társadalombiztosító orvos is, a
gazdasági válságon kívül egy másik válságon,
egy rendi, társadalmi válságon is keresztül
ment. Ezt a válságot helyesebben bizalmi
válságnak nevezhetjük, mert körülbelül ez
fejezi ki legtökéletesebben az orvos társadalmi
tekintélyének csökkenését és azt a bizalom
hiányt.'amely a mai krízis másik forrása.
Nemcsak gazdasági, hanem más tényezők
is részt vesznek a bizalmi válság előidézésében:
nagyfokban hozzájárul ehhez az orvostudo
mány napjainkban oly divatos, de igen hely telen irányban történő népszerűsítése. Ez a nép
szerűsítő orvosirodalom gondosan elhallgatja
a tömegek legégetőbb problémáit, mint nemi
felvilágosítás. születésszabályozás, ugyanakkor
azonban nincs napilap, amelyben népszerű ta

nácsokat ne osztogatnának a rákbetegségekről
és nincs könyvkereskedés, amelyben ne árul
nának népszerű orvosi könyveket a legkülön
bözőbb testi és a legbonyolultabb lelki meg
betegedésekről. Ez a népszerűsítés, amely ter
mészetszerűleg járt együtt a természettudomá
nyok popularizálásával, avval védekezett, hogy
a tömegek széleskörű iolvilágosítósával óhajt
a betegségek megelőzésére jótékonyan ható
ismereteket közölni, — végső eredményben
szintén a bizalmi válsághoz járult.
A bizalmi válság harmadik oka a legjelen
tősebb, mert ezt az orvos és beteg egyformán
érzik. Éppen napjainkban, az osztályéi lentétek
kiélesedésekor vált nyilvánvalóvá a betegsé
geknek a mindennapi élettel való szoros és
elválaszthatatlan összefüggése. Ez tapaszta
latilag, a társadalomtudomány ismerete nél
kül is, mint élettanulság, meggyőzően jelentkezeft, Mert nemcsak a betegségek keletke
zése és lefolyása vált felismerhetővé a bele
gek társadalmi és gazdasági helyzetével való
összefüggésben, de
kiderült a gazdasági
viszonyok és a gyógyíthatóság között való
összefüggés is. E tapasztalások nemcsak a
beteg, orvosában való hitének, hanem az or
vos — önmagában való hitének is súlyos te
hertételei lettek.
Az orvostudomány krízisének gazdasági
és szociális okain kívül szellemi eredői is van
nak, azonban e szellemi okok is szorosan a kor
és a kultúra krízisének függvényei. Talán
leglényegesebb ezek között az orvostudomány
nak <‘gyes. egymástól meglehetősen független
agakra való szakadása, vagyis á nagymérték
ben történt specializálódás. Ez a specializá
lódásra való törekvés a kor részleteket és a
végső kis egységet kutató törekvéseinek (‘gye
nos következése. Azonban ma már beismerhet
jük, hogy — amint a legkisebb egységet kereső
természettudomány sem kapott végső kérdé
seire választ, ugyanúgy a részletkutatásokbn
merült orvostudomány sem jutott közelebb az
élet és halál súlyos problémáinak megfejtésé
hez. mint a régebbi, nagyobb ossz függéseket
néző orvostudomány. Ellenben gyakorlatilag
a specializálódás súlyos bajokhoz vezetett,
mert a szervezet egyes részeit gyógyító orvos
tudomány a szén-özet egységét és az egész
organizmus együttműködését csak a szakem
berek valóságos parlamentjében, folytonos ta
nácskozások között és állandó megbeszélések
keretében tudja szem előtt tartani.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy’ a mai
orvostudományban hiányzik a szemlélet. Van
szemlélet, rendszer, csakhogy o szemlélet is —
éppen napjainkban — szintén súlyos krízisen
megyr keresztül. Ez a jelenség az amúgy is
válságban levő tudomány szol lomválságát
még erősebben elmélyíti. A tizenkilencedik
század orvostudománya, amely a modem ter
mészettudomány egyik ágaként fejlődött, az
emberi szervezetet fiziko-kémiai törvényektől
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meghatározott organizmusnak fogta tol és tu
dománya egész, hatalmas méretű épületét
egy olyan gazdagon felszerelt laboratórium
nak rendezte be, amely a liziko kémiai procossusok megértésével az emberi lét egészséges
és beteg voltát, — testi és lelki nyilvánulásait
magyarázhatja. E tudomány a lelki jelenségek
testi okai után kutatott buzgón és azt jósolta,
hogy rövidesen minden lelki megnyilvánulás
szövettani lokalizálóját meg lógja találni.
Ebben a gondolkodásban a letek is testté váll
és a boncoló orvos hittel telt komolysággal ke
rosté a szövettani metszeteken — a lelki bajok
okát is.
Az amerikai Beard, de különösen a francia
Charcot kitűnő, tárgyilagos megfigyelései ve
zették az orvostudomány szemléletét új útakra.
Az út végén b'reud áll, aki zseniális tudásával
az új szemlélet alapjait teremtette meg, mert
módszerével olyan testi jelenségeket és meg
betegedéseket is megértünk, amelyeket Ze/Aű
okok idéznek elő. A freudi metódus későbbi
fejlődésében hajlamossá lett arra, hogy valamenyi testi megnyilvánulás okait a lélekben
kereste. A „test-lélek“ probléma, amit Biichner és iskolája már megoldottnak vélt, újból
fölmerült. Ez a probléma, ha filozófiai kérdés
ként kezeljük, rendkívül csábító és érdekfe
szítő kérdés, de ha meggondoljuk, hogy az
orvosnak cselekedni kell, akkor ijesztő és mély
örvényt, kritikus helyzetet jelent, amelyből or
vos és beteg is bizonytalanéi és rosszízű bizal
matlansággal kerülhet csak ki.
Ebből a bizonytalanságból és bizalmatlan
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ságból a gazdasági, szociális és szellemi krízi
seken kívül az orvostudomány súlyos betegbe
ge, kritikus baja: a kuruzslas született meg.
Tévedés azt hinni, hogy a napjainkban any
nyira elterjedt kuruzslas inuxeletlenseg, tu
datlanság és a felvilágosultsag hiányának kö
vetkezménye.
kuruzslásra az optimista, a
hinni akaró testi vagy lelki betegnek van szük
sége. A német orvosok egy csoportja nemré
giben optimista orvostudomány r»l beszélt,
márpedig azt hisszük, hogy csak optimista
betegről lehet szó. Az optimista beteg a kri
tikus helyzetben levő orvostudomány segítse
góró és segítségével teremtette újra a modern
színekkel átfestett, ősi, népi kuruzslást, de a
színek mögött a régi módszerek, mint ráolva
sás, primitív szuggesztió, boszorkányos magi a,
könnyen fölismerhetek. A növényi koszttal,
vagy az elektromos árammal való kuruzslas
mind-mind az orvostudomány szellemi krízi
sének az eredménye.
Ennek a krízisnek a megoldását kétségen
kívül a tudomány irányaiban rejlő rllentmon
elások kiküszöbölése, illetőleg átértékelése,
szóval egy áj szintézis hozza meg: az emberi
szervezet új egységének a fölismerése. A szó
ciálhigiéne apróbb kísérletei már kis lámpa
sok ennek az új egységnek a fölismeréséhez
vezető úton és remélhető, hogy az új egység
ként fölfogott és megértett ember, akit gaz
dasági és társadalmi összefüggéseiben ismer
meg az új orvostudomány: a tudomány krízi
sének másik oldalát, az orvosok krízisét is
megoldja majd.

Az arany Hattyúdala
Irta: Lénárt Andor.
A valutastabilizáció kérdésében az euró
pai kapitalizmus meglepő egységgel és spon
tán összetartással sorakozott fel Hoosevelt
elnök elvi és gyakorlati állásfoglalásával
szemben, amelynek számlájára írják ti világ
gazdasági konferencia dicstelen és szürke el
múlását.
Távol áll tőlünk, hogy akár a londoni kon
ferenciából, akár uiás, a „közérdeklődés honi
lokterében" álló eseményből „tanulságokat"
szűrjünk le. Amit elmondhatunk, teljesen
azonos a kapitalizmusról szóló kritikával,
mintahogy a világválság azouos a kapitaliz
mus válságával, függetlenül attól, hegy ez a
válság halálos betegség-e, vagy csak átmene
ti állapot, amelyből egy megreformált kapi
talista termelési és társadalmi rendszer bon
takozik ki. A kapitalizmus életereje ma még
semmiesetre sem merült ki; ez kitűnik azok
ból a rendkívüli vitalitású védelmi- és re
formtörekvésekből, melyeket a „fascista irány
zatok" elnevezés alatt foglalhatunk össze.
Ugyanúgy azonban, ahogy felületes és elha
markodott ítélet volna a kapitalizmus csődjé
ről beszélni, nem szabad túlértékelni a fas
cista irányzatok újliodási energiáit sem. A
fascista reformok ugyanis kilencven százalék
ban védelmi intézkedések (korporációk, antimarxista terror- az osztályellen tétek mester
séges áthidalása stb.) s ha a kapitalizmus hi
báit és kinövéseit igyekeznek is megszüntetni,
ez az igyekezet a dolog természeténél fogva
csak igen korlátozott mértékben érvényesül
het. A fascista állumbőlcselei gátat épít az ár
ellen, de ugyanakkor megfeledkezik arról, hogy
közben lábai alatt fog előtörni a víz. A kapi
talizmus^ nem azért kerül a történelem feke
te listájára, mert, jó, vagy rossz, mert tökéle
tes vagy tökéletlen, hanem mert hivatását be
töltötte, tullejlödött önmagán, dogmákba me
revedett és minthogy újat produkálni képto
len, legfőbb erejét a tempót veszítette el és a
huszadik század derekának zsákuccájából lég
följebb visszafordulni tud.
A Jtapitalizmus fejlődési vonalának kulminációja a szabadverseny-liberalizmus volt
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s a lilo-kapitalista irányzatok közül azok, ame
lyek a fejlődésnek ezt a szerencsés szakaszát
álmodják vissza., kétségkívül értelmesebbel:
és emberiebbek. Elgondolásuk azonban irreá
lis. A szabadverseny-liberalizmus minden ro
konszenves vonásává! együtt, a múlté s a viszszateresro irányuló törekvések és kísérletek
hasonlóak ahhoz az erőfeszítéshez, amellyel az
öregedő díva letűnt fiatalságai akarja vissza
varázsolni. Idilliek a kornak igen tiszteletre
méltó múmiái vannak az államok vezetoférliai
között, idealisták, akik azonban végső elem
zésben igen kevés vizet zavarnak s azok az
erők, amelyeknek hullámain hintáznak, csak
az egykori, hatalmasan felgyűlt erölölöslegek
kifutásai.
A szabadverseny-liboralizmus a trösztök,
kartellek, monopóliumok, koncernek és szindi
kátusok kiépítésén át elnyelte önmagát, úgy-,
hogy o mammuth-arányü hálózaton bellii,
amely végül mindent bekerített, elvesztek az
eleven erők s csak a belső kiegyenlítődések
vibrációja, a mesterséges kicserélődések las
suló ingamozgása maradt meg. Tudjuk azt is,
hogy ez a rendszer nem vette észre- hogy a
piacok felvevőképessége nem tart lépést a ra
cionalizált termelés túlhajtott tempójával,
nem azért, mert túlsókat termeltek, liánéul,
mert a mindinkább proletarizálódó társada
lom egyre kevésbbé tudta igényeit kielégíte
ni. Mindezek azonban olyan jelenségek, ame
lyek — legalábbis elvileg — pusztán politikai
os társadalmi intézkedésekkel áthidalhatók
ha másképp nem, társadalmi forradalmak út
ján (megfelelő jövedelemelosztás, a kárté
kony racionalizálási rendszerek megszünteté
se, bérminimum, előnyös nemzetközi szerző
(lesek stb.) A kapitalista termelési rendszer
mai yalsaganak fő okát és egyben bármilyen
-akar kollektivista - irányú kibontakozás
legfőbb nkndalyat nem ezekben, hanem a for
galom es értékesére körút, a pénzgazdátkodásre.ndszereben kell keresnünk, az aranyháló
han, amely kuszán, szövevényesen é.s kibogoz
hatatlanul borul a gazdasági életre, mint vala
mi csapda s minden megmozdúlás szorosabbá,
tojtogatóbba bogozza.
A hitelgazdasági rendszer, amely a bankkapitalizmust nagyra nevelte, a szabadver
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liberalizmust túlélő hitelgazdasági rondszoi
e.i ennek természetszerűén bekövetkező kinő
vésel azt eredményeztek, hogy u pénz külön
álló eletet kezdett élni s a kuiuuthaszou jo
voltából, amely nem elleklív munkaproduK
tiun és termelési szaporulat eredményeként,
hanem fiktív pénzügyi műveletek nyomán jo
leni-kőzett, voltaképpen irreális nugyvagyo
nokat halmozott lel. Az ily módón, mondhat
mink „egyoldalúan
*
ielhalmozott vagyonok,
mint improduktív lökik, kiszorítottak helyük
bot a produktív tökeket s a termelés folyama
ta lassankint megakadt.
Ezek a jelenségek a felszín alatt maradtak
és nem éreztettek hatásukat mindaddig, amíg
a termelés és logyasztas egyensúlya, nem bil
lent meg, amíg a kis- és középpolgárság szám
beli aranya és viszonylagos élelstandardja. ki
egyensúlyozta és betöltötte a nagytőkés ősz
taly és a proletártömegek közt tátongó szoci
ális és gazdasági szakadékot, vagyis amíg a
javak forgalom készsége bírta az iramot és a
imánckamatban hajszolt proli tót fedezni tud
ta. Amint azonban a gazdasági élet egyensú
lya megbomlott és a társadalom szerkezeté
ben súlyos i’Jtolódar-ok állovak be, létrefjött
a munka, vagyis a valóságos termelőerők *•'>
a pénz dtszázsiója
*
amely lenyomta a munka
béreket, az árakat, a forgalmat és megindí
tóttá a tőkék gyorsúló kiszivárgási folyama
lát a gazdasági életből.
A lclvetelt kérdés aktuális vonatkozásai
mm szempontjából a \legiontosaon uimuis a
lénynek a kremeiese, hogy amit a likuv pénz
gazuuiKodasrof es KovoLímzmenyeirol elmon
döntünk, inkább az európai kapitalizmusra
vonatkozik, a gazdasági liberalizmus törzse
bol kiindulva ugyanis a fejlődésnek két, va
lamelyest eltérő irányút különböztethetjük
meg. Az európai iránnyal, amelynek megje
lenési formájú u bank- (finánc) toké es pro
i. teszköze a Kaiiiutgazdalkodas, bizonyos merlekig szembeiiall a sokkuf inkább nidusztriafizalt Amerika, aliol a gazdasági étet gerin
cei a vallalkozasi tokok alkotjuk. Ez u rend
szer rugalmasabb es kevesbbe dogmatikus.
Ezért ugyanakkor, amikor Európa különbö
zo fasizmusokkal kísérletezik, vagy a ki
venhedt „klasszikus’ gazdusagpolitikát állít
ja újra sorompóba, az amerikai gazdaságiuuomany megteremti a technokrácia gazdasá
gi világszemléletét és elvi rendszerét, amely
a tisztán gazdsági kollektivizmusnak igen
erdekes és eleti evafó elgondolása. Érdemi el
bírálású természetesen nem volna e cikk kej. ei/ebe illeszthető, de egyébként is bennün
ket csak a technokráciának a pénz és az arany
kérdésében elfoglalt álláspontja érdekel. Érde
kei azért, mert kétségtelen, hogy iioosevell
tanácsadói közölt szép számmal vannak a
technokrácia hívei s az l nió elnökének gaz
dasagi é.s lináncpolitikaja jelentékeny részben
tulajdonítható a befolyásuknak.
A technokráciának a pénz kérdésében el
loglalt álláspontja lényegében az, hogy a pénz
életereje nem az ércfedezel ben, hanem a ter
melésben működő valóságos erükben, a terme
les c.> logyasztás egyensúlyában, az értékek
*rólődé.sénok
kicsi
ütemében, a forgalomképes
javaknak munkaenergiává, a niunkaenergiaknak forgalomképes javakká történő gyors
es zökkenő-nélküli uta lak idusában, a terme
lőeszközök kihasználásának mértékében és a
munkabavehelö nyersanyag mennyiségében
rejlik, vagyis az egészséges gazdasági élet
g\oi>ulo \ italitabuban. Álért a szazszazule
kos órcfedezet vajmi keveset ér akkor, ha
1 (ősz gazdálkodás, spekulációs válságok, rossz
térné
elemi csapá-ok, a termelőeszközök
pusztulása stb. aláássák a gazdasági élet
iwy.-nrólyát, moKukaszljúk a termelést, műn
Imnelkuhse-get e.s a forgalom gyors csökko
im-'i'l idézik elő. 11a tehát a valutastahilizálús
elup.inul az ércfedezotet, a rendelkezésre álló
aranykészletet vesszük, az így keletkezett
slahil viiluki hamis kópét fog nyújtani az il
lető gazdasági egység (állam) valóságos hely
zel.-rol a pénznek már endített különálló sze
lepe fokozatos,-ihhan érvényesül s az egész
művelet egy lépessel sem lógja elöbhrcvinni
ineg a tőkeexport problémáját sem. A pénz,
forgalmi eszköz s hogy értéke mennyire vi
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n » b ’ lí0,nvp,1,'lf"l,‘(Mlát valamikép.
pen .. uradalmi szerződésből" folyót Imtal
m.it alkotjuk, magahoz ragadta a gazdasági
let. egyeduralmat Ez „ bankkapitalizmus úgv
ekmtette a pénzt, mint abszolút értéket hó' ° 'r'"Z sz."llbólu,»- (hiK'ni maga
az arany is. amely a pénz történetének közép
komban került hatalomra. A szabadverseny-
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szonylagos és mennyire a forgalomtól függ,
kitűnik a kővetkezőkből: 100 pengő forgalmi
pénz., ha egy hónap alatt tízszer cserél gaz
dát, havonkénti gazdálkodás mellett (havi fi
zetés, havi idtimo, stb.) 1000 pengő effektív
kiűzetést biztosít, feltéve, hogy a forgatók
egy pillanatig sóin tezaurálják, hanem hala
déktalanul visszajuttatják a forgalomba
(szálúinkiűzetés, szükségleti cikkek beszerzősi‘, bérfizetések. stb.). Ha az értékesére tem
póját fokozzuk, elméletileg a 100 pengő for
galmi pénzzel tetszésszerinti kifizetéseket esz
közölhetünk. gyakorlatilag pedig ez az ütem
igen jelentős határig fokozható.
Az aranyalaphoz való ragaszkodás tellát
végső erőfeszítése annak a —luleg európai —
bankkupi la I izmusnak, amely minden gyökeré
vel a fiktív pénzgazdálkodásba ágyazódott
és éppen ezért minden érvnek, amit a. status
(|uo meghagyása vagy visszaállítása érdeké
ben felhoznak, a lényege az, hogy új és forra
dalmi (‘Ivek gyakorlati alkhnaza.su a gazda
sági elet katasztrofális megrendülését vonná
maga után, lábból csuk annyi igaz, hogy egy
óvatosan és lassú illemben történjék is, ha
lálos ítéletét jelentené az öncélú pénzben „reuj, reális pénzrendszer bevezetése, bármily
ajizálódott" nagyvagyonoknak. (Ezért szók
Üak a technokráciát bolsevista tendenciával
megvádolni). "Hogy megrázkódtatásokkal jár
na, az kétségtelen, de egyrészről máris meg
rázkódtatások állapotában és korában élünk,
másrészről pedig a folyamat már megindult,
történelmi erők állanak mögötte s az „arany
államok" kategorikus állásfoglalása úgy hat.
nini a sárga érc elnyújtott és messzehangzó
hattyúdala. Iá pillanatban úgy tűnik, mintha
az arany hívői volnának erősebbek és mögöt
tük lenne az idők igazsága. A hattyúdal .,szép
sége” azonban senífit se kápráztasson el.

Bar a kapitalizmus abban is gazdag, hogy
nem egy, hanem több Achilles-sarka van, az
arany-kérdés, vagyis az értékmérő és csereesz
köz problémája a punét unt saliens, amelyen
a mai termelési ropd sorsa elsősorban meg
fordul. Az értékcsere-forgalomnak a maitól
elütő, mindamellett kielégítő megoldása
ugyanis lerombolná a legfőbb akadályt, amely
a kollektív gazdasági és társadalmi rendszer
Htjában áll: a pénzrendszernek azt a libera
lizmusból sarjadt labirintusát, amelybe belevúsz a legúlotrevalóbb szocialista államala
kítási kísérlet is. Egyébként a kapitalizmus
maga építi ki a kollektivizmus gazdasági és
életformáit, viszont azonban — mégha nem is
kétséges, hogy a huszadik század evolúciós
erői a fejlődést milyen irányba terelik — bi
zonyos az is, hogy a nacionalista autarkiákba
sodródó államok, ennek a fejlődési fázisnak
szükségszerű reakciója vagy következménye
ként, a nagy részvény társaságok mintájára
alapítandó államkapitalista egységek formája
leié haladnak. Tehát nemcsak a bolsevizmus,
hanem antipólusai, a fa.scista rendszerek kép
ződményei számára is csak ez az egy út áll
nyitva: ez az út pedig zsákucca, mert a pénz
ügyvitel az államkapitalizmus, a szocialista
államideál e paródiája keretében is csak a ma
gánka pi 1 a 1 i zmus fi náncguzdál kodása
lesz.
Mindössze azzal a különbséggel, hogy e nuunmuthkoncernek, amelyeknek ember-, gép- és
földtulajdonát jelentő területi egységeit poli
tikai határok választják el, a pénz boszorkány
táncában a mai, léiig kötött gazdáikodásmde
is alatta maradnk.
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nem szappanoz,
kést sem használ
mégis tökéletesen bjrotválkoziki
mert

ÖCHICK DRY SHAVER
elektromos borotváló
apparátust használ I
Magy írországi vezérképviselet :

VI., Andrássy út 19"
ahol a készüléket díjmentesen bemutatják

J kibontakozás iránya mindezekkel szem
ben. írni meg bizonytalan. A kor, amelyben
ólunk, átmeneti kor, mozgalmas interregnum,
amely az át és kialakulásoknak, a történelmi
ebihalaknak számos változatával gazdag.
Mindazt, ami eddig történt, nem szabad más
képpen tekintenünk, mint kísérleteket, ame
lyeket azonban tanulmányozni kell, mert
mindegyik a fejlődésnek, az átalakulásnak,
a, helyes irányba való törekvés elementáris
lélektani és gazdasági erőinek megnyilatkozá
sa. A fasizmusok, a technokrácia, a marxista
allamalkotasi kísérletek mindegyike tartalmaz
valamit ezekből az erőkből, természetesen az
egyik kevesebbet, a másik többet. E pillanat
ban csak (‘gyet tudunk bizonyosan — amit az
említett kísérletek megszületése bizonyít a
legpregnánsabban — hogy csődbejutott egy
rendszer, az, amelyik az arany konvencioná
lis hatalmát tekintette pillérjének és ugró
deszkájának. Az arany sorsa hasonló a kivénliodt monarchák sorsához. Ma is hatalom még,
sőt a legfőbb hatalom, amely előtt laboréinak,
az áldozatok tömegét mutatják be: e hatalom
belsejében azonban már nincsen eleven erő.

Természetesen nem állítjuk azt sem, hogy
az ó- és újvilág kapitalizmusának összecsapá
sa tudatosan alapszik az arany kérdésnek ezen
a kiéleződött motívumán. Nem is óhajtanok,
hogy ezoket a gondolatokat az infláció hívei
a maguk számára kisajátítsák. Az arany Imre
törtéholmi lényegén jóval innen fekszik az
az egyszerű, alkalmi profit-lehetőség, amit a
pénzhigítás kínál és bizonyos, hogy az inflá
ció a mai szélsőséges és egyoldalú, gátlásait
vesztett kapitalista szellem érvényesülése mel
lett nem lehet más, mint egyes érdekcsopor
tok számára fölötte kívánatos gazdasági ka
landor-konjunktúra. Roosevelt ezt a körül
ményt figyelmen kívül hagyta. Különben is:
nem szabály, hogy a pénz realizálásának
egyetlen megoldása csak az infláció lehet, kii
Ionoson, mikor a pénzhigítás a terméketlen
spekuláció számára is sarkig tárja a kapukat.
A pénz realizálása nagyobb és komolyabb
probléma, mint. <‘gy újvilági üzlet: azonos az
arany válságának kérdésével. Hogy a hajó
már süllyedne, nem valószínű. De mi azt hisz
sziik. hogy ez a kérdés is csak a termelési rend
gyökeres megváltozásával együtt oldható
meg.

SZÉLJEGYZETEK
Az IGE vedtíiméuen vagyunk kénytele
írni mi, akik nem is olyan regen, épp a
imuitueui ironetlui Kapcsosa uutsup, alapúban
iieKimeniunií az IGliriiek. fJe akkor is azt
monuiuii, ma is: na egyetlen írón képes segí
tem az IGu, máris támogatni s fönntartani,
lercociycsiieni keli. Pedig nem voltunk elra
gadtatva a módoktól, ahogyan tíz írokon se
gítettek. mneveUen nyomorúság közepette
tengetik életüket a fiatal írok s rászorulnak
minőén egyes nílerre, de mégis föl kell vet
nünk a Kvrucsl, kell-u 20 pengőkkel azokat
támogatni, akik nagyszerűen értenek a konyokleshez, nizelgesnez es kunyeralashoz,
egyébként azonban csak a tehetség telének
proietartomegét növelikbzomorú tény, hogy
Aiagyarorszagon ma igen sok állásnélküli es
munkanélküli ember azt hiszi, hogy ha kis
pénzecskéjével kiuyomat s megjelentet 8-10
verset, összciszkabal egy pár rímet, akkor
mar költő. S nem elégszenek meg azzal,
nogy hazrol-liazra járva 20 meg Ő0 nllérekért
vesztegetik müveiket romantikus hajlamú
háztartási alkalmazottak körében, hanem jár
ják egyre a szerkesztőket, bírálatot követel
ve s tetejébe elvárva hogy az IGE támogatá
sában részesüljenek. Persze, nehéz szabadul
ni ilyenektől, de azzal nem válik könyebbé
a helyzet, ha az IGE elosztja a felelősséget
bárom titkár között. Azt hittük, szegény l'akots József halála után megválasztják a legarravalóbb elnököt, adnak melléje egyetlen
titkárt, aki azonban feleljen mindenért, legyen
agilis, hozzáértő, fiatal s bírjon mégis tekin
téllyel az előtt a heterogén, ezerféle elemből,
százezernyi ideológiai s temperamentumbeli
árnyalatból összetevődött tábor előtt, amely
nek neve: magyar írók.
Nem így történt. Az elnöki szék a jelöltek
s önjelöltek szemében nem a súlyos tennivalók
légiójának fölismerését s vállalását jelentette,
hanem csak új stallumot, díszes pozíciót, erős
hatalmi helyzetet. Es ma ott tartunk, hógy a
megindult tülekedésben elvesz az IGE. Nem
lógunk pikantériákkal szolgálni, nem akarjuk
még ezzel is mélyíteni az amúgy is súlyos
válságot, csak így, személyek megnevezése
nélkül mondjuk: vigyázzanak! Az IGE mégis
jelentett valamit a főváros s a kormány előtt,
valamelyes összeget évről-évre kiverekedett s
meg tudta néha mozgatni a bürokratikus ap
parátust. Ha az IGE veszendőbe megy, sok
időbe kerül, míg megint eljutnak idáig.
Igaz, nem könnyű a mi speciális viszonyaink
közepette megtalálni az odavaló embert, de ez
csakis akkor sikerülhet, ha komoly önzetlen
séggel veszik kézbe az elintézést. Talán még
nincs késő. Tessék megpróbálni!
hck

Jobb és bal, bal és jobb! A magyar glóbusz
nak örökös problémája ez, amely épp megold
hatatlansága miatt izgatni fogja mindig a
kedélyeket. Most a Nyugat-bun. vitáznak ói
mét a bal- és jobboldali irodalomról Illyés
(Jyula és Hécley Tivadar s szépen bebizonyo
sodik, hogy nálunk mindig is — baloldali iro
dalom volt, van és lesz. Számunkra ez nem
meglepetés, különösebb bizonyításra s vita
tusra nem szorul. Ha végignézünk a nagy ma
gyár alkotók galériáján — akiket pedig nem
temettek rögtön haláluk után Pantheonba —
bizony baloldaliak voltak azok a mai termino
lógia szerint mindenkor és mindenben. Leg
alább is a percemberkék szemében.
Bennünket sokkal inkább érdekel, amit ez
zel kapcsolatosan Schöpflin Aladár fejteget
igen éles és tiszta logikával, mégpedig az,
hogyan is lett a 67 előtti, alapjában mindig
baloldali közvéleményből — 67 után jobboldali
közvélemény. Ezt mondja Schöpflin: Ami
1848 előtt ellenzék volt, az 1867 után kor
mányra jutott és berendezkedett hatalmi hely
zetre. 1848 eszméiből megvalósított annyit,
amennyit a maga érdekében jónak látott, ki
operálva belőlük mindent, ami forradalmi
volt. Sietett magának hátvédül a társadalmi
szervezetet kiépíteni, különösen vigyázva
arra, hogy a rendi világból fennmaradt társa
dalmi egyensúly fel ne bomoljon s a hatalom
azoknak a rétegeknek a '(kezében maradjon,
amelyek azelőtt is uralkodók voltak. Megrög
zítette a társadalom hatalmi elosztódását,
amely ilyen rögzített állapotban maradt a lég
újabb időkig, nagyrészben máig is. Az így elő
állott állapotot azonosította a nemzettel s a
belőle alakult ideológiát nemzeti ideológia
rangjára emelte... Jobboldali vagy, ha ehhez
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a közízléshez alkalmazkodul, ellenkező esetben
u baloldalra, kerülsz es viseled u baloldali hely
zet sokszor súlyos következményeit. Tahin tri
viálisan hangzik, de jellemző, hogy sok írónk
van, aki köztisztviselő s ezek között egyet sem
látok, aki a baloldali, nem is politika, hanem
esztétika hitvallását vallja. Legfeljebb bizo
nyos jóindulatú egyeztető szerepet vállal
egyik másik. A Kisfaludy Társaság nagy
számú tagjai közt mindössze négy-öt van
olyan, akinek nincs közállása, aki semmi más,
csak író.
Íme, az a Schop/lui, aki akadémikusnak
számit, noha soha sem Kerülhet be az Akadé
miára, kény leien megállapítani, hogy a feuda
lizmus meg nem múlt cl, uralmon van ma is
es jaj annak, aki hatalmat kikezdi, vagy ki
kezdeni akarja. Annak viselnie kell „a halói
dali helyzet súlyos következményeit*
s hogy
ezek a kovetkezmenyek micsodák, azt vala
mennyien jól tudjuk. Németország évszázadé
kát esett vissza s írni Nos... olvassak csak
el jelenlegi számunk „Böngészés” rovatát. A
1U ev előtti Czako Amuro szerkesztette „i? uggetlen Szemle” számaiból szedtünk ki párat.
Döbbenetes, hogy 1(J évvel ezelőttf amikor pe
dig nem a legnyugodtabb éveket jártuk, minynyivel többet mertek írni s mondani az embe
rek. 8 akik leírták, hogy megcsöndesedtek
azóta! llevay József és egynémely társai
Lám... a következmények!. Es a követ
kezmények nem mindig sajtóper és el
ítélés alakjában jelentkeznek. Dehogy! Sokkal
szelídebb és mégis éppoly biztos módszerek
léleznek, amint azt az eredményesség igazolja.

8 ha már módszerekről s következmények
ről van szu, írjuk ide Dante komédiájának
első részéből azt az idézetet, amelyet ösmer
még az is, aki nem olvasta soha Dante Poklát:
„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!"
Dante szerint ez a felírás a Pokol kapuján dí
szeleg, de a mi tapasztalataink szerint nyu
godtan löl lehetne azt szögezni — más ka
pukra is. Mert ugyan mi mást mondjunk ar
ról a könyvkiadóvállalatról például, amelyik
igen gorombán és azért tagadja meg a recenziós példány kiadását, mert egyik kötetéről
i ossz kritikát merészeltünk írni! A szegény
tintakuli legyen boldog, hogy kegyesen in
gyenpéldányhoz jut és ne feledje el, hogy en
nek ára van: jót kell írni a kötetről! Még ak
kor is; ha ponyva, sőt főleg akkor. Mert hol
van az igen tisztelt könykiadóvállalati nagy
úrnak annyi intelligenciája, hogy tudná, a
kritikusnak nem a kiadóval vannak kötelessé
gei. hanem a közönséggel. Hogy nem a kiadó
érdekeit kell tekintenie, hanem csakis az iroda
lomét. Hagyj lel minden reménnyel! mert azt
már csakugyan nehéz 1 öl tételezni, hogy a ki
adóvállalat eszébe tartaná; nem kegy az, ami
kor recenziós példányt ad, de jól fölfogott iiz
leti érdek. Es hagyj fel minden reménnyel...
mert azt azután már vakmerőség lenne elkép
zelni is, hogy a kiadó arra gondoljon: még a
rossz kritika is használ. \ annak, akik éppen
a rossz kritika miatt veszik meg a könyvet.
Akik maguk akarják eldönteni, igaza volt-e a
kritikusnak vagy sem. — Ezzel azután napi
rendre is térhetünk a dolog fölött. Elvégre a
..rossz kritika44 is lehet jogcím a recenziós
példány megtagadására. Minket nem zavar,
fsak éppen a kuriozitás kedvéért jegyezzük
ide e nemes könyvkiadóvállalat nevét. Ugy-e
tisztelt Olvasó, sikerült már kitalálnod l Tér
mészetesen ... Dante a neve.

(Budapest)

débé.
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független

ZEMLE

Disputa:
kritikáról és kritikusról
A „Független Szemle” múlt számában
Fenyves Pál megemlékezett 7 oínai (tábor
„braeiy Magyar irodalmi Etele' c. könyve
rol. A kb. masleihasabos írásból egy hasábot
a tanulmányban elolorduló idegen szavak fel
sorolására, (nem volt türelmem ellenőrizni,
de azt Hiszem, csaknem teljes felsorolására)
illetve néhány, valóban nem egesz helyes
mondatfuzes bemutatására szán, azután pedig
megállapítja, hogy a könyv módszerét „szor
gos búvárkodás ” után sem tudta felfedezni.
Egy két „elbeszélő” (!) részletről kijelenti,
hogy „nagyon érdekesek", végeredményben
azonban teljesen értéktelennek tartja a mun
kát, amint ezt minden sorából kitetsző indokoUilian gúny és irasanak utolsó sorai is („Lr
dely magyar irodalmi elete lolnai Gábor bűz
golkodasa után is varja hivatott történetíró
ját’) mulatjuk. — Kétségtelen, hogy íuoku
nyelve nem elég magyaros es könyvét kéve
sebb idegen szó használatával is megírhatta
volna, Az idegen szavak használata azonban
sok esetben indokolt lehet, amint ez különben
1'enyves felsorolásából is kitűnik. (Kíváncsi
volnék, hogy adja vissza „magyarosan ”, de
ugyanakkor maradék nélkül a következő, ki
fogásolt szavakat: epigonizmus, antiprovin
ciális, mithologikus, formalizmus, reminisz
cencia, parlamentáris, hogy csak néhányat
említsek.) Az „inpassibilte” szó képtelensé
gére jóindulatú kritikus (bocsásson meg Feny
ves Pál, a kritikát én ép úgy nem tudom ma
gyarosan, mint ő a bibliográfiát) pedig csak
akkor hívná fel a figyelmet, ha ez nem nyil
vánvaló sajtóhiba lenne. Mindaz, amit el
mondtam, nem az idegen szavak védelmére
történt. Magam részéről is természetesnek,
sőt szükségesnek találom, hogy a fölösleges
idegen szavak burjánzása ellen szót emel
jünk. De egy munka értékét nyelv tisztasága
szempontjából eleve megállapítani, mint ezt
Fenyves Pál kritikájának már első sorában
megteszi, úgy hiszem oly igazságtalan egyol
dalúság, amilyen még a legvadabb nyelvújí
tási viták idejében is ritka volt. Ez az egy
oldalúság folytatódik a kritika másik, lénye
gesebb (és rövidebb) részében, ahol a mód
szerről szól. Kétségtelen, hogy a módszer kér
dése egy tudományos munkánál igen fontos,
de tiltakoznunk kell az újabban erősen ter
jedő felfogás ellen, mely csak a módszerben
látja ennek értékét. Fenyves Pál egy, szintén
a „Független Szemlédbe írt recenziójánál kü
lönösen feltűnő ez. Dr. Hermann Czinner
Alice és Dr. Lénárt Edith munkájáról nyíl
tan kimondja, hogy majdnem többre becslili
módszerüket, mint magát az eredményt. Ha
ehhez hozzá tesszük azt is; a módszer elsődle
ges követelése rendszerint a következetesen,
ha kell erőszakkal is véghezvitt egy módszer
követelését jelenti, talán megérthetjük azt,
hogy Fenyves Pál „szorgos búvárkodás’4 után
sem találta meg Tolnai szempontjait. Szándé j
kosan írom: szempontjait. Mert (bár az iro
dalmi élet vizsgálata is módszertani állásfog i|

lalást jeleni) Tolnai nem egy, hanem több
módszer segítségével igyekszik megközelíteiy
Erdély irodalmi életét, nézetem szerint igen
helyesen. Azt pedig csodálom, hogy Fényit .
Pál, aki recenziója alapján a német irodalom
történészek igen nagy hívének látszik, nem
vette í.-zrc. hogy ép az ú. n. generációs elme
let alkalmazása te>zi természetessé az új ge
neráció új célkitűzéseinek ismertetését, mely
ismertetést különben ő a munkához nem tar
tóz') résznek tekint. Igaz ugyan, hogy a több
módszer alkalmazása nem oly tetszetős, mintha
valaki csak egyetlen egy módszer szemszögé
ből nézi az irodalmat. Tolnai viszont szeren
esé-en elkerülte azt a hibát, melybe legtöbb
egymódszercs tudós <*s
kritikus szükségbe
pcii bele szokott esni: az egyoldalúságot. Az
egyoldulú.-ag pedig káros eredménnyel jár
hat. meg akkor is. ha becsületes szándékkal
történik. Mert, hogy Fenyves Pál recenzióját
az vezette, arról tálán e sorok írója van leg
jobban meggyőződve. De ha hibák kimutatása
és saját szempontjaink alkalmazása azt je
lenti, le gv a könyv eredményeit (melyek azt
hiszem az „idegi n szavak" és az „egymódszer
hiányír melleli is jelentősek) ne vegyük és
ne adjuk másoknak tudomásul, akkor a kriti
kának ezután sem lehet irodalmi életünkben
az a jelentősége, melyre e sorok írója ép úgy.
mint / ■//?// ' • [‘ál, igen nagy súlyt helyez.
(Algyő)
Bárói i Dezső.

! Aforizmák
Goethe. Sokan neheztelnek rá hazafisága
miatt, lágyan miért.’ Mi mindnyájan egy tisz
tességes lányt veszünk el és szakácsnőt csiná
lünk belőle. Ö mindjárt a szakácsnőnél kezdte.
Az orvos azt hiszi, hogy u beteget konzer
válja, pedig csak a betegséget konzerválja.
*
A Közmunkák Tanácsában arról kellene
vitatkozni hogyan lehetne minálunk a pana
mát csatornázni.

Csak egy igazság van: a hazugságok fel
fedezése.
A huszadik század iskolája trónra ültette
a tudást és száműzte az észt.
uruiwmi r

GYÁKGONDOZÖN’ÖI És PSZICHOTECH
N1KA1 TANFOLYAM
indul meg f. évi okóber hó 1-én a Női Szoci
ális Szabadiskola keretében. A tanfolyam célja
különleges hivatásé szociális munkaerők ki
képzésé munkasiigyekkel kapcsolatos irodai és
a d ni i n iszt ra I í v teendő kben,
inunk á s j ó 1 ét i,
munkásvédelmi és pályaválasztási kérdések
ben. Ilyen képzettségű munkaerők, mint gyá.rgondozónők, főleg a LataJkorúakat és nőket fog
lalkoztato gyárakban való alkalmazásra szó
míthatnak. A tanfolyam szakelőadói: Baloghy
Mária dr. tanárnőn, a Női Szociális Szabad
iskola vezetőjén kívül Gortvay György dr.
egyetemi magántanár, a 4\-épegészségügyi Mú
zeum
igazgatója, lliischer Ih > dr, eg'vetemi
III S!l!=:ill=lll=|||=|||=|||HIII^ III™
: 1
n r, a Közgazdasági Egyetem Szó
cialpolijikai. Intézetének adjunktusa, Báliul
ü*
1 oianáí’sos, az ()rl I képességvizsgáló iri
tezil-nek vezetője. Az elméleti szakoktatás a
0
m. km. Aepegész.ségiigyi M úzeumban, a gya
ín korlati kiképzés pedig a különböző szociális
intézményekben történik. A tanfolyam eg\ni
(
1 i^cnnvolcadik clete\iike1 betöltött, szó
íy cmli> munkára alkalmas nőket korlátolt szám
m
han ye.-znek lel. A Szociális Szabadiskola
ín egyel) tanfolyamai: Anyák iskolája (cse
c>em< gondozá>, gverm- kfoglalkoztatás). K a
m
srni BaGarlá.^ Tanfolyam) házi diétás
HÍ konyha,
gycrmoktáplálás).
1T1
.Jelentkezés: a vezetőnél, Balooliii Mária
K E RE S K E IJ ÉLNI
íü ii;1 < i!>cl,ctl Kú'oly u. 29. Tel. 57-1-82).
V Á L LA LAT
m
Hivatali orak d. u. 2—4.
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FÜGGETLEN

ZEMLE

Sz EMLE
IRODALOM :
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Esti
Kornél. (Géuius kiadás.) A laza ke

rétbe foglalt novellákat tulajdonképeu csak a hős: Esti Kornél szc
mélye kapcsolja össze. Esti Kornél
egy farosa, a háború előtti bohém
világba tartozó író, Kosztolányi
Dezső elrejtett, vagy csak néha elő
törő, de itt 254 oldalon át uralkodó
második énje: az a kárát tahin, per
verz hajlamú, de fölényesen intelli
gens anarchista kaján. A gondolko
zása, Esti Kornél gondolkozása;
külsőre teljesen azonos a homo mo
ráliséval, de valahol egy logikai
k a posfoll a t/ árny a latú vlad éiya-e vót|l(c■■
nűl úgy eltér attól, hogy mire a
gondolatsor végére érünk, megdobhonünk és ámulunk: hová érkez
tünk'!
De ez már nemcsak Esti Koraiéi
szemlélete, hanoin Kosztolányi Dezső
slílusmüvégzete is. Mert ennek for
dulatossága és ötletessége bűvölhet
csak minket ennyire el. Csiszolt
mondatai, egy-egy pompás nyelv
újító szava, kifejezése és főként
nyelvi kultúráltsága igaz igyönyö
rüséget kelt különösen ma, mikor
íróink nagy részt
*
a műgondot, a
forma tökéletességét, a stílust —
majdnemliogy lenézi. Itt érezzük,
hogy az író maga is örömét leli a
kifejezésben, a nyelvben. És ezen
felül még ért is hozzá. Álért csak a
nyelvnek, a pszichológiának és kap
csolatuknak alapos ismeretéből szü
lethetett meg az a novella a bolgár
kalauzzal, akivel Esti Kornél egy
éjszakán át társalog bolgárul anél
kül, hogy ismerné ezt a nyelvet és
anélkül, — hogy a bolgár kalauz
ezt észrevenné. „Kajánsága már oly
halk, oly agyafúrt és bandzsal, hogy
az olvasót állandó izgalmas bizony
talanságban tartja, vájjon merre
tekint, vájjon mikor beszél komo
lyan és mikor gúnyolódik’’. Koszto
lányi írta egy régebbi kritikájában
ezeket a sorokat, melyekkel tán leg
jobban lehetne jellemezni az Esti
Kornél lényegét.
Bár a lényegét teljes egészében
transzporai laii egynéhány kommen
táló sor börtönében nem is lehet.
Álért a lényege: játékos, csapongó,
rapszodikus líra. Líra ez a könyv,
egy fölényes és magányos ember
torzított lírája. A keret: az elbeszé
lések menete, ne tévesszen meg ben
nünket Hisz az író is oly könnyedén
vette ezek jelentőségét. Néha csuk
egy anekdotát mesél el' a szavak
sodrának
kiszélesített
medrében
(Zsuzsikának, az arany paraszt lá
nyának története), vágj' egy ötletet
szikráztál, fel egynéhány oldalon. (A
becsületes város; A terhes örökség;
Ürögi Dani; A villamos út.) A fon
tos csak az, hogyan írja meg: a
stílus és hogy a szavak csillogó
köntösében, hogy mutatja meg író
niájáL emhergy.ű lí>hitét, egyeldiiIlé
tét és egy művészélet kiteljesedett
óh mégis hiábavaló, társtalan köré
nek néhány szeletét.
Csodálatosan tud írni Koszto
lányi. Egy-két szóval már levegőt
teremt, egy kéi mondattal már em
bert formáz. Néha lendületes és
néha bájos. Néha hangulatos, de
majdmindig lerontja hangulatát,
báját, lendületét egy egy záró mon
dat fanyar keserű ízével. Nagyon
kiábrándult ...
VaMom azt. hogy nem ítélhetünk
művész feledt messziről, a magunk
morális é.s esztétikai ideáljainak
mértékével mérve. Oda kell men
nünk a művész világába, alázaté
san és hittel - és olt kell megkísé
rolniink az aislhesisl...
Kosztolányi Dezső magát homo
aesthetieusnak vallja és kizár mű
vészeiéből minden morált.
Így hát csuk ezt mondhatom:

Esti Kornél Kosztolányi reprezen
tatív könyve. Csodá latra és hódo
latra kényszerít. Egykor talán a
magyar klasszikusok között lesz
helye. Méltán. De, mint emberi do
kumentum, nem kerülhet hozzánk
soha egészen közel, mert hiányzik
belőle a — szerei et(Budapest)
M. K. E.

PEARL S. Bl’CK: Az édes anya
föld. (Palladis kiadás, 1933.) A címe
gyanúsan hangzik, annak ellenére,
hogy a könyvről már jóelőre sok
szépet lehetett hallani. Mikor azon
ban (‘lolvastunk már vagy 40—50
oldalt, tudjuk, érezzük, hogy erre a
könyvrci minden djcsérőszó kbvés,
sőt, fölösleges. Nem akarjuk új re
mekműnek kikiáltani, sajnos, a
könyvkiadók
jóvoltából
évente
nagy tucat remekművel kell úgyis
megösmerkednile az olvasónak, de
biztos, hogy a könyvek élcsapatá
ban is megkülönböztetett, helyet fog
lal el. Eszünkbe jut Amirejer Leonidnuk egykor a Magyar Színház
ban adott drámája, ha nem téve
dünk: „Egy ember élete" volt a
címe s volt egy néma szereplője.
Egy csuklyás, sovány és magas em
ber, fáklyával a kezében. Alindig a
sarokban állót, mindig mozdulatla
nul, csak a fáklyája pislákolt, lobo
gott, égett, ragyogott, lekonyult és
elhamvadt aszerint, ahogyan a fő
szereplő elete formálódott. Ez a
néma szereplő — a darab legfonto
sabb szereplője volt « ő és a fák
lyáin jut eszünkbe, mikor Hűek
könyvét, olvassuk. Itt sem történik
sok. itt sem történik más, mint életlaklyak kígyóinak, nagyokat lobog
nak, egyenletesen égnek s — elég13
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ben csak parányi pont az ember.
Görög sorsi ragod iák szelét érezned,
mert csak a görög söreiragódiákbuu melléke
*
annyira az ember aka
ratával és szándékaival, mint
amennyire Buck-nál mellékes, de ez
a sorstragédia nem oly tragikus
és nem oly komor, mint a gö
rög sorstragédiákó, éppen azért,
mert emberei a földdel élnek a
földdel van közösségük. Megújul
minden, elpusztul
minden, újra
megújul minden: ezt az örökös
körforgást senki jobban nem érez
heti, mint a paraszt s ez az érzés
nem tragikus, nem passzív és peszszimi.sta, hanem optimista és aktív;
vad lánggal és bölcs nyugalom
mal alszik el, ha eljő az idő. Alimlezt maradéktalanéi átéljük Pearl
S. Buck könyvéből s ezért fölösleges
a dicsérő szó. Többet ér az a rezgés,
amelyet, fölkelt olvasóiban.
(Budapest)
Dénes Béla.
RADNÓTI MIKLÓS: Lábadozó
szél. (A szegedi fi utal ok művészeti

kollégiumának kiadványa, 1933.)
Radnóti Miklós nyelvművész. Vorsei az egymás mögé és mellé sora
koztatott. víziók jniagyszjerű egysé
ge, melyet a romantikus nyelv tel
jes dinamikájú fegyverzete egészít
ki. ,\ fogalmakat groteszkiil életre
kelti. Nála kalapoz a. hófelhő, si
kongat a napfény é.s pacsirta száll
az aratók torkából. De. éppen ez a
bőségesen buggyanó visualitása te
szi, hogy a versek sokszor zsúfol
tak, zavarosak. Pedig Radnóti a
mai versírósoka dalom búbján ül.
Költészete
egészségesebb
Illyés
már ki fakuló parasztromantikájánál
é/í Erdélyi népdaJ/szerü idillijeinél.
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Szeptember 15-én jele
nik meg az első kötet i

nek. Wang Lung és O-lon, Kakukk
és Lótuszvirág, nevek, közömbös
nevek csupán, éltítiik eseményeit.pár
sorban el lehelnie mondani s mégis,
miként. az a fáklyás ember adta meg
az egész /színdarab perspektíváját,
ugyanígy döbbenünk rá Wang Lung
sorsában valami ős, örök emberi
közösségre, amely a földdel foglal
kozók között van s lesz mindörökre.
Milyen silány frázis, ha azt mond
juk, kozmikus kapcsolat a földdel
s milyen életvalóság mindazoknak,
akik érzik ezt a kapcsolatot. Az
ember azt hinné például, hogy más
a magyar paraszt, és más a kínai,
hogy a kanadai farmer más csillag
zaton él, mint a donvidéki ki so rósz.
Igen . . . más csillagzaton élnének,
ha nem földet túrnának mind
valamennyien, ha nem ugyanazok
kal az elemi csapásokkal kellene
megküzdenie a kínai parasztnak
csakúgy, mint a magyarnak s ha
nem ugyanazzal a sóvárgással lesné
a napol, vagy esőt a kteoroez, mint
a kanadai. Igen, e® a közös föld
egyarcúvá, egyérzésűvé és gondol
kodásúvá formálja mindegyiküket
s bizonyosan közelebb érzi magá
hoz Wang Lung uram Kis Pétert
a maga 5 holdacskájával valahonnét a Nagyalföldről, mint egy elő
kelő kantoni kereskedőt, vagy akár
szegény, ócska kínai susztert. A
föld teszi ezt s a földdel való szoros
kapcsolatot érezzük magában Bitekbán is. Széles epikai folyamként
ömlőnek mondatai, sehol semmi iz
galom, sehol semmi fokozás és ha
tásuk így talán még erősebb, hatal
masabb. Szel se rezzen, fehéren iz
zik a nap, csorog a veríték, állat
ember mozdulatlan és mégis benned
van: történik valami, történik! Es
ennek a történésnek törvényeit, nem
i írben k agyalták, m in könyvesháikle n módolták. több ez minden
nél, I ibb a mi értő értelmünknél, a
természet törvénye ez s a természet

Témái bán isza Jogszerűen bonyoló
dik egybe az erotikus fűtöttség, a
naturálison buja háttér és a szoci
ális együttérzés. Leghiggadt/abb,
legértékesebb, ©logikus hangú, szo
morúságtól átfestett verseiben. (Be
teg a kedves, Füttyel oszlik a bé
ke, Személy harmadik.) Balladásan
hímzett versek ezek. — Külön feje
zetet érdemelne a metodikája. Ver
sei szabad versek, de nem fefelőtlenül szabadok. Nem szabálytala
nok. Prózaritmusból fejlődött hangjegyolése van sorainak. Hiába pró
bálunk jambikus, trochaikus, vagy
más időmértékes formát erőszakol
ni rá. A magyar szavak hamgsúly osságára kell bíznunk magunkat
és akkor valami borízűn mély, dön
gölő basszusmenetet kapunk. A
legősibb magyar versforma primi
tívségére emlékeztet ez a hangolás,
mikor még az ütemek voltak a man
kó a vers dallamában s az ütemek
egységein belül szabad szétaigszámmal szorongtak, vagy lézengtek a
szavak. Babits egysizeníen új mlpiesség kritériuma alatt könyvelte
el a Lábadozó szél verselt, pedig
több ez annál. Paraszti, nyers diinynyögésből felszabadó M. egészséges
rrotikájú, snhanenótákba és idil
likbe kerekedő bátor versek.
(Budapest)
Bánáti Oszkár.
ARTHUR
ROSENBERG:
Gesehiehle des Bolsehewismus von
Marx bis zűr fíegenwart. Berlin,
*2.
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Rohwolt. Egyedülállóan a leg
jobb és ami még többet jelent, a
legszebb könyv, melyet eddig a mun
kásmozgalom újabb éveiről írtak.
Elmondható róla, hogy hatása füg
getlen volt az olvasó pártállásától,
Mindenki .számára élmény ez a
munka. Ha nézzük az okait a könyv
rendkívüli sikerének, akkor nem
csak azt kell figyelembe vennünk,
hogy a szerző az anyagát a legtö
kéletesebben ismeri, hogy nagyon
okos és elsőrangú írásművész. Ezek

csak külsőségei a könyvnek, a ha
tás előfeltételei. Do az igazi élmény:
a légkör, a hangulat, amit áraszt
magából.
Ez a légkör a nyugalom és az er
kölcsi fölény. Érezzük a szerző aka
ratát, hogy igazat, csuk az igazat és
mindenre tekintet nélkül az igazai
fogja írni. Nem mutat haragot sen
kivel szemben. Észrevenni pedig
csuk egyetlen érzelmét tudjuk a szer
zőnek. A mély, bár sehol sem han
*
goztatott
sehol sem hivalkodó sze
re tétét, amit a munkásosztály iránt
. érez.
Rosenberg illetékessége a bolsevizmus történetének megírására két
ségtelen. Éveken keresztül tagja volt
a Kommunista Internacionále Köz
ponti Végrehajtó Bizottságának
és onnan, valamint a német kom
munista pártból öt is kizárták,
mint Kari Korsch-ot, a marxiz
mus egyik legkiválóbb teoretiku
sát. Lassanként ilymódon a né
met párt megszabadította magát
egész marxista, (úgynevezett „bal”szárnyától). Marx gondolatvilágá
nak kialakulását vázolja először a
szerző, hogyan avatta Marx a párisi
kommünt a munkásmozgalom „tra
díciójává”, hogyan fejlődött ez to
vább Leninben a tanácsrendszer el
gondolásában és az orosz forradalom
győzelme után miként halványodott
el a népies szovjetek eszméje a párt
rendszer bürokratikus és automa
tikus működésévé.
Szerző
könyvével azt a célt ki
vánja szolgálni, hogy ínegérttosse
velünk, miként vált lehetségessé az
a különös ellentét, hogy míg a Szov
jetunió, minden neJiézsóge ellenére
végeredményben mégis fellendülő
ben van, addig a III. latomationálé
a reménytelen hanyatlás állapotába
jutott. Nincs terünk végigkísérni
a könyv szemléletes bizonyítását
arra nézve, hogyan lettek a III. Internacionálé jelszavai és helyzet
analízisei a szovjetorosz belső álla
potok tükörképei. A könyv alapján
érezzük, hogy például Németország
ban szükségszerűen odáig kellett
fejlődnie a dolgoknak, ahol ma van
nak.
A könyvet mindenkinek el kell
olvasnia. Tekintve azt a fogadta
tást, melyben ez a munka minden
országban részesült, meggyőződé
sünk szerint a könyv kiadása Alagyarországon is sikeres vállalkozás
lenne. Hogy milyen k’ívániatok is
egyúttal, azt még hangsúlyozni is
feleslegesnek tartjuk.
(Budapest)
Horner Miklós.

Í

MARKOVITS RODION: Sánta
farsang. (Pantheon kiadás, 1933.)

Hosszú hallgatás után újra megszó
lal Markovits Rodion- Bevalljuk,
már-már azt hittük, hogy e hosszú
hallgatás végleges lesz. Markoviit
Rodion-ra annyira hatottak az át
élt rettenetes évek eseményei, hogy
nem akar, sőt talán nem Is tud meg
szabadulni emlékeitől, ameftyekről
azonban már beszámolt könyveiben,
elsősorban a Szibériai gamizonban
i' j kötiite, a „Sánta farsang" megint
csak háborús könyv s őszinte örö
münkre megmutatja, hogy írója
nemcsak élesszemü s technikás ri• portor, hanem igazi alkotó, aki tudja
embereit formázni, életesíteni- A
„Sánta farsang” egy pirinyó oláh
falucska életét adja a „Nagy Pa
rádé’ évei alatt. A férfiak valahol
messzo s a faluban minden hely s
hatalom a nyomorékoké, sántáké.
Iáim... valamire mégis jó a háborúFölvirrad egyszer ezeknek a szeren
csétleneknek is. A parasztban ren
geteg barbár érzés él a testi fogyat
kozásunkkal szemben, szinto eszünk
bo idézi a régi Spártát, ahol a
Tajgetos csúcsáról dobták le a nyo
morultakat s ezt mindenki rendén
találta. Ugyanúgy, ahogy rendjen
levő az, ha a falusi nyomorékoknak
sarokban a helyük a kocsmában s ez
még a jobbik eset Csoda-o
*
hogy a
nyomorékok most alaposan kihasz
nálták helyzetüket1 Hogy szívből kí
vánták, tartson minél tovább a há
ború s talán az a négy kesreveson
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hosszú év azt azat hitetette el velük,
hogy most már mindig is fog tar
tani 1 Erről a négy évről íródott a
„Sánta farsang”. Komoly, elmélyedő
tehetséggel, sok-sok megértéssel,
megérzéssel és valami fanyar rezignációval teltem Csak egyvalaminek
a hiányát érezzük. Valahogy Marko
* Rodion mindig kívülről nézi
vit
hőseit s nem él bennük. De éppen
Markovi1;* Rokonnál nwbor'úiható
s magyarázható ez. Ö nem szerezhe
tett tapasztalatokat, nem gyűjthe
tett megfigyeléseket. Mindig nagyon
messze kellett néznie, ha haza akart
nézni. És a kilátást elvette előle a
szibériai hadifogolytábor dróteövényes kerítése.

(Budapest)

débó.

C. A. BRÜCK: Kopog az Írógép.
(Nova kiadás, 1933.) Apja ezredes
volt és anyjával együtt közlekedé
si baleset áldozata lett. Jött az in
fláció. A hagyaték semmive olvadt.
És Brückner kisasszony előtt meg
nyílt a rémségek, folyosó-útjának
végtelen golgotája: hivatalnoknő
lett
A kritikus, naiv lélek (persze
még nem volt hivatalnoknő), ijedt
borzongással veszi tudomáséi a
„följebbvalókT már-már a bestiáiitás inesgyéjén táncoló visszaélé
seit Szerencsére és az olvasó nagy
megkönnyebbülésére azon|ban, az
előkelő nevelést kapott és líceumot
végzett Brückner kisasszony okos
ságával és talpraesettségével min
dég kivédi a főnökei részéről feléje
áradó aljas és tisztátalan vágya
kat. Különösen Murawsky úr port
réja tetszett kinek vérben ülő sze
me, vad kacagásai és a korbácsüté
sek megkínzott női személyzetén,
Hans Heinz Ewersel is megszégye
nítő genialitással tudják döbbenetbe
ejteni az érző lelkeket Hét irodai
éven és kétésfélszáz oldalon kísér
jük Brückner kisasszonynak az
életért való gigászi küzdelmét, csu
pa önző, féktelen és buja ember kö
zött, de mindezekért kárpótlást
nyújthat az utolsó két oldal, ahol
szinte érthetetlen hirtelenséggel vég
re észreveszi, hogy — ragyogóan
világít a magas égbolt és mialatt
vén füzíák fényilőn bólogatnak, a
termékenység áldott ereje járja át
egész valóját. Bólogassunk mi is,
kedves olvasóm, bólogassunk. Sze
retnék tudni: miért, kinek, mi cél
ból íródott ez a könyv, de sehogyso
jövünk rá. Bólogatunk hát és saj
náljuk a fordítót, kiadót, olvasót és
önmagunkat Sajnálunk mindenkit,
osak Brückner kisasszonyt nem
sajnáljuk, mert szegény nem is él.
Meghalt, mikor — megírták.
(Budapest)
Geszti Erzsébet.

Kél költőnőről. - MOUSSONG
PIROSKA: Félúton és S. SZÖNYI
MAGDA: Szobakonyhák. Egyönte
tűen józan, sokszor metszőén hideg
és éles, kiegyensúlyozott sorok jel
lemzik ilfoussonp és Szönyi köte
teit. Közös érzések, gondolatok, esz
mék fonalán haladnak, bár Szönyi
Magdában van valami kis lágyság.
Robotos napok utáni esti elpihonósek, friss, kenyérillatú nyugalmát
árasztják tört rímei, melyek hason
latosak a szegénység életéhez: szag
gatottak és nyugtalanságukban is
valami csendes nyugalmat áraszta
nak. Moussong Piroska városi lé
lek. Talaj tálán napok és hűvös kő
falak börtönébe zárt élet megdöb
bentő realitásai dübörögnek fel rö
vid és tömör verstömbjeiben. Sok
szor egy tüntetés föl villanó, pattogó
kiáltásának illúzióját keltik, cstak
ninos bennük izgalom és harcolniakarás, inkább csendes leszámolás,
Öreges elfáradás és belenyugvás: hi
szen mindig ugyanoda járunk, egyik
faltól a másikig, céltalanok és be
zártak az uccák. Menekülni nem le
het. S ha kezet is fogunk — hiába
vagyunk súlyos lánc és hiába írunk
majd egyszer újra mindent — nem
bizonyos, hogy más lesz az az új!!
(Budapest)
Kelényi László.
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A pesti irodalom. Az igazi művészet
létrejöttének alapföltétele a teljes sza»
badsúg, a kierőszakolt irányok és díva
*
tok, a megfizetett világnézetek hamar
lejárják magukat és csak a tökéletesen
független és meggyözödéses alkotások
orok értékűek. Mert bár politika és cr»
köles, hazafiság és vallás igen tiszteletre
*
méltó szempontok, de egy művészre
mégis csak elsősorban a maga művésze
*
téuek- törvényei irányadók. Egy Bo»
caccio lehet frivol, Shakespeare fajta
*
lan, Heine hazaáruló, Shelley athcista,
Goethe kozmopolita és szabadkőműves,
azért mégis az emberiség legnagyobb
szellemei. (Király György)

Szocializmus és kierikalizmus. Tehát
a papság ellenszenve a szociális uiozga
*
lom iránt elsősorban, talán tudattalanul,
onnan van, hogy az új társadalmi rend
*
tol hatalmát félti. Nem bízik abban,
iiogy a katholicizmusnak immanens
eieje van s erre a bizalmatlanságra tény
*
lég minden oka megvan, ha a protestan
*
i izmus tvrfugiaiasat szemügyre veszi.
Ellenben kétségtelen, hogy a keresztény,
scgbvn, az erkölcsileg elgondolt kérész
*
tenjsegben ez az immanens erő megvan,
tehát bizonyos, hogy bármilyen tormát
is fog ölteni az új társadalmi rend, vég
*
eredményben a keresztény etíios fogja
éltető erővel áthatni. De a kathohkus
klérusnak nem ez az esetleg formánéi
*
kuli kereszténység kell, hanem a forrná
*
iis kathoheizmus, éppen azért fél. Mond,
hatjuk tehát, hogy a szocializmusnak
nem a kereszténység az ellensége ha
*
nem a kierikaiizmus, vagyis a feiekeze
*
tét fönntartó és felekezeti célokért har
*
colé papság. (Czakó Ambrój

Nevelésügyi turiózás. 11a nincs arisz
*
tokrácia, megszűnik a telteié törekvés
hajtóereje. De szellemi és munkaariszto
*
krácia legyen és ne a primitív születési
és pénzarisztokfrácia. Az egyenlőség
nemcsak természetrajzi abszurditás, ha
*
nem minden haladásnak is halála.
(Méhely Kálmán.)
Mftdchen für alléé, Szent Ágoston
nagyszerű fordítójáról (Vass József) s
az ékesszólástan egyetemi professzora
*
ról van szó, aki, minekutána boidogú
tóttá Magyarország gyomrát a közélel
*
mezősi tárca szakszerű vezetésével, a
magyarság szellemét a közoktatásügy
tehetséges intézésével, most az általános
boldogítás mezejére lép: elvállalja a
népjóléti miniszterséget. Hallatlan szel
*
renoséje szegény hazánkénak, hogy ne
*
héz időkben ilyen prov idenciális állam
*
ferfiai akadnak, ilyen tehetségek, ilyen
polihisztorok, — akiknek igazán mind
*
egy. hogy értenek-e valamihez, elvűi
*
laljákl önfeláldozzák magukat az em»
béri kor legvégső határáig, mert hiszen
jó pap holtig tanul s mért ne tanulná
meg a népjólétet is, mikor már a köz
*

élelmezésből é. közoktatásügyből uly
fényesen levizsgázott. (Rév.y József)

Magyar fascizmus. Iiogy meglesz»e,
nem tudjuk. A gyűlöletnek olyan sokféle
tormájával találkoztunk három cv alatt,
hogy kevéssé hat meg. ha a regi lényég
új jelszó alatt vonul föl. De egyet szc
*
retnéuk megjegyezni s ezt Eckhardt ü
bornak a figyelmébe ajánljuk. A volt
sajtófőnök a fascizmus jelentőségét ab
*
bán látja, hogy ez erőteljes nekidülés
lesz bizonyos import árúknak) (zsidóság,
marxizmus stb.). Nos, ha importról be
szélünk, a fascizmus az igazán fölösleges
import. (Sub strige)

Tollheggyel. Aki azt hiszi, hogy a
sarkából kifordult világban az ciienforiadalom gazdasági és politikai szükséges
*
ség, az megértheti a fascizmus törté
*
nelmi szükségességet és szerepét is. De
hogy Magyarországon, mire kell a lascizmus, az érthetetlen kE-rdöjcl gyanánt
mered az ember elé. Lj ellenforradal
mat vívni? De ki ellen? Milyen célból i1
A munkásságot letörni; ebből a törek
*
vősből hajtott ki a fascizmus Olaszhon
bán. De mi van Magyarországon letörni
való e területen? i’orradalom ellen vé
dekezni? De hat hol vannak forradalmi
erők a konszolidált Ma^yaroszágon?
A zsidók ellen? A nagybankárok ellen
nem lehet fuscizmust csinálni, mert hi
szen ók pénzelték Olaszországban is. A
kaszsidók ellen pedig ugyancsak elcg
erő a numerus clausustól kézdve az Éb
redőkig a kurzus egész gépezete. Erklú
*
ren bie, Gráf Orinder, dicsen Zwiespalt
dér Natúr. (Tiborc)
xxx. Okos, tudatos irodalompolitika
megkkönnyítheti a tehetségek kifejlődő
*
sének megizmosodásának az útját, de
nincsen olyan politikája a világnak,
amely tehetséget teremthetne a tehet
*
ségtelenségből. 8 olyan politika sincs,
amely meg tudná fordítani az időt, amely
kívülről, programokkal, törvényekkel,
népgyülési határozatokkal hajthatná
igaba a fejlődést. Az igazi alkotó tehet
ség nem lehet reakciós soha, még akkor
som, ha formája szerint az, különben
minden teremtő pillanatában rá kellene
cáfolnia önmagára. (’1 aciturnus)

• • «

Magyar közoktatásügy. Nyomtalanul
fog eltűnni az enyészetben Vass József
hivataloskodásának emléke? E nagy am»
bíciójú férfiúról, az ő őszinte bánatára,
sem a közélelmezés, sem a közoktatás
*
ügy. sem a jólét történelme nem fog
találni följegyezni valót. De mégis: ö
volt az, aki humbugnak nevezte a fe
*
gyelmi vizsgálatokat, miközben buzgón
folytatta az elcsapásokat, bizonyára a
„ne tudja a jobbkéz, mit csinál a bal
*'
elve alapján, amit vele kapcsolatban
úgy lehet módosítani, hogy „ne tudja az
egyik balkéz, mit csinál a másik."
(Révay József.)
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ZENE:

NEMET BEMUTATÓ - PARISBAN

Volt, egyszer egy muzsikus
a
neve Kurt Weill és volt egy szöveg
írója uévszerint Bért Brecht. Nevük
sokáig hangzott diadalmasan egész
Németország területén és csak rövid
ideig suttogták titokzatosan Buda
pesten, míg a nyár folyamán újból
fel nem tűnt — Parisban. A feltű
nést persze nem lehet középeurópai
módon értelmezni és valószínűleg
sok olyan színházi tényező ól ma
Parisban, aki erről a két „destruk
tív németről” alig tud többet, mint
hogy destrukívok és németek.
Bért Brecht a Dreigrosohenopcr
szövege után írott műveit kísérletek
címen adta ki. Nem a színpaddal kí
sérletezik ezekben a müvekben
Brecht: nem az előadás formája
(lásd Piscator) hanem az előadás

Radó Ixor nyomdai múintézeta Budap wt, VI., u
Hajóa
*tca

anyugának szelleme képezi nála a
kísérlet tángyát. Saját bevallása sze
rint: nem a színpadi műfajok aktu
alizálását és formai vagy technikai
fejlesztését tartja céljának. A szín
padi zenés műfajok, különösen az
opera közkeletű értelmezését teszi
kritika tárgyává és célja, hogy a
szociális adottságokon múló közíz
lés kiszolgálása helyett a közfelfo
gást. irányítsa müveivel. Az opera
mai formáját erre alkalmatlannak
találja — és operát ír. Ez az opera a

Mahagonnyl
Th. Dudow röviden így fogja ösz-

szo a Mahagonnyban foglalt tenden
ciákat: „A darab nemcsak élmény
anyagot ad hallgatóinak, hanem bi
zonyos ellentétek kihangsúlyozására törekszik és bizonyos clh nlmondáeoktvt fed fel. Az előadásról nem
a meghatott néző, hanem a meggondo Lkozta tolt .'zrm/é/ő távozik.” A
Mahagonny olyan opera, amely ön
magán keresztül teszi lehetetlenné
29. —

22—5—XI,

azt, amit u közfelfogás általábau
operának nevez. Az időszerűvé ala
kított Drcigrosehciioiícrben uz opera
szokványos formájúk a Makogom
nyban uz egész műfajt bírálja Bért
Brecht- A kritika destruktív, meri
kétsógbovonja azoknak u ezooiáliá
kereteknek a lótjoigoaulteágát, mú
lj ok az oiwm mai formájút életre
keltetlek es mint az uralkodó köz
ízlés kiszolgálóját^ mu i« életben
tartják.
Brecht kísérletei azonban teljesen
terméketlen destrukcióba fulladtak
volna, ha későbbi müveiben tovább
nem lep. Bizonyos fokon ő is elju
tott a tagadás tagadásáig és boncé
lu kísérletei — alkotó kísérletekké
változtak Egy ősi japán rege nyo
mán mgírja első LehrslücIc-jvA, — a
Jusugcrt. Mint a Dreigrosehenoper
beli, itt is történelmi analógiák fele
fordul es ezzel próbál magúnak lix
kiindulópontot keríteni. Hogy mi a
Lehrsliick lényégé, azt ismét Duaoiv val mondatom el: „Ez u mül'aj
nem a megváltozhatatlan ember
mcgváltozüataliluin sorsat, huuciii
a megváltoztatható ember életének
hu gváltoztutliatóságát
mulatja
meg.' Tchal ügyelem: az örök ember
megmarad, de változik uz örök cmbéri. Brecht nem Iliiében akarja meg
váltani uz emberiséget, hanem tudu
lu.-. emberségében — megváltoztatni.
A Lelirstiick feladata ez és elő felté
tele unnak, hogy azokat a Lársiululmi
körülményeket megváltoztathassuk,
melyben ma élünk.
Bármennyire is csuk kísérlet és
igen kérdéses kísérlet maradt a
Lchrslück és akánuilyeu kevé»»sú
építették ki belőle Brecht követei
;<z uj színjjudi műfaj 4ejlődésképes
ala Icjail, Brecht elméleti tétele
i íanyt mulató ál lás foglalást jelent
számunkra mu is.
Brecht unnak idején operát írt az
opera ellen, most balletet írt a buliét
ellen. Az operusmokkok őshazájából
átvándorolt a balletsmokkok ősha
zájába és itt ismét a destrukción
kell kezdeni A Párisban bemutatóit
Brecht-Wetil ballet tehát viaszaié
pest jelent. A „Hét főbűn" — ez a
ballet ciULc — csak annyira hallét
mint amennyire Brecht opecaszövegei
szokványos opuraszövegek. Nem a
francia bullettradieiók ellen küzd
Brecht, hanem magát u műfajt teszi
problematikussá és ezen keresztül a
műfajt éltető társadalmi keret pro
blémáját veti föl. A darab főszerep
lői — német előadok. Ez már magn
bán véve is különleges dolog Paris
bán és igen valószínű, hogy Páris
egyelőre csak ezt az exotikumot ér
tékeli Brecht hallétjében. A kérdés
most már az, mennyire sikerül majd
Brecht szövegének, vagy íí’eill z>e
nőjenek áttörnie az idegen művek
számára meghúzott kínai falat Pa
risban.
(Budapest)Justus György.
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