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A modern magyar szellemiségben volt 
egy feltétlen hódolat az előtt, amit Ady csinált. 
Ez a hódolat már nem kizárólagos. Már v«.n 
nak, akik Jdi/val és Jdt/val együtt a korral 
szemben is, — több mint bizalmatlanok. Eddig 
nem mertek megszólalni. Azt hitték, ha szeni- 
beszállnak ^dyval, igazat kell adniok Ady el
lenfeleinek. Ezt azonban még kevésbbé akar
ták. Adyt nem fogadják el, de azoktól, akik 
eddig Jd.vval szembeszálltak, még jobban ir
tóznak. Mert, akik eddig Ady ellen szavukat 
fölemelték, vagy politikából, vagy irigység
ből tették: ezért mindaz, amit mondtak, rossz
hiszeműségbe veszett. Hatástalanná. sőt Ady 
előnyére vált. Ressentiment-al a támadó min
dig önmagát semmisíti meg: a Budapesti Hir 
lap — Budapesti Szemle politikai hadjárata 
éppen úgy bizonyítja ezt, mint a 20-as évek
ben elhangzott két támadás. Ady győzelmesen 
került ki, nem, mert tényleg győzött, liánéin 
mert ellenfelei nem harcoltak, csak áskálódták.

Még nem volt senki, aki tudatos hordozo- 
ja egy magasabb, újabb élet lehetőségének és 
mélyebben támadjon: az új élet tisztaságának 
eleven támadóerejével, -— aki nem „irány-. 
politikum, presztízs, világszemlélet védelmére 
kel, hanem valami mást vesz célba, azt, ami 
mindezeken túl van.

Aki egy új, tiszta életmélység tudatában 
Ady örökségét nézi, az első pillanatban vissza
hőköl: ez az Ady szellemisége nyomán támadó 
első megrezzenés. Ady politikai, társadalmi, 
szerelmi és vallásos témáiban van egy félre 
érthetetlen gesztus. A közfelfogás azt tartja, 
hogy ez a gesztus bátorság. Mert nem lehet, 
csak bátorság az. ami elrejtett, eltitkolt, takart 
dolgokat az „emberek" határozott tilalma el le 
nére megmutat, feltár, meglát. Ekörül a bá
torság körül azonban valami nincsen rendjen. 
Mintha itt többről volna szó, de egyszersmind 
kevesebbről, vagyis: másról. Ady bátortalan 
volt. Ennek a bátortalanságnak nyílt bevallá
sát csaknem minden lényegesebb verseben 
megtalálni. Ilyen hangok, mint: „Tele vagyok 
félelemmel, gyöngeséggel. szerelemmel, gvava 
vagyok"....... Tudok hinni, várni, csalni, egyet
nem tudok: akarni"... százával tódulnak elő. 
Telve volt furcsa belső zavarral, veleszületett 
állhafatlansággal, beteges félszegséggel. meg- 
zavarhabWigga I. bizonytalansággal. amely 
mindig visszatartotta attól, hogv „egyenesen 
menjen, egyenesen kívánjon, egyenesen be
széljen. De Adynak vannak vakmerőségei: 

feltárásai meglátásai, vannak bátorságai, 
egyenességei. Csak egyenessége nem az egész 
séges elfogulatlanságé, hanem az elnyomott 
gátlásokon felépült és gátlásokat elrejtő vad 
és eszelős egyenesség; nem az, amelyik üdít, 
hanem, amelyik sért, nem az, amelyik megra
gad, hanem, amelyik elriaszt. —Az emberben 
van részvét, de, ha ez a részvét túlnő önmagán, 
elviselhetetlen lesz és az ember kénytelen el
lensúlyozni valamivel, talán éppen ellentété
vel; ez az a részvét, amely a tömeggyilkosok
ban dolgozik, ez a túlrészvét a Marat-k, cse- 
kavezérek, inkvizitorok megingathatatlan je
ges kegyetlensége, amely a túláradó részvétből 
szívja erejét. A részvét ezeknél csak ürügy a 
kegyetlenségre és viszont. — Az emberijén 
van összeférhetetlen gyűlölet: amikor ez a 
gyűlölet átlép azon a határon, amelyiken belül 
még elviselhető, rettenetesen kínzó vágyako
zássá lesz, amely csak feltétlen, megsemmisí
tő odaadásban tud megnyilvánulni. Ady bá
tortalan, szégyenlős, együgyüen ijedt, kama 
szosan félénk férfi volt, akiben ez az idege- 
nítő, zavart emberfélelem mániákus méreteket 
öltött., — ezért abba, amit „feltárt" — mind
járt belehentergett: azzal, amit „meglátott" 
— kérkedett; azzal, amit „megmutatott" — 
íajtalankodott. Ady minden szavában van va
lami émelyítő íz: ez a természetellenesen sze
mérmes emberek pervertált meztelenség-dühe, 
ez a rejtőzködőknek megbomlott mutogatás 
őrülete. Érre ezer a példa. Egész ciklusok, ver
sek, szakaszok, mint:

„Meztelen élőnk csillogva az éjben 
Eggyen, nagyon, új és új ájulással 

Eggyen, nagyon, örökre ö®szetapad“.

„Szájon, mellen, karban, kézben, 
Csókban, tapadva, átkozón 
Elfogyni az ölelésben/4

Ady szavainak közvetlen érzéki hatása 
van. ez költészetének megejtő aniniális ereje, 

- szavai érintenek, fizikailag beleavatkoznak 
az ember életébe. Ez a lírájában levő „kéj"; 
nem elégszik meg azzal, hogy csillogjon, mele
gítsen. áthasson: — hozzányúl az emberhez, 
mint egy indiszkrét tapintás, inegfogdossa. 
csiklandozza, piszkálja. Felkavarja az ember 
életét., kérdezet lenül, a szemérmetlenek meg- 
rendítően magától értetődő arcátlanságával s 
ez ellen nem lehet védekezni. Nem ismén az 
ember veleszületett és eredendő respektusát a 
másik ember eRitt-, nincs.tisztában az érzéki 

érintés rejtelmes jelentőségével, amely főhaj
tás az ember autonóm istensége előtt. így csak 
az olyan ember érint, ki mérhetetlenül szenve
dett, mert nem tudott tisztán érinteni, aztán 
megvadult és bosszúból már bemocskolja azt, 
amit megfog. Ady szenvedett, mert félénk 
volt, irtózó, rettegő, beteg, de félénksége, ir
tóznia, rettegése és betegsége átcsapott a má
sik végletbe s mint ahogy lenni szokott: ha az 
előbb kényszerszűz apáca volt, most egyszerre 
buja szajha lett.

Azért Ady jó, sőt kitűnő verseket írt, 
mondja erre az esztétikus, mert még itt buj
kál valahol ez az emberfajta, bujkál saját 
anakronizmusa elöl, mint a tolvaj, akinek már 
nincs mit lopnia. Az ember ma megszűnt 
hinni „külön" jó versekben, mert megtanulta 
az egységet és megtanulta „a tudományt a 
művészetből, a művészetet az életből nézni". 
Nincs semmi, amit el lehetne vonatkoztatni az 
élettől, hogyan lehessen elvonatkoztatni azt, 
ami a legmélyebb élet: a költészetet? Modern 
nyelvre fordítva azt, amit az esztétikus mond: 
Ady költészetének van varázsa. Igen: Ady 
költészetének van varázsa, ez a benne lévő ál
landó betegség-kábulat. („Napjaim, koldus, 
télbehulló, csöndes, elszánt betegek. — S én 
mégis csak roncs vagyok. — Tüzes, sajgó seb 
vagyok, égek. — Ahol mások élnek, szeretnek, 
én eljöttem ide betegnek." ) Igen: mély, átha
tó varázsa van, nyirkosán tapadó érin
tésének megvan a varázsa, sehol se jobban, 
mint erotikájában, de átsző minden baráti 
mozdulatot, minden politikai szándékot, — 
Ady szemérmetlenül vallásos és szemérmetlen 
még önmagával szemben is. Ez a személyéről 
le nem választható, hódító, átható varázs, 
amely rátapad az emberre, mint a sár, mint a 
pálinka, ez Ady költészetének édesen mérges 
rothadása, amely halálos bűvöletben tartja azt, 
aki közelébe lép. Egyelőre azt lehet mondani, 
hogy Ady költő: veszélyesen nagy költő: a 
ganaj, az alkohol és a sperma költője, a fanya
rul buja női izzadságszagok lírikusa az ét
vágyrontó baráti ömlengéseké, a külvárosi- 
szenny-nyomor-szocializmus-apostolságé. a sö
tét és rossz szagú vidéki életé és az epidermisz
csiklandozó párisi talmi civilizációé. „Mocsok 
a szívünk és agyunk. — Megbánni mindent. 
Törve, gyónva borulni rá egy koporsóra. — 
Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki 
megállóit. — Csók az ájulásig. —Akit én meg
csókolok, elsáppad, nem merem megcsókolni 
az anyámat. — Csupa rom és romlás a lelkünk.
— Én, beteg ember, csupán csak várok. — - 
Hajh, megmaradni nagy betegnek, sírba rú
gandó idegennek." Ady mély költő. Igen: a 
csatornák mélységével mély. Ady reális költő: 
a fülledt ágynemű realitásával reális. Ady 
pátosza a rothadás pátosza, mint ahogy nála 
a szerelem kéjdüh, az életforma életstílus, az 
élet csúcsa nála az ájultság, a felszabadítás, 
beszennyezés, belső muzsikája: a sikoly, a 
vinnyogás, a nyafogás és hörgés és egye
düli öröme: beleturkálni önmaga sebeibe és 
felkavarni saját feloszló éleiét: „Jönnek elé- 
bem bűnös múltamnak évei. — Sok életserle
get kihabzsol, de tudod, hogy szomjan szen
vedett. — ()h ágyam, koporsóm. — Most itt 
állok akaratlan dermedtje ezer hazúg, játékos 
mátkaságnak .., s az évek nem jöttek csak 
órák. — Megfagynak, kik engem szeretnek. — 
S jön rámzúdultan magtalan álmok bús zaja
— Magamat utálva mást is gyilkolok," — ezek
nek a képeknek olyan bomlasztó képességük 
van. hogy még az indifferens szavakat is át
értelmezik.

Az, amiről ettől a pillanattól kezdve szó 
van nem az. hogy Ady jó verseket írt. vagy 
sem, nagy költő volt, vagy sem, mert ha meg 
volna engedve bármilyen részleges ítélkezés, 
bizonyára ott végződne, hogy az ember jó 
tulajdonságai a mennyországba, rossz tulaj-
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donságai a pokolba kerülnek. Milyen kellemes 
megoldás volna! Mennyi mindent enyhítene! 
És volnának, akik őszre sem vennék, hogy két 
helyen vannak.

Amíg egy lényegesebb rétegbe érve majd 
kiderül, micsoda Ady költészetének, verseinek 
„jó* ‘-sága és „nagy“-sága, addig igenis elmond
ható az, hogy Ady túl.jó verseket írt ahhoz, 
hogy elhódítsa még azt is, aki nem akar el
bódulni, megbabonázza még azt is, aki nem 
akar babonás lidércnyomásban élni. — hogyne 
babonázná meg azt, aki bizalommal szívja lel 
hangját, aki mitsemsejtö áhítattal merül bele? 
Még azt is lenyűgözi, aki ellenszegül, hogyne 
nyűgözné le azt, aki nem is sejti, hogy itt mi
csoda söt^t és ál nők mélységek tátonganak! 
Egyelőre maradjon a tétel így: Ady túlnagv 
költő, túlveszedelmesen kártékony betegségek 
költője, túlságosan genieje az önmagával te
hetetlen, kínlódásában gyönyörködő marcan
golnának, a fekélyeknek, fertőző él et rombol ás
nak és mocsaras levegőnek, Jd//nak babonás 
képessége van, hogy költészet ürügye alatt, jó 
vers ürügye alatt, megrontsa azt, aki költésze 
tét és jó verset keres.

l)e, ha. az ember már megérintette az Ady- 
költészet legmélyebb pontját, van-e joga fel
tételezni, hogy van szempont, amelyik „jód
nak mondja azt, ami „rossz", — „helyesnek'*,  
ami „helytelen *,  vagyis költészet egyáltalán, 
amit Ady csinál és még hozzá „nagy**  köl’j 
szét? Hátha Ady formája nem más, m.ut cg/ 
fajtája a szuverén formát la óságnak ; Hátha itt , 
a feloszlottságnak e stádiumában már nem ér
vényes semmi, ami a költészetre érvényes es 
a belső felbomlás jelentkezik a felbomlott rit
musban, felbomlott nyelvben, felbomlott elgon
dolásban és felbomlott felépítésben is? Ady 
„jó“ verse, az adysan ,.jó“ vers az, amelyik a 
foloszladozó élet erőtlenségével erőtlen, ami 
Ady versében megfog és hatékony, az függet
len költészettől, versjóságtól és valami egészen 
más hatás, nem költészetbe való és a költészet
ből meg som ítélhető. Ez az az animál is hatás, 
a lenyűgöző állati közelség hatása, a dezolált 
élet képeinek megbűvölő látványa. Igenis: 
Ady nem írt jó verseket, Ady nem volt nagy 
költő, Ady csábító volt, kerítő, patkánybüvölöje 
az ájultságnak, önmagával tehetetlen kábulat
nak, kéjittasságnak s mindannak, mi ezek nyo
mán fellép. Hogy bűvölete írásban történt? 
- még nem kell, hogy költészet legyen: az, 
amit Ady csinált, nem költészet és onnan meg 
nem ítélhető. Annak a valaminek, amit úgy 
hívnak, hogy: költészet, csak addig van ér
vénye, amíg az élet szolgálatában áll. Abban 
a pillanatban, amikor ellenszegül, vagy meg
rontja. egy másik birodalomba lép. A vers nem 
formája szerint vers, hanem annál fogva, hogy 
gyökeiét az élet öntözi s a ..forma1' megté
veszthet. de a mélyebb ráeszmélés tudja, hogy 
ennek már a költészethez semmi köze.

Ettől a pillanattól kezdve ez az újabb, 
tisztább, távolibb és súlyra igényttartóbl) élet 
hadállása Jrf/yval szemben. Éppen ezért mind
ez már tejesen függetlenül az Jd./y-generáció 
véleményétől, vele nem törődve: egy új per
spektívát tár fel, olyat, amit az zld//-generáció 
nem is képes a végső konzekvenciáig követni. 
Hogy e hadállásnak mi az egészen egyenes 
vonala, az akkor tűnik elő. ha az ember < Kiveszi 
Ady egyik művét és legbelsőbb lényegéig meg
nézi, mi van benne. (Folytatjuk).

Délidő a festékesboltban
(Levelek egy barátomhoz.)

Tudod barátom, délben a legnehezebb. A 
legnehezebb délben. Ilyenkor a Sz.. .tér 
nagy előkészületeket tesz a te fogadtatásodra. 
Ünnepet zengenek a harangok, a napsugár 
arany kévéket vetít a poros cipőkrémdobo
zok ra, egy 9-es villamos előbújik a híd mögül 
és én olyan izgalmat érzek, mint amilyet a pá
lyaudvaron érez az ember, ha meghallja a 
várva-várt vonat lassított zakatolásának fur
csa ütemű zenéjét. Délben nem tudom elhinni, 
délben fáj elhinni, hogy egy idegen ország 
hatod ra ngú szál lodá já na k vendégkön y vébe 
nyugodt, határozott betűiddel lerögzítetted a 
nevedet Én ma is várlak. Leülök a „szappa
nosládák rn“ és várlak. Ha szép hangom lenne, 
kellemes vékony cérnahangom, akkor most va
lami együgyű dalt dalolnék. Ha lenszőko é> 
selymes tapintású lenne a hajam, akkor ró
zsaszín és égszínkék pántlikákat fűznék belé. 
De... s így csak sápadt arcom dörzsölöm egy 
kicsit pirosabbra, ülünk a ládán. Te skót és 
arisztokrata vicceket mesélsz és én látom raj
tad, hogy hiába rohantad be ma is a fél vá
rost, hiába soroltad el, mint már annyiszor,

A monopolkapitalizmus
szálláscsinálói

Egy termelési módszer lényégét nem a 
termelési eszközök tulajdonjogviszonya képe
zi, hanem a termelés technikája. Ezen az ala
pon kiindulva tulajdonképen nem beszelhe
tünk a „kapitalizmusnak", mint tcrmelestech 
nikai rendszernek a válságáról. Itt nem az 
történik, hogy egy termelési módszer elavul. 
A géptermelés technikájával szemben semmi 
újítást nem jelent az, ha a nagyüzemek ma
gántulajdonból köztulajdonba kerülnek, mint 
ez Oroszországban történt. Különbség lehet 
ez a néptömegek számára, <]<» nem lehet azt ál
lítani. hogy a termelés módszere, a .Szovjet
unióban más lenne, mint a többi, fejlettebb 
iparállamban.

A kapitalizmussal, mint termelési techni
kával szemben, legfeljebb Gandhi mozgalma 
az, mely egy másik technikát állít szembe. De 
Európában. Amerikában és a többi világrész 
iparosodott országaiban a nagyüzemekre 
összpontosított géptermelés (‘gyeduralmát a 
technika mai fejlettségi fokán még alig jutva 
la kinek eszébe kétségbevonni.

A kapitalizmus mai rálsáya tehát legfel
jebb a mayémfökések rálsáya, az ismert és 
sokszor részletezett okokból. Epén ezért a kü
lönböző megoldási lehetőségek nem nyújtanak 
nagy választékot s lényegileg két részre oszt
hatók. Az egyik, levonja a következtetéseket 
abból a tényből, hogy a magántőkések tulaj
donjogának lét jogosultsága mindinkább csök
ken. míg a másik ki akarja kapcsolni azokat a 
körülményeket, melyek a magántőkés válságát 
előidézik, meg akarja szabadítani őket a ver
senytől, azaz monopóliumot kíván biztosítani 
a számukra.

De olyan elmélet nincs, amelyik nyíltan 
kimondaná, hogy erről van szó. Néha fárad
ságos munkával kell kihámozni ezt a lényeget 
a mindent elborító frázisrengeteg alól. Külön
böző a nevük az egyes országok szerint. Fas
eizmus. nemzeti szocializmus, szolidarizmus. 
új rendiség és így tovább. Természetesen nem 
állítjuk, hogy az olasz faseizmus és főleg 
egyes fascisták elgondolása és tervei minden 
ben azonosak lennének például Othmar 8 pali
nak, a monopóliumra törekvő német nehéz
ipar^ egyetemi, tehát ..tudós**  teoretikusának 
korlátoltságaival. De a faseizmus lényege, lég 
alábbis kezdetben ugyanaz volt, ha értelmesebb 
formában is, mint ezeknek a német elméletek
nek. Kikapcsolni az ..egyéni érdeket" egy ma
gasabb cél érdekében, viszont egyéni érdek 
mindig csak az. ha munkabéremolést követel 
valaki, sohasem az. ha munkabérleszállítást 
ten-ez. A nemzet terjeszkedési érdeke hang
súlyozandó az osztályérdekkel szemben. Fölöt
tébb cikornyás fogalmazása ez annak a nor
mális érdeknek, hogy a kapitalizmusnak szük
sége van terjeszkedésre. De nem csak díszes 
stilizálás ez. hanem, ami a legfontosabb, sike
res is a kapitalizmus szempontjából. Tapasz
talhatjuk. hogy nagy néptömegek a legbolon- 
dabb. sőt a leglaposabb frázisoknak áldoza
taivá válnak. Mintha hiába lett volna a majd

bogy kérem én perfekt német, francia, angol... 
a válasz ma is az volt: ..Köszönjük, majd, ta
lán* ’. I liink a ládán mi két fiatal és tervezge
tünk. Neked még vannak álmaid, neked még 
felcsillog a szemc-d, ha Parisra gondolsz, de én 
mar tudom, hogy ez a szó „Jövő**,  ma már 
olyan, mint a legtöbb értékpapír; még névér
tékű sincs. Erre a szóra ma már nem spekulál
nak, ez a szó gázsi redukciót, leépítést, Hitet
len szobát, éhségei és nyomort, jelent. Furcsa 
örökségünk ez nekünk a múltból, csak nem tu
dom. hogy kik voltak a gyámjaink, hogy kit 
terhel érte a felelősség, hogy a régi értelem 
kiszélesítése helyett miért kopott le róla min
den jelentőség, miért száradt, le róla minden 
hozzáfűzött remény. Gyűlölöm ezt. a szót s ha 
hallom, mindig kifosztottunk érzem magam.

Jövő? Én ismerem az életemet egészen 
öregasszony koromig — s mert, halkan folyik 
a szó, meg hideg is van, közelebb húzódunk 
egymáshoz a ládán. Tudod ... gyertyát fog 
venni, vagy valami apróságot. Én rá fogok 
ismerni rögtön. Alacsony lesz a homloka, a 
körme rövidre vágott és érteni fog a festék
szakmához. Janjeau színű nyakkendő lesz raj
ta. meleg szemekkel fog rámbámulni és a pa 
pa másnap megkérdezi, hogy hogy tetszett ne
kem. Én majd kijelentem, hogy soha ennél 
unszinpatikusabb frátert nem láttam, a mama

nem évszázados marxisül nevelés, a tudomá
nyos szociálizmus egész, felülmúlhatatlan 
gazdagsága. Ennek a jelenségnek az okát 
igazságtalanság volna egyedül a tömegekben 
keresni.Talán még a tudat lanságnál is nagyobb 
elősegítője a népellenes monopóliumot hirdető 
elméletek nép között való terjedésének az, 
hogy a tudományos szociálizmus ma már meg
szűnt a népesség fel világosi tójának és isme
ret terjesztőjének lenni. Helyesebben, a tudo
mányos szociálizmusnak épen azok az árnya 
latai mondották fel a szolgálatot ilyen minő, 
ségben, melyek a gondolatterjesztés legua. 
gvobb anyagi eszközei vei rendelkeznek. Az u. 
n. „vonalas**  marxista irány tevékenysége ki
merül abban, hogy védőügyvédként szerepel 
bármivel kapcsolatban, ami a Szovjetunióban 
történik. Igazolnak, magyaráznak*  dicsérnek 
és sötét, mindenrekapható íirkászaik frázisai
val teljesen elhomályosítják olvasóik tisztán
látását. Az öt világrészben nincs olyan igaz
hitű ..vonalhű**  kommunista, aki arra a kér
désre. hogy wii történt Oroszországban a for
radalom következtében, úgy felelne, mini az 
értelmes emberhez illik: államosították a 
nagyipart és a bankokat, megszüntették a 
földbirtok magántulajdonát és bizonyos érté
ken felül minden ingatlantulajdont, eltörölték 
az iparszabadságot, megszüntették a szabadke
reskedelmet, majd újra megengedték, azután 
újra megszüntették és természetesen rövide
sen újra megengedték, előreláthatóan újra 
meg lógják szüntetni és még biztosabban utána 
újra megengedni. Nem. a vonalas képtelen 
így beszélni, öszerinte Oroszországban meg
szüntették a profitot (!), szerinte ott a proletá
rok diktálnak (!!) és nincs többé kizsákmá
nyolás, amivel kapcsolatban helyes volna 
megkérdezni Északoroszország favágóit.

A vonalasok lapjainak, röpirátáinak és 
szónokainak frázisrengetege előkészítette a 
talajt arra, hogy a polgárság egyes rétegei 
képesek undor nélkül kezükbe vonni Othmar 
Xpami könyveit és olvasni ostobaságait. Nem 
érzik az ellenfélét a tudományos szociálizmus 
mai leghangosabh képviselőinek nívója és a 
fascista közgazdászok laposságai között. Es 
hogy ezt nem érzik, abban legnagyobb része 
azoknak a kommunista. ..hivatalos**  íróknak 
vau. akiknek csúszó-mászó modora odáig lej- 
lödött. hogy cikkeik stílusa már egyenruhát 
nyert és körülbelül így hangzik, minden jó 
kommunista cikkének a vége: az orosz prole- 
1 iriátus tehát diadalmasan halad a szocialista 
allam felépítésében és mint ahogy azt Stalin 
olvtárs klasszikusan kifejezte: ki korán kel. 
aranyat lel", vagy más verzióban: „hogy -S7o- 
hn^ elvtars immár történelmivé vált szavait 
idézzük: mindenkinek össze kell fogni* 4, Ma
lin elvtárs ugyanis még soha jelentősebb kije
lentést ilyen félékről nem tett, ezt mindenki 
tudja, aki a hivatalos sajtótermékeiket olvasni 
szokta.

Tehat az értelmiségi dekadencia részére a 
talajt a kommunisták „hivatalos* ’ iránya ké

véiért sejt es megromeg kezében a levescska- 
nál. a liunak másnap megymagyarázzák. bog\ 
velem gyöngéden kell bánnia, mert érzékeny 
vagyok és ideges. A házasságra nem fog kény 
szeríteni senki, csak vezérelvek röpködnek 
majd a levegőben, hogy az élet értelme 
a gyerek, a lány célja a házasság, az em
ber nem marad örökig fiatal és — a Baross 
uccuban vesszük meg majd a bútort. Heten
ként egyszer hazajárunk ebédelni és a férjem 
szeles mosollyal fogja egyszer újságolni az 
üzletben: „Bizony kérem, fiú lesz**!  És ha 
megkérdezik, hogy boldog vagyok-e. hallom 
a. hangom, ahogy mondom: „Igen, az uram 
nagyon jó ember**  és bután keresztül bámulok 
majd a kérdezőn. így látom én és mesélem ír*  
k(*d  az életemét. Te mindezekre egv halk s » 
bajjal rezonálsz, aztán megkeményíted a han
god és mert nem akarsz szomorúnak látni, 
viccel kevert erélvességgel rámszólsz: „K< 
gyed már megint hülye**.

És most itt ülök a ládán egyedül, a kil»*n  
cesok üresen vonulnak el az ajtó előtt, a ha 
rangok most tán Parisban is zúgnak és én ki
mondhatatlanul nehéznek érzem az életet. Kü 
lönösen délben ...

Geszti Erzsébet. 
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szítette elő, azaz a szovjetbizantinizmus. Az 
egyszertÍKÓg és a lényeg iránti érzék kiölésé
hez .járult hozzá ez a li>l ki ismeret lei. firkász- 
töineg.

Így vált lehetségessé, hogy Otkmar 
Spann-t még külföldre is hívják (igaz, esak 
Olaszországba) és eiviüzált emberek érdeklő
déssel hallgatják Tliy.wH é.s Krupp tudomá
nyos ügynökének előadását a remii államról, 
saját találmányáról, melynek hatása talán 
azért, a legnagyobb az összes hasonló elméletek 
között, mert a legprimitívebb, de a kényszer- 
kartell monopóliuma, mely a magja és veleje, 
a legtarkább mezbe van bujtatva.

Először is mik a rendek és hogyan lehet a 
rendiséget összeegyeztetni azzal a í'aseisla el 
liléiéitől, hogy nem ismernek osztályokat! A 
..rend" értelmezése ugyanis nála sem más, 
mint Magyarországon és mindenütt máshol. 
..Kend" alatt a jogb )l elismert osztályokat ért 
mindenki. Spaim is. Az osztályállam kiépítése 
egy ..Fühi’er* 4-nek. mint az összes osztályok 
közös érdekei felismert)jenek és ..megmunká
lójának14 a vezetése alatt, ez a rendi állam, a 
maga, nagyszerűségében. Külön „rend* 4 lenne 
őszerinte például az állam, külön az egyház, 
külön a gazdaság. És most jön a csúcspont és 
a gyökér egyben. A gazdaság zárt. Oda ide
gen bele nem kontárkodhat. Csak a ..hivatalo
sak* 4. Es kik a hivatalosak 1 Nyilván, akik 
már megvannak. A létezők. Szabad verseny 
megszűnik, viszont Spaiui mester mégis fel 
veszi rendjei közé a vállalkozókat, a tulajdo

IPanacea magna
Irta: Nagy Esi jós

Dr. Boromeusz már kora ifjúságában 
destruktív hajlamokat árult el. Ahelyett, hogy 
kereskedőnek készült volna például, aki vesz 
háromért és elad hétért, felesége mellett két 
cselédet, gyerekei mellett kisasszonyt tart s 
ötévenként vásárol egy-egj sarokházat, ahe
lyett, hogy papnak, katonának, vagy posta
tisztnek készült volna, tudós akart lenni. Tu
dós, de nem azért, hogy egyetemi katedrát 
szerezzen, s ott évről évre nagy páthosszal 
adja elő. hogy aki korán kell, aranyat lel. vagy 
ha foltos is a ruha, az nem szégyen, csak ron
gyos ne legyen, továbbá cucurbita pepo és zea 
mays; nem, Jianem a.- világ mindl -^teljesebb 
megismerésére törekedett, kutatni szándéko
zott az anyag és az élet törvényeit.

Kutatni szándékozott. De milyen céllalj 
Nem azért, hogy megállapítsa az egyetlen 
igazságot, hogy mindig’ így volt s mindig így 
lesz és nem is lehet máskép, nem azért, hogy 
feltaláljon valami új, az eddigieknél is hatá
sosabb vegyiszert, melyből egy grammnyi 
tízezer kilométeres körzetben minden élő em
bert megvakít, megsüketít, megbénít, elnémít, 
clrohaszt, felgyújt és hamuvá éget, nem, ha
nem ő, Dr. Boromeusz. valami hasznos talál
mányon törte már akkor a fejét, amely az 
egész emberiség boldogságát szolgálja, leg
alább is a boldogtalanságot csökkenti. Meg is 
mondta már neki a hittantanár a hatodikban, 
hogy magának Boromeusz, nem lesz jó vége; 
a latin tanár pedig a nyolcadikban megjósolta, 
hogy ezt a Boromeuszt lábánál fogva fogják 
felakasztani; dr. Farai pedig, az egyetemi pro
fesszor már tovább ment-, jóslat helyett köz
vetlen javaslattal szolgált, mondván: az ilyen 
embert nyárson kéne megsütni.

Dr. Boromeusz azonban egy nagy marha 
volt: tanult, dolgozott, kísérletezett tovább, 
végre is feltalált egy szert, az úgynevezett 
panacea magna-t. — ő adta neki ezt a nevet, — 
amely egyszerű és olcsó, mindenki által meg
szerezhető s amelynek egyszeri használata 
minden betegséget tökéletesen és véglegesen 
meggyógyít. Mikor a szer elkészült és egy se
reg emberen tökéletes eredménnyel kipróbál
ta Boromeusz, akkor elhatározta, hogy talál
mányát átadja a nyilvánosságnak, azaz az em
berek összességének. Semmiféle anyagi hasz
not nem kívánt, a találmány nem is lelt volna 
pénzbelileg gyümölcsöztetíietö, mert valami 
végtelenül egyszerű dolog volt, mondjuk va-
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nosokat. De mivé vallik a vállalkozó jövedel
me verseny lehetősége nélkül, monopólium 
eseteid Államilag biztosított járadékká, mo
dern hitbizomannya. Nem hiába nevezi közép
kori terminológiával új rendiségnek ezt a böl- 
cseseget. (Mennyivel egyszerűbb a marxis
ták nyelvezete! Nem bírja a magántőke a ver
senyt és monopóliumot akar.) Ha ez a törekvés 

zftkkor ki kell dolgozni az ideológiai 
Ialépítményt. Megjelenik a tudós. Aztán meg
jelenik a „politikus* 4 is. Es végül megjelennek 
a hívük, akiknek a számára az elmélet szintén 
gondoskodik liitbizományról. A „Berufsbeam- 
tentum**  jelszava a bürokráciát akarja hitbi- 
zomannya avatni. Ezért csatlakozott a nemet 
hivatalnokosztály nagyrésze a jobboldalhoz, 
mely ezt hirdette.

A ..politikus**  azután a „rendi képvisele
tet, azaz a képviseleti rendszer reformját kí
vánja. Mi ez, ha nem az. amit plurális válasz
tójognak szoktak nevezni, csak nem két vagy 
háromszoros pluralitás, hanem száz és ezer
szerest Rendi képviselet, amiben esetleg né
hány ezer tagból álló rend ugyanannyi befo
lyást nyer, mint néhány százezres, vagy mil
liós tömeg. Ezt úgy nevezik, hogy eliminálják 
a demokrácia túlzásait.

Mindezzel szemben nem lehet más fel 
adatunk ma. mini felvilágosítás, a helyes né
zetek terjesztése. Ezt a munkát nem szabad 
lebecsülni, jelentősebb ez igen sok, ú. n. csele 
kedetnél.

lami közönséges, mindenütt előforduló fű, an
nak a főzete, kevei’ve egy bizonyos arányban 
egy másik, mondjuk ugyancsak fű főzetével. 
Ezt a füvet, főzetet és keverést csak példának 
hozom fel. hogy szemléltessem a szer egysze
rűségét. különben a 1 énvegét nem ismerem, a 
titok titok maradt — de ha ismerném is, a vi
lágért el nem árulnám, sőt még ennyit sem be
szólnék róla, mert minden bizonnyal úgy jár
nék, mint járt Boromeusz.

A találmány, a panacea magna, a világot 
minden szenvedéstől megváltó gyógyszer meg
volt, de publikálására nem került sor. Az első 
hírekre örömek és remények csillantak ugyan 
fel itt-ott, de ezt két csakhamar felváltotta a 
kételkedés, majd rövid habozás után az egész 
emberiség egyöntetűen az elutasítás álláspont
jára helyezkedett. Dr. Boromeusz nem vonult 
vissza és ez lett a veszte. De menjünk sorjába.

Sorjában, mondom, de máris látom, hogy 
az időbeli sorrendet el kell vetnem, a történések 
tömkelegéből egész rendszertelenül ragadok 
ki egyes mozzanatokat. Hol is kezdjem! Hát, 
mondjuk, az orvosoknál. Tyű, micsoda ribilló 
lett ..orvosi körökben”, ahogy ezt mondják. Ha 
ez igaz, ez a panacea magna, akkor nem lesz 
ránk többé szükség. Fölöslegesekké váltunk, 
mehetünk koldulni — mordultak fel az orvo
sok. (Egy jó magyaros orvos — természetesen 
egy Dr. Weiszmacher nevű! — így fejezte ki 
magát: elmehetünk oda, ahol a part szakad.) 
Végünk van, ha ez igaz, — tehát nem igaz! 
Sarlalánság. A panacea magna humbug. Dr. 
Boromeusz közönséges kuruzsló! El kell litil- 
gattatni. Szere nem erek, liogv nem gyógyít, 
liánéin veszélyes az egészségre.Felül kell vizs
gálni azt az ezer egyént, akiken szerét állító
lag kipróbálta. És ki kell mutatni, hogy mind 
betegek, betegebbek, mint valaha is voltak. Sú
lyos kórokat kell megállapítani valamennyin. 
Lepra, paralizis, hátgerincsorvadás, tiidővész. 
bélesnvarodás. epekő, vészes vérszegénység, 
utolsó stádium, halál! Igen, legalább tíz-tizen
ötről azt is ki kell mutatni, hogy már meg is 
halt. \ agy: tíz. tizenöt halottról ki koll mutatni, 
hogy használták a panacea mngnát s éppen at
tól haltak meg. holott azelőtt semmi bajuk 
sem volt.

így az orvosok, llát még a gyógyszeré
szek! Rendőrileg kell megtiltani a panacea 
magna használatát, hn netalán forgalomba ke
rül. Ki kell irtani még azokat a fiiveket is, 
vagv más anyagokat, amelyekből készíthető. 
Házkutatásokat kell tartani és akinél panacea 
magnót találnak, azt le kell tartóztatni. A szert 
magát elkobozni s elégetni.

A gyógyszerészek akciójához csatlakoztak 
a háztulajdonosok. Egyszerűen annak a meg 
fontolásnak az alapján, hogyha nincs beteg
ség. nem életveszélyes a hajléktalanság, lehet 
a szabadban aludni a leghidegebb télen is. 
nem kell félni a tüdőgyulladástól. — feltehető 
tehát, hogy azok a szegényebb rétegek, ame
lyek eddig is alig tudták a házbérre valót,elő
teremteni. ezentúl nem rettegnek a hajlékta
lanság rémétől, megszűnik a kényszer, mely 

őket utolsó csepp vérük k i cső rdi fásáig űzi a 
házbérek előteremtésére. Hasonló volt u köz
egészségügyi hatóságok magatartása. A főhi
vatalnokok az első percben tisztában voltak 
teendőjükkel: „Ha ez a kotyvalék, vagy mi
csoda, kérlek alásan, beválna, akkor, kérlek 
alásan mehetünk nyugdíjba, kérlek alásan.’4 
Csatlakoztak a panacea magna ellen indult 
hadjárathoz a kórházak és szanatóriumok, 
azoknak igazgatói, tisztviselői, ápolói és por
tásai. A mentők, a betegszállítók, az üdülőte
lepek tulajdonosai és szobalányai. A javas
asszonyok és kártyavetőnök. A pszichoanali- 
tikusok és indiyidualpszichologusok, valamint 
a pióca tény' ztök, a tyukszemvágók, a masző- 
rök. gyógypedagógusok, optikusok, kötszeré- 
szek, orthopaedeipészek, sírásók és temető
őrök. A harangozok is. 'Természetesen a papok. 
Ök azt, mondták, igen logikusan, hogy az 
ember, amíg jó] érzi magát, gőgős és felfuval- 
kodott, csak ha beteg és fél a haláltól, csak ha 
a szenvedés megszállja. akkor talál rá Istenre. 
A lírai költők valósággal feljajdultak: „Nem 
engedjük magunkat megfosztani szenvedé
seinktől!“ A bírák és ügyvédek ál lás foglalása 
kézenfekvő volt: „Ha a kriminalitás nagy
részben betegség, akkor nekünk igen is szük
ségünk van a mások betegségére.44 Az írók, 
két-három százalékos kivétellel, benne voltak 
az áramlatban: „Ha megszűnne a kóros hülye
ség. ki olvasná a mi műveinket 1“

„Sötétben bujkáló aknamunkások szaba
dították ránk ezt a gonosz szellemet44 — írta 
Dr. Boromeuszról vezércikkben a legtekinté
lyesebb reggeli lap. A társadalmi egyesületek 
feliratokat intéztek a kormányhoz. Sürgősen 
összehívták a parlamentet. Népgyűléseket hir 
dettek. A szónokok így harsoglak: lelkiisme
retlen izgatok, felbéreltek egy mindenre kap
ható álorvost. Tgen, az írásszakértők már hite
lesen kimutatták, hogy Dr. Boromeusz diplo
mája hamisítvány. A tömeg nagy csapatokban 
járta be az uccukat és tüntetett. Éltették a be
tegséget. Éljen a csontszú. — kiáltotta valaki. 
E-éljen! — zúgták utána. Éljen a gyomorrák! 
Éljen a fogfájás! Egy buta viciné, akinek hor
dónagyságúra volt feldagadva a feje s be volt 
kötve a képe, elszólta magát: csak azt egye 
meg a fene! Hát — azonnal meglincselték. A 
gyilkosok felkutatására ugyan nyomozást in
dítottak. de az holtpontra jutott. A tüntető 
csoportok élén viaszból készült figurákat hor
doztak, amelyek Hvppokratest, Paracelsust, 
Jennert, Pasteurt. Kochot, Behringet, Freud- 
ot ábrázolták, ezeket revolverrel lövöldözték, 
pálcákkal verték, fel-fel akasztották, majd vé
gül elégették.

Dr. Boromeuszt a kormány a közvéle
mény nyomására végre is letartóztatta, sze
rének receptjét lefoglalták és megsemmisítet
ték, őt magát rögtönítélő bíróság elé állították, 
amely a társadalom és az emberiség ellen go
nosz szándékkal kitervezett merénylet miatt 
halálra ítélte és kivégeztette. De még akkor 
sem csillapultak le a kedélyek sa panacea mag
na ellen felvert hullámok még sokáig zajlot
tak. Hatalmas filozófiai művek 1 eletkeztek, 
amelyek megoldották a lét értelmét, kimutat
ván, hogy az csakis a szenvedés lehet. E mű
vek rengeteg sok példányban fogytak el. íróik 
tömérdek pénzt kerestek és e pénzeken fékte
lenül tobzódtak az élvezetekben. Az egészséges 
emberekre külön adót vetettek ki és eltiltották 
qket a házasodásiéi. A betegek betegségük 
mértéke szerint kisebb-nagyobb kitüntetéseket 
kaptak s azokat színes szalagokkal ruhájukra 
erősítve hordták.

Ha egy jóképű, tagbaszakadt fiatalember 
megszólított az uccán egy szép nőt. az megállt, 
undorral nézte végig és így sziszegett: Fuj. 
szégyeljo magát, maga — egészséges!

HORDÓKBAN ÉK BÁLÁKBAN
órkeznak távoli or.iájokbót u Meial- 
oésthea a nagy bajórakemányok. Ki
váló aaakcmborok állítják ö.aae a 
logkülöabö.őbb fajtákból a világhírt 
Meinl-pörköltkávókovvrákrkrt. 
Meinl-Sao I'.ulo porköltkávákavarak 
fiaan. tejaakává-kavavák.

1/4 kB P 3.5 9
a kávéaaaaká a faaái képet viaab*.  

avagy alo.óbl> kavarókaink ia.

M«Ual Cyula r L
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Érleli Ebermayer — 
önmagáról

Erich Ebermayer nevét nálunk alig öfiinerik. 
Petiig egyike a legjelentősebb fiatal német íróknak. 
Most, hogy a Kosmos könyvkiadó kiudja kará
csonyi ajándékul Ebermayer legszebb regényét, az 
Odilienberget, meginterjúvoltuk a szerzőt, aki 
Lipcséből, állandó lakhelyéről, a következőket írja:

Azt kérdezik, ki vagyok, mit tudok, mit 
akarok. Közelebbit szeretnének tudni a 
„Kampf um Odilienberg4* szerzőjéről. Tessék. 
1900-ban születtem Bambergban, régi frank
sváb családból, őseim — bocsánat, ma ezt is 
meg kell mondani — atyai részről jobbára tu
dósok, mégpedig teológusok’ voltak, anyai 
ágon pedig bajor tisztek, akik az előző szó 
zad valamennyi háborúját bátran végigharcol
ták. Atyám, akit az idei nyáron vesztettem el. 
igen ösmert ügyvéd volt. Már 1901-ben Lip
csébe, Goethe „freundliche LindenstadT- 
jóba kerültem s itt lakom állandóan ma is. 
noha 10 év óta sokat utazom.

Átkozottul boldog gyermek voltam, há
ború előtti gyerek, akit tejszínhabbal, csoko
ládéval és kényeztetéssel neveltek. Az iskola 
sokkal inkább délelőtti öröm volt, mint teher. 
Semmiféle szigort külsőleg nem ösmortem. 
ellenkezőleg, csak csodálatos szabadságot ta
pasztaltam mindenfelől — de annál hamarább 
megösmprtem a szigort önmagámmal szem 
ben. Már kis középiskolás koromban pontos 
napi beosztás szerint éltem, ebédutáni alvással, 
napi sportolással és minimális tanulással. 
Sokat olvastam, gyűjtöttem mident, ami csak 
gyűjthető volt és 12 éves koromban — szer- 
kesztője lettem egy ifjúsági lapnak, legjobb 
baráton mindig az apám volt.

13 éves voltam a háború kitörésekor s ez
zel vége is szakadt a boldogságnak. 15 éves 
koromban már szenvedélyes politikus voltam 
s arra a kérdésre, hogy mi lesz belőlem, mély 
komolysággal feleltem: birodalmi kancellár. 
Atyám révén, aki évekig a berlini igazságügy
minisztériumban is működött, módomban volt 
a világ sok nagyurát megösmeriii és félig utá
lat. félig inulatság volt a dolgok kuliszái 
mögé betekintést nyerni. 1917-től minden ízem 
a háború végét vágvta, mert rájöttem először 
is annak értelmetlenségére, másodszor, mert 
előre láttam, hogy Németországra szei^encsét- 
len kimenetelű lesz. 1917 végén, amint 17 éves 
lettem, ennek ellenére zászlósnak jelentkeztem. 
Bevettek, de rövidesen hazaküldtek súlyos 
szívizomgyöngyeségem miatt. Erre 10 hónapig 
végeztem egv municiósgyárban önkéntes ki
segítőszolgálatot és átéltem a forradalom köze
ledését. 1918-tól jogot hallgattam s immár nem 
vágytam a kancellárságra, csak párisi követ 
szerettem volna lenni... Tanulmányaimból s 
az egyetemből borzalmasan kijózanodtam. Míg 
12 éven át az iskola, csak boldog órákat adott 
nékem, úgy posványosodott el bennem minden 
lendület és akarás a félkiképzőkaszárnya ízet
len tömegüzemében.

1921 januárjában kezdtem írni. Életem 
legkomolyabb periódusában, mikor meg vol
tam győződve annak céltalanságáról, beteges 
kedve, örökké fáradtan, közel ahhoz, hogy vé
get vessek az egésznek. És ennek a januári éj
szakának a csodájából, hogy fölfedtem ezt a 
soha nem sejtett, rejtélyes teremtő erőt, új 
értelmét kapott minden, minden. (Azóta egy-
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általán meg sem értem, hogyan lehet alkotó 
ember boldogtalan.) Kétévi munka eredménye, 
párhuzamosan a doktorátus megszerzésével, 
három nagyobb novella, amelyek 1923 bán je
lentek meg „Doktor Angelo“ címmel. Meg
vagy öt évig iigyvédeskedteni az írás mellett, 
főleg mint bűnügyi védő, mindig azzal a tu
dattal, hogy szép napon búcsút mondhatok a 
praxisnak. Midőn 1928-ban megkezdtem a

DISPUTA A DISPUTÁRÓL
I.

Állapodjunk meg abban Simon Andor úr, 
hogy Radnóti Miklós költő. Költő a javából. IS 
méltóztassék megengedni, nemcsak Bánáti 
Oszkár szerint, de betűrendben: Bálint 
György, Ignotus Pál, Kardos László. Strém 
István, Supka Géza, Turóczi—Trostler stb. 
urak szerint is az, mégpedig nagyon is az. Azt 
hiszem ehhez a névsorhoz nem kell külön kom
mentár. De tovább megyek; még Babits Mi
hály se mondta ki ilyen karakánul hogy Rad
nóti Miklós nem költő. () is csak új népiessé
get akart, rásütögetni, de előrebocsájtolta, 
hogy kritizálása tulajdonképen már elismerést 
jelent.

Hanem rendben van. ön még ezeknek sem 
hiszi el, hogy Radnóti Miklós költő, hiszen 
napnál fényesebben igazolta saját álláspont
ját idézetekkel. Csak jaj legalább ne ilyen g 
ügyetlenül idézett volna! Hiszen, ha nem ra
gadna ki szép sorokat., a jámbor és a lecsepii- 
lést örömmel fogadó kortársi gárda még el is 
hitte volna az ön kritikáját. De így, rákény
szerítve a kiragadott részletek ellenőrzésére, 
már el sem hiheti.

Arról nem beszélek, hogy barbár dolog, 
verset metéltté vagdosni. Inkább vegyük a leg
rikítóbb pontokat:

Simon Andor kifogásolja Radnóti Miklós 
magyarosságát és idéz:

„hullt ránk apró tüskékben, zúzmara.” 
Hát esedezem ez még Berzeviczy Albert sze
rint is magyaros. Csak persze egv hibája van: 
hogy frappáns es ötletes költői kép. Vagy: 
..kenyér után járt apám a városon."

Itt valószínűleg a superessivust találja 
Magyartalannak Simon Andor, mert persze ő 
locativust használna. De kérem, vegyen magá
nak fáradságot és lapozgasson egy keveset a 
í’oskadt magyar kódexekben. Akkor azután rá 
fog jönni, hogy a magyar nyelv középkorában 
ez egészen általános nyelvhasználat. Sőt egyes 
városnevekben most is megvan. Pl. azt mond
juk Győrben, Pécsett, de Pesten, Kolozsváron, 
Kanizsán jártam.

A. „hatásos**  mondanivaló elrettentő pél
datára sem sikerültebb:

, „elpetyegtetett. régi csókjaink44, ..hős 
nvar . ..hasrafeküdt út“ — legföljebb vaskos

UTÓHANG VERSEIMHEZ
Kom 1 ós A ladá rna k

A szép hasonlatok 
melyeket megcsodáltál, 
lassan kivesznek 
verseimből.
Azelőtt az élet csengett dalomban, 
azért volt oly friss mint a rügyek s a zöld 

levelek.
A természet ha pompás évszakok után 
a télbe ér, 
elhullatja virágát, lombjait.
A halálhoz nem illenek színek.

Szenes Erzsi.

MAII CSAK A HALAK...

Az élet dúlja a bomlott rendet, 
mint eszeveszett szélvihar.
Már csak a halál kaszája simítja rendbe, 
csak a halál keze köti kévébe.
lelkem kalászait.

Szenes Erzsi. 

„Kampf um Odilienberg" írását, bekövetke
zett ez a búcsú, amely talán még nem végié 
ges. Azóta csak az írásnak élek. A Zsolnay 
Verlag-nál megjelentek újabb müveim, ,„)ür- 
gén Riód" és „Werkzeug in Gottcs lbin.l", 
egynéhány színpadi munka — a színpad má
gikusan vonz — a „Kaspar llauser" és C;1 
merlobr-ral közösen írott „Bargeld laelif. 
Különösen két. darabomat, szeretem, a „Pro 
fossor Unrat“-ot, amelyet Heinrich Maim re 
gúnyé nyomán írtam és a „IV. Henrik" el. 
Ennek társszerzője — s ez talán érdekli a ma 
gvar közönséget— Füst Milán. Sajnos egye
lőre előadhatathin mind a kettő.

Sok-sok tervem van még s azt remélem 
az élettől, hogy bosszú életet s gazdag termést 
sikerül megérnem.

vizualításával ejt bámulatba. Mert „édes" 
csók, „fülledt" nyár és „messzefutó" út; elhi
szem kézenfekvőbb jelzöhasznúlat és a közép 
iskolai dolgozatban én is így követelném a dl 
tikjaimtól, de itt csak tapsolni tudok hozzá és 
örülni annak, hogy végre a háború előtti 
ideológiában fulladozó, vagy jobbik esetben 
Ady frazeológiájával terhes költőtömeg mel 
lett, van valaki, aki merész, újszerű, eredeti 
és egyéni.

Epilógusnak még egész szerényen meg 
jegyzem, hogy Simon Andor jobban vigyáz 
hatott volna a stílusára, akkor, amikor éppen 
más stílusát, kifogásolja.

T. i. kötelességének tartja, hogy a Bánáti 
Oszkár. Radnóti M. „Lábadozó szél" e. köte
léről írt kritikáját helyreigazítsa! Hát én meg 
kötelességemnek tartom felvilágosítani Simon 
Andortafféléi, hogy a magyar nyelv nem tűri 
a határozott névelőt személynevek előtt. 
(Lásd: Pintér Stilisztika.)

Ezzel a vitát, a magam részéről be is zá
rom. Ha csak saját személyemről lett volna 
szó, akkor még ezzel sem hozakodtam volna 
elő. De a költőnek csak használ, ha veszeksze
nek rajta. Hát mért ne veszekedjünk?

Bánáti Oszkár.

II.

űggetlen Szemle" szeptemberi szá 
mtibnn kritika jelent meg Radnóti Miklós „Lá 
bajlozó szél" című verskötetéről. A kritikát 
Bandii Oszkár írtív A lap októberi számában 
„Disputa a kritikáról és a kritikusról" címen 
közlemény, Simon Andor tollából. Idéz 
néhány kiszakított sort Radnóti egyes versei 
ad, azután ezt írja: „De azért Radnóti Miklós 

kolto. Bánáti Oszkár szerint". Hogy Simon 
háromsoros bevezetésének stílusánál marad 
jak. koteleségemnek tartom annak kijelenté 
w'iogy Radnóti Miklós valóban költő. Nem
csak Bánáti Oszkár szerint. Szerintem is. Si
mon megütközik Radnóti nyelvén. Radnóti 
nyelvében es hasonlataiban talán valóban 
akadnak olyan „modernizmusok" melyeket 
szívesen elcserélnénk valamilyen egyszerűbb 
es puritánabb fordulattal. Nem lehet azonban 
tagadni, hogy nyelve még így is érdekes, sajá 
tos ízű es gyakran szuggesztíven tömör. Van 
benne valami komoly és alig észrevehető pá 
tosz, valami komoly, kemény hang, kórusok .'•« 
tömegek hangja. Kiszakított félmondatokkal, 
gombostuiv tűzdelt hasonlattöredékekkel min 
í Ln . 't olcsón es hatásosan lehet kompromil 
talm. Miért nem strófákat idéz Simán miért 
nem idézi ezt:

Láthatod: gazdagok szusszanó 
tálai fölött még mindig pára leng 
és tiszta szavaddal ahogyan itt állsz: 
orv vadölök állnak így orozva 
erdőknek szélén és fiatal életed 
s kedvesedé, szép tilos nyálként 
csendesen lóg az ujjad hegyén.

Igen,, strófákat, befejezett képeket és ha
sonlatköröket kell idézni és lehetőleg jóhisze
műen. (Magyarul is jól kell tudni ilyen esel 
ben és nem szabad elfelejteni, hogy pl. ...Ja 
pan a főnév és „japiíni" a jelző. Különösen a 
„japanos*  formák művelőjétől tehetne elvárni, 
hogv ezzel tisztában legyen.) Nem szabad két 
segbevonnt egy költő költő-voltát, komoly ér 
i P> íj v ’■ osetleg csak azért, morf verseinek 
baloldali kicsengése ellenkezik világnézetünk 
kel. Mindebből az következik, hogv nem i’ 
olyan könnyű kritikusnak lenni. De azért S 
mon Andor kritikus

Ráliut György
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Részlet Érleli Ebermayer 
„Odilienljertj**  című regényéből

Fordította : Ooda Gábor
Az odilienberffl szabad iskola diáktáraadahna 

a bajtársi körök szervezetére van fölépítve. Min
den egyes kör egy-egy tanár vezetése alatt áll. 
akihez az odilienlwrgi diákok szabad elhatározásuk 
alapján csatlakoznak. A regényrészlet az intézet 
pedagógiai vezetőjének, Silberstedt tanárnak veze
tése alatt álló bajtársi kör egyik összejövetelét írja 
le. A jelenet személyei: Silberstedt, aki elvi peda
gógiai harcban áll az intézet alapítójával. Mahr 
M a nfrúddal, Szergej és ríju orosz diákok és von 
Tremplin Mónika diákkisasszony, stb.

A bajtársak délutáni összejöveteleire Sil
berstedt össze szokta tolni szobája bútorait. Az 
íróasztalt az ablakhoz állítja, a székeket a l’o 
lyosóra viszik, a gramofont a szoba közepére, 
alacsony zsámolyra helyezik. Hz az oltár, 
amely körül vánkosokon és takarókon kupo
rodnak le a földre bajtársai. Fekvő helyzet 
ben kedélyesebb az együttlét és különben sem 
áll rendelkezésre egyéb ülő alkalmatosság. 
Silberstedt kicsinyke háza, amely csak két 
szobából, dolgozó és hálószobából áll, a déli 
lejtőn fekszik és az ablakból a szarvasrétre 
nyílik kilátás.

A bajtársi kör ezidő szerint tizennégy if
júból és leány 1x51áll s ez nem nagy szám, ha 
figyelembe vesszük, hogy Silberstedt Odilien 
brig pedagógiai_vezetője. A régebbi vezetők 
bajtársi csoportjának olykor harminc tagja is 
volt; százötven tanuló közt mindig akad oíyan, 
aki szám Húsból, vagy korlátolt*  ágból „az 
igazgató úr“-hoz csatlakozik. Silberstedt veze
tése óta a dolog másként van. Ha észreveszi, 
hogy a fiúk választását ilyenféle motívumok 
befolyásolják, összerezzen és minden közele
dés elől elzárkózik. Nem szereti a lélektelen 
követőket, szenvedélye föltétien híveket köve 
lel.

Silberstedt bajtársi körében a zsidók van
nak túlsúlyban. Főleg jómódú kereskedők fiai 
a berlini W estemül, Frankfurtból, Boroszló- 
ból.. Természetesen tisztességérzet bői és 
atyáik iránti gyűlöletből valamennyien kom
munisták. Szobáikban aranypapírból szovjet 
csillagok és színnyomatú képek díszítik a fa
lakat. Lenint ábrázolva a halotti-ágyon De 
sportolás közben nyersselyem inget hordanak, 
a nyarat St. Moritzban töltik szüleikkel ós 
football cipőket egyenesen Londonból, 
Bentliam és társától hozatják. Egy pár orosz 
is van Silberstedt bajtársi körében, magas
állású szovjet tisztviselők fiai, akiket Német
országban neveltetnek és német egyetemekre 
küldenek. De köztük találjuk a szőke von 
Tremplin Mónikát is, aki tizenhét éves, ma
gas lábszára van, merev és feltehető, hogy 
Szergej miatt állott be Silberstedt körébe.

Romancsev Szergej felső-nyolcadikos, 
Silberstedt bajtársi körének szellemi vezére, 
politikus, költő, színház-ember, nagyon te
hetséges, aszketikusan halovány, madárarca 
van és égő fekete szeme, éles és bontó kriti
kája. Forradalmár és aktivista. A „radikális 
szellemiség ‘ diktatúrájának bevezetéséit ter
vezi Európában. Érettségi dolgozatának, ame
lyen Odilienbergben egész éven át szokás dol
gozni, ez a címe:,. A nemi élet és alkoholiz
mus a szovjet államokban.44 Szergej szerelmes 
Mónikába, Ullrich von Tremplin szolgálaton 
kívüli őrnagy, kamarás. Wenningenstadt- 
Kötzscherodei lovagbirtok tulajdonos szőke 
leányába, Melzen körzetből.

Aranyszínű teát ós teasüteményt szolgál 
nak föl. Hason fekve, könyökölve vagy ma
guk ala húzott lábbal ülve hallgatják, amit 
Silberstedt mesél. Húsvéti utazásáról számol 
be. Arról, hogy kerékpáron bejárta Hambur
got,, Würtzburgot, Rothenburgot. Szergej el
kísérte, mert nem mehetett haza a vakációra. 
A többiek, még az oroszok is. valamennyien 
otthon voltak, de Szergej atyját, aki vala
mely okon összekülönbözött a hivatalos szov
jettel, egy fél évvel ezelőtt száműzlek Szibé
riába. Szergej tehát Silberstedt-tol utazott 
Frank földre, ami olyan kitüntetés és olyan 
szokatlan volt, hogy az édesatyja miatt érzett 
aggodalmáj és bánatát szinte elfeledte. A sok 
templom láttára még Mónikára sem igen gon 
dőlt, aki eközben Wcnningenstedt—-Kötzsclu'- 
rodban, Melzen körzetben üldögélt avval a 
komor, magányos, kis vadászkalapos öreg úr
ral, akit atyjának nevezett.

Most azonban Szergej és Mónika ismét 
együtt gubbasztanak Szergej vánkosán. Szer 
gej a rossz német teát szidja és kijelenti, hogy 
mihelyt a proletariátus kezébe veszi a hatul 
mát, a Végrehajtóbizottság első dolga az lesz, 
hogy Közép Európában elrendelje a. szamo
vár kényszerhasználatát.. Mónika sápadt ke
zével simogatja Szergej fekete fürtéit és mint 
ilyenkor mindig, most is anyáskodó hangon, 
mintha síró gyermekét akarná megnyugtatni, 
így szól:

— Igen, igen, Szergejkóm. Édes — jó 
— drága kis Szergejkóm.

Silberstedt most a bambergi dóm lovasá
ról kezd beszélni. Szemei lelkesen csillognak. 
Valami beteges át szol lemül tség van ezekben a 
szemekben, amikor a bambergi lovasról be 
szél. És amint itt ül. kicsinyen, keskenyen, 
feketén, fekete bricseszében, derekán övvel, 
sápadt és kicsiny fejével, amely sárgán emel
kedik ki fehér gallérjából, úgy látszik, mintha 
a szoba mennyezetének beszélne, vagy valaki 
hez, aki a mennyezeten túl hallgatja. Sil
berstedt mindig így beszélt, valahányszor ih
lete megszállta ós ha a belsejében égő tüzek 
fellobbanlak. Ilyenkor nem látta környezetét, 
a szavak ömlőitek ajkáról, hömpölyögve árad
lak szót, mintha a beszélőt valami varázslat 
körítetté volna hatalmába. A gúnyolódok azt

FIATALOK VAGYUNK...

Fia ta l ok va gyű n k,
és nem tudjuk, hogy kinek 
köszönjük ifjú homlokunkon 
a sok vén mély redőt, — 
szánk körül a cinikus mosolyt, 
s hogy tiszta örömünk nem lehet! 
Idegesek vagyunk!
és anyánk volt a háború, 
de karunkban feszülnek erők, 
fojtott szavak égnek szánkon ...
és tiszta parázs az ágyunk, 
szeges korbács, kegyetlen minden álom. — 
Szennyes csókok átka bűne kísért.. . 
Mondják azt is, hogy boldogok vagyunk, 
meri ifjúnak lenni szép.
Misókét mondanak értünk és hosszú 
méla délután litániákon kántálnak 
bűnös leikeinkért pókhasú jóllakott 
vének; beszédeikben mi vagyunk: 
„a jövő nemzedék!^ 
az élet elhivatottjai!
a remény ...
és mégis vállunk meggörnyed 
mellű nk beh orpad, arccson tjai nkra 
rászárad a bőr, karikás szemünk beesik, 
ime ilyen boldogan élünk, 
és gyomorbajosak vagyunk!
De nem tudjuk, hogy kinek köszönjük 
mindazt amit gyerekfejjel átgázoltunk 
és hogy nem voltunk gyerekek;
ökölbe szorított kézzel tartjuk 
lüktető fejünk, mer1 még mindig halljuk 
hisztériás ugatását a halált kattogó 
gépf egy vereknek.

... pedig oly jó volna lenni 
felelőtlen tiszta homloka gyereknek .. .

Szabados András. 

mondták róla, hogy második arcát ölti tol 
ilyenkor. Mindegy, de szépen beszélt, jó volt 
őt hallgatni és jólesett nézni ezt a kicsiny, kos 
kény, sugárzó embert.

Most megindult a társalgás. Köznapi dol
gokról beszéltek. Tanulásról, új tanulókról, a 
tennisz-grund rendezéséről, amelyet végre 
valahára megkezdtük, hogy .Júlia vemhes, 
hogy három héten belül megöli i borját, hogy 
Sarrasani, az intézet egyetlen lova, amint sze
meiből látható, munkatlansága folytán lassú 
elhülyülésnek- van kitéve és végül progresz- 
szív véredényeimeszesodésben fog kimúlni, 
mint ahogyan Wiirtzburger, akinek atyja bel
gyógyász Frankfurtban, szakértelemmel meg
magyarázta. Silberstedt csak ült csöndesen és 
nem is hallotta a tréfás beszédet; nőm is érde
kelte. Me grogyott, arca üresen, vénhedten, 
fáradtan meredt elő gallérjából. Nem volt hu
mora, nem volt szerve a humor számára, nem 
volt szabad-nevető. Szenvedett, mert tudta 
hogy ez is gyöngíti küzdelmeiben.

Most valaki Mahr nevét említette. Sil
berstedt felpillantott. Szergej ejtette ki Mahr 
nevét gúnyosan, gyűlölettel. Öli, hogy gyű
lölte ezt a konzervatív áriust, akinek minden 
haladása annyiból állt csupán, hogy a kom 
munizmust elfojtott csökkenté rtéküségű-
komplexuninak nevezte és harminc éven át 
olyan „ifjúsági kultúrát” propagált, amely 
lényegileg nem volt egyéb a szépség és elkü
lönülés hiú és becézett szürete ténél. A fiú ajka 
reszketett a gyűlölettől. Hogy vájjon mikor 
jön vissza Mahr humanisszimus a szépség 
örök hazájából. A hét végén. Mahr dokt r 
egy héttel moghosszabította a maga és baj 
társi körének szabadságidejét. Silberstedt 
nem tiltakozott ellene. Nem lett volna poli
tikus dolog megtagadni ezt a kérelmet, hiszen 
minden nap, amelyen Mahr távol volt, nyerő 
séget jelentett az ő idegei számára. Maradjon 
ameddig akar. Bajtársi szövetsége mindössze 
két fiúból állott és két fiú távolléte nem oko
zott zavart az iskola üzemében. Vájjon merre 
kalandoztak.’ A kérdésre csak Mónika tudott 
felelni aki Ólaitól képeslevelezőlapot kapott 
Pisából, amelyen persze látható volt a ferde 
torony. Von Beek Óla f az ő vidékéről való 
volt, szülőik szomszéd birtokosok. Gyermek 
korukban együtt játszottak és a bajtársi kör 
ezért engedte meg neki, hogy 01affal felszí 
nos diplomáciai viszonyt tarthasson fenn. A 
két front között egyébként természetesen 
semmiféle más összeköttetés nem volt.

Alkony táján énekelni kezdtek. Hja egy 
kék szemű, szőke, orosz fiúcska, vékony han
gon Volga dalokat énekelt, balalajka kísé
rettel. Szomorú és szép dalok voltak. A nénié 
töknek is nagyon tetszettek. Milyen tágas, 
milyen jó földek lehetnek ezek az orosz föl
dek. Milyenek ezek a fiatal, szabad, szűz ter
mők, amelyeken szélvészként száguld a pa
ripa a mezőkön és szabad a lélekzet ... TI ja 
halkan és bánatosan énekelt. Mindnyájan be
hunyt szemmel hallgatták. Fejüket, amelyről 
előrehulltak hajfiirteik, tenyerükbe temették. 
Lassan végig nyújtóztak a padlóra vetett ta
karókon és vánkosokon. Csak Hja ült és éne 
kelt. Furcsa, hogy egyszerre, mennyire meg 
nőtt ez a gyermek, oz az Hja. aki egyik dalt, a 
másik után dalolta. Altató dalok voltak!...

Óh bár örökké hangzanának.

A XX. század embere
nem szappanoz, 
kést sem használ 
mégis tökéletesen borotválkozik;

mert

ScHICK DRY SHAVER

elektromos borotváló
apparátust használ!

Magyarországi vezérképviselet:
VI., Andrássy ilt 19.
ahol a készüléket díjmentesen bemutatják
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s FÜGGETLEN
ZEMLE ■i

Munkaalkalom
Irta: Major Róbert és közmunka

A Független Szemle szeptemberi száma 
bán Hilscher tanár leszámolt a kötelező mun
kaszolgálat eszméjével. Ha mindinkább vak 
erők játéka lesz is a világ, ez az igazi tudóst 
nem tántorítja el attól hogy az „a Is ob" elve 
alapján hirdesse az igazságot, ahol és amíg erre 
módja van. De a munkanélküliség egé^z kér
déskomplexumát illetően két front felé kell 
harcolnia. Egyfelől a kormány hatalom világ 
szerte mindinkább kötelességének érzi a lakos
ság megélhetésének a biztosítását, munkaal
kalmak teremtését, másfelől - a növekvő 
munkanélküliséggel — a lakosság e gondos
kodást mind erősebben követeli. Az etat iz
mus, guvernamentalizmus idáig ismeretlen 
fokra, a közterhek elképzelhetetlen magas
ságig nőttek. Mindez, a tabunak tekintett, 
szerkezeti hibákból fakadó bajokat még sú
lyosbítja, a termelést fokozottan akadályozza, 
a munkanélküliséget egyre növeli. E circulus 
vitiosusból kiutat kell találni s ezért minde
nekelőtt röviden igazolni kívánjuk, hogy ha a 
kényszermunka — mint Hilscher kimutatta — 
politikai, társadalmi, s erkölcsi okokból elve
tendő, úgy a munkaalkalmak teremtésére irá
nyuló javaslatok legtöbbje alig kívánatosabb.

Először is pótolnunk kell azt a hiányt, 
hogy a legtöbb reformer nem tartotta szüksé
gesnek a. munkaalkalom definícióját megadni 
s ennek bizonnyal van szerepe a munkaalkal
mak teremtésére szolgáló akciók fiaskójában.

Ha emberi munka alatt szükségletek kielé
gítésére irányuló céltudatos erőkifejtést ér
tünk, úgy ennek előfeltétele a természet, 
vagyis a föld, a hely, amelyen az ember él, 
dolgozik, amelyből a javakat kitermeli. A tér- 
meléc két alaptényezője tehát a munka és a 
természeti adottságok, a kettő összetalálkozá
sából keletkeznek a javak, köztük a termelést 
könnyítő tőke, a termelés harmadik, leszárma
zott tényezője. Mivel a természeti adottságok 
végtelenek, az emberi szükségletek korlátlanul 
fokozhatok: a munkaalkalmak száma is — 
praktice — végtelen, vagyis mesterséges be
avatkozással. kormányintézkedéssel hc»i hö- 
velhető.

Ismeretes az a küzdelem, amelyet a kor
mányok a munkanélküliség ellen folytatnak. 
Ennek eredménytelensége gyakorlati alátá
masztása a fenti elméleti álláspont helyességé
nek.

A közület munkaalkalmat nyújthat köz
vetlenül, ha a munkához megvan a fedezete és 
közvetve, ha a munkások száma s a termelés 
növelése miatt nyomást gyakorol a magáno
sokra. A Köz a munkák fedezetét adóból vagy 
hitelből szerezheti meg. Az adóban befizetett 
összeget a lakosság szükségleteinek kielégíté
sétől vonja el s így ugyanannyi munkaalkalom 
szűnik meg az egyik oldalon, mint amennyi 
keletkezik a másikon. Ha pedig valaki az adót 
a vagyonából fizeti, az eset ugyanez, mert a 
befizetett összeget ismét csak a termeléstől 
vonta el.

A vajóságban azonban « köz kezén az 
anyagi eszközök kevésbé hatékonyak .kevesebb 
munkalehetőséget adnak, mint magánkézen. A 
közvagyon kezelése — tekintet nélkül a kor- 
mányformáia — általában kevésbé gondos, 
rnint a nuigánvagyoné. a közvállalat a renta 
bilitás kérdését nem kénytelen oly erősen fi
gyelembe venni, mint a magánvállalkozás. Vé
gül az adók, közterhek , a lakosság primer 
szükségleteiből vonatnak el, hogy a másik ol
dalon — túlnyomórészt — secundör jelentő
ségű létesítményekre használtassanak fel. 
Azonkívül a szociális intézmények követelésé
nél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
fedezetüket oly adórendszer szolgáltatja, ame
lyet védői is csak szUíkZéyes rominak' tömte- 
uok. A közbevételek nagyobbik, közvetett ré
sze legerősebben nem azokat nyomja. akikre 
kivetették: az egyenes adói, is a termelési ne
hezítik, a megélhetést drágítják, n munkául 
kiOniak számát csökkentik és így a munkabé
reket nyomják. Előbb állapítsuk meg tehát m' 
igazságos adórendszer kritériumait és csak 
azután követeljünk újabb közlétesítménvekef 
maisképp csak azok sorsát nehezítjük, akiken 
segíteni akarunk.

Azt síi felijük el. hogy a köziiletek, ame
lyek kiadásaikat a közeljövőben még fokozol 
tabban kényszerülnek leszállítani, politikai 
okokbol a megtakarítást elsősorban a szociális 
tárcáknál s a közmunkák torén eszközük Ila 
ezzel szemben a nagy vagyonok s jövedelmek 
fokozott megadóztatását, tehát fokozott adó

progressziót követelünk, iaiuóteljük. hogy egy
részt e vagyonok és jövedelmek arányúig 
könnyebben vonják ki magukat az adóztatás 
alól, másrészt azonban az így kirótt újabb ter
hek végső fokon megint csak a legszegenyebi) 
osztályt nyomják. Végül ma. amikor sok ál
lamban a közterhek a nemzeti jövedelem na
gyobb felét emésztik föl, a még netán szerez
hető többletjövedelem a megoldandó fölada
tokhoz — milliós tömegek elhelyezéséh0'/ 
elenyészően csekély.

Ugyanez a helyzet a hiteleknél. K közüli1 
tek már csaknem összes hitelforrásaikat kimé 
vitették és ahol új munkaalkalmakra legcge 
több a szükség, ott tudják a legkevesebb ga 
randát nyújtani. Ezért nem folyósítanak mar 
évek óta új, kiilfödi kölcsönöket, a belföldiek 
pedig többnyire nyílt vagy hurkolt /<< nyszer- 
kölcsönök, amelyek erkölcsi szempontból kifo
gásolhatók. összegszerűen pedig eltörpülnek a 
megoldandó problémák nagyságával szem
ben. Egyébként a közkölcsönre is áll az, amit 
az adókról mondtunk: több munkáid kai mát. 
szüntet meg ott, ahol beszedik, mint létesít 
ott, ahol fölhasználják és akkor mondja föl 
leginkább a szolgálatot, amikor legnagyobb rá 
a szükség, a konjuktúra szabályozására tehát 
nem alkalmas.

Még rövidebben elintézhető a ma többek 
között az Egyesül! .Ulamokban alkalmazott 
mód, amikor is az állam nyomást gyakorol a 
magánvállalkozásra a munkaalkalmak szapo
rítása érdekében. Ha e nyomás protekcionista 
rendszabályok, szubvenciók segítségével tör
ténik: úgy csak adókból, közpénzekből (öltén 
hetik, hatása tehát ugyanaz, mint vámoké; 
az életképes, önmagukat segítség nélkül főn
tartó termelési ágakat és üzemeket gyengítik a 
vénsonyképtelenek. segítségre szorulók ja
vára. íla pedig a nyomás csak politikai és er
kölcsi eszközökkel történik, akkor hatástalan. 
Ha egy vállalat nyereséggel alkalmazhat mun
kásokat, ezt hatósági presszió nélkül is meg
teszi: ha a termelés veszteséges, nincs az a 
diktatúra, amely erre a vállalkozást hosszabb 
időn át kényszerít hét né

A munkaalkalmak mesterséges szaporítá
sunk utolsó expediense az infláció, amelynek 
veszélyeit vázolni felesleges. Tárgyunk szem
pontjából pedig az infláció nem más. mint az 
adóztatás lég brutálisak!) és legkiszámíthalal-

ÖS71 VERS

dsz van, mondogatom, elmúlt ez a nyár is 
szörnyű magánybau,

elmúlik majd ez az ősz is, elfogy csoppeuként 
az a tél is.

Itthon vagyok én már ebben az őszben, köriil- 
állnak kimerült fák,

mint bú mész rokonok kedves utazót, aki most 
tért haza az utazásból.

Hogy is élhetek én meg e szörnyű időben, vézna 
hitemmel, vézna szavakkal,

amikor már annyi erős darabokra törött és 
lenül tipegő csillagokat.

Hogy is élhetek én meg? kérdezem újra meg 
újra hiába, hiába

Gyakorta hívom híg, távol holdam, s a neszte
lenül tipeg csillagokat,

gőzölgő éjeken át, a hűvös, messzi egekről. 
Mint a varázsló, aki tudja,

de rejti a titkot, hallgatnak e fénylő, messzi 
világok előttem.

Csak várok fi csengő, tiszta jelekre a furcsa 
vidékről,

várok, rámhunyorít-e egy esteli, távoli lámpa, 
megadva a jelt,

' áruivá a titkot, hogy is érhetem én el tökéletes 
életemet.

.titán indulok is már, mint vándor, aki vág,p/e 
a könnyít utakra,

>■ Ójjente járja a néma vidéket, kiizkódve 
zömök denevérrel

és a szilaj bogarakkal szertelenül, egyre 
keseregve

de ha feljön a telt nap. gyenge mohára haitin 
pihenni fejét.

Forgács Antal. 

lanabb formája. Vannak, akik limitált inthi 
ciót, mint ők nevezik: rcvalorizációl kívánnak 
a pénzrendszer hibáinak a kiküszöbölésér.'. 
Azonban infláció és inflációi között még akkor 
sem volna lényegileg különbség tehető, ha ga 
rnnein lenne arra, hogy az infláció a tervezett 
mértéket nem fogja túlhaladni.

Ezek után nem maradna más hátra, mint 
a rezignáció. Ily súlyos helyzetben a kritikus 
nak ebben nem lehet megnyugodnia, hanem 
konkrét ellenjavaslattal is kell szolgálnia. Ibi 
igaz, hogy a természet végtelen muukalehetö 
séget nyújt, lehetetlen, hogy az emberi intéz 
menyek céltudatos átalakításával e lehetősége
ket minden dolgozni kívánó ember előli meg 
ne tudnék nyilai. Ha fölismertük, hogy köz 
hatalmi beavatkozással a munkaalkalmak nem 
szaporíthatok, meg kell keresnünk, milyen aka
dályok ékelődtek a termelés és két alapténye
zője: emberi munka és a természet közé s
hogyan lehel azokat lebontani. Egy más alka
lommal lesz még módunk a kérdésnek ezt a 
pozitív oldalát is kellően méltatni. Itt csuk 
rámutatunk arra, hogyan lehet a valóban hasz
nos és szükséges közmunkákhoz és ígv mimk,-, 
alkalmak teremtéséhez a fedezetet a lakosság 
igazságtalan megterhelése nélkül még a mai 
szűk időkben is megszerezni.

Valamely közmunka akkor hasznos és kí
vánatos, ha az áltaki teremtett új értékek n 
hozott áldozatokat fölülmúlják, lm az új érté 
kel; mviilalálliatók ott, ahol a hely értéke n 
közmunkák következtében emelkedett. Ha ezt 
az értékemelkedést bevonjuk a közmunka költ
ségeinek l'edezéséhe, ez a következő előnyök 
el jár: I ) a közmunka költsége nem azokat ter
heli. akiknek abból hasznuk nincs, hanem azo 
kai a telektulajdonosokat, akiknek hasznára 
ez létesült; 2) a gazdaságilag előnyös közműn 
ka még n mai időkben is könnyebb• i jut Ili 
leihez: 3) nem von el adók révén tőkét a ter
melés más ágából, ellenkezőleg, az általa te 
leintett új értékekből törlesztődik: 4) ígv le 
hct'íve válik ujabb és újabb közmunkák finan
ciális megalapozása: 5) biztosítékul szolgál 
arra. hogy csak valóban hasznolhozó közműn 
kük végeztessenek el. — Hogyan érhető el 
mindezt

A tervezett budapesti hidak építésének 
előkészítésénél a Közmunkatanács kiadta a ja 
vaslatot, hogy az u. n. betterment adóval kii 
Ion megadóztassák azt értékemelkedést, 
amely a hidak építésekor áll be.

E tervezett adó részleteit és előnyeit itt 
nem ismertethetjük, csupán igazolni kívánjuk 
azt. hogy van. lehetőség hasznos közmunkák 
,>'yní,,(k)n való finanszírozásúra, amely a cik- 
künkben fölsorolt hibáktól mentes. Az így lé
tesült közteljesítmény garancia a munknalkal 
inak maximális szaporodására is.

.A's üt közeledünk a válaszhoz arra a kér
désünkre. hogyan lehet az emberi munka és a 
természeti, adottságok köz,- ékelődött akiidá- 
vokat eltávolítani! Az emberek munkanélkü

liségé mindig jelenti egyben valamely terület 
kihasznalatlansagat vagy nem kellő kihaszná- 
asat és közismert, hogy Budapest határain 
-."'A 'H |K«n értékes, nagyarányú termelésre 
ni ott telkek fekszenek kihasználatlanul, azaz 
nem teljesítik azt a hivatásukat, hogy munka
alkalmakat nyújtsanak. Tulajdonok,, «n..t,„- 
lacios célból hagyja parlagon, 
ment adót, az értékemelkedési ,

,, — ----niuiinn-
nyújtsanak. _ Tulajdonosa speku- 

ment adót, az értékemelkedés? a^t°bev,wttek 
o t ez lehetetlen mert a telektulajdonos nem' 
fizet főbb adót telke után akkor sem. ha azt 
maximális mértékben kihasználja, vagyis ösz- lonzest jf.jp ij többtermelésre, arra hogv az 
illető hely minél több embernek nyújtson mun 
kalelietosoget De a tulajdonos akkor is fizeti 
a betterment,■! hn telkét parlagon haveriét i. 
A novekvo telekérték mellett ez egyre növek
vő áldozatot követe tőle s ennek az eredmé- 
•ik'ir k'éíTl^' 7’u^‘ZT npm ,U(1' vl,gy nem 
. kar. kénytelen telkét eladni olyannak, aki azt 
Inhaszalja mert másképp nem bírja m.- 

az adót.
meg a Boráros-tér híd épi 

téset anélkül, hogy a betterment tervezet tör 
'■'■"verőre eme k,xlett volna és a szerenosés 
' l'l<>l’l‘kl.d'insok hatalmas vagyonhoz jutnak 

azok adujából, akiknek a híd építéséből ha-sz 
nuk nincs, mert ha ezen az értékoseblx- váll 
erulet.m akarnak élni, ezt nagyobb bérrel kell 

megfizetniük.
Xem Vizsgáljuk most, hogy miért nem 

lelt torvény a liettermentből és miért nem sze 
dik nálunk n betterment elvét általánosabban

s, is érvényben lévő felckc: 
n.rni akarunk rámutatni, hogv 

.'I meglevő munkalehetőségek fölszabadí 
Iml.yett a közvélmény továbbra is a /.» 

varja a mtinkanékiiliségek kérdésé 
nak a megoldását, akkor az eredmény is 
csak az eddiginek fog megfelelni.
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Útmutató az
Ci. I). //. Colé and M. 1. Colé, The inteti i- 

gcnt maié s reviewcif Europe to-iUiy. London, 
1H33. (A mai Európa útmutatója müveit em 
berek számára). Hasznos könyv, használható 
könyv, de 864 oldalas terjedelme ellenére is 
lapos könyv. Csak angol tudományos írók 
tudnak ennyire okosan laposak, nagyszabá
súin semmitmondóak, ennyire becsületesen 
é> tisztán, egykedvűen és józanul unalmasok 
lenni. Most divatja van Angliában az ilyen 

befoglaló kézikönyveknek. II. Cl. Wells 
kezdte a történelmi összefoglalásokkal, most 
folytatja már biológiával és úgylátszik Colé. 
az oxfordi egyetem lectora és a guildszocializ
mus teoretikusa is ennek a, divatnak hódolt be. 
Már tavalyi kitűnő és szellemes könyve (Ve
zető a világ zűrzavarán keresztül), mar ez is a 
közérthető, a művelt olvasóknak szánt népsze
rűsíti"*  tudományos irodalom műfajához tarto
zott. De az a könyv más volt, mind az idei. 
Kiáltás, figyelmeztető sikoly, adatok irtóza
tos halmaza, céltudatos bizonyítási sorok egv 
m-'sutánja. Olyanféle sikoltás, amivel a szé
dítő szakadék partján botladozó embert akar
juk önkéntelenül a halálos veszedelemre és 

óvatosságra ébreszteni. Colé idei könyve 
kevesebb ennél, sokkal kevesebb, de tájékoztál, 
(■o \ befoglal, magyaráz, tudnivalókat csopor
tosít, leír és hűséges helyzetjelentést ad.

És ina ez is sokat ér. A beteg, ideglázban 
iángatódzó Európa kusza politikai és társa
dalmi viszonyai között, bizony nem árt egy 
ilyen útmutató. Nem árt ez az összefoglaló*.  
Ki-sé ugyan csak azt fogalja össze, amit az 
uj.ogolvasó tudhat Európáról. De meg kell 
mondanunk, amit egy zseniális, szorgalmas, 
nagyszerű emlékezőtehetségű újságolvasó 
tudhatna. A könyvet szerkesztő Colé házaspár 
a hangyaszorgalmú, adat ot-eseményt egybe
foglaló, gyűjtögető hirlapbúvár szempontjait 
adja, de azt tagadhatatlanul ügyesen.

A könyv első része történelmi áttekintés. 
Állapítsuk meg, hogy bár a feladat hasonló 
volt, Európa csaknem másfélezer éves törté 
m t-'t nem á la Wells írták meg. Nem arra tö
rekedtek a szerzők, hogy váratlan szempont 
jaikkal meghökkentsék a gyanútlan olvasót, in
kább egyszerű szociológiai vonalvezetést ad
tak. valóban egy társadalomtörténeti vázlatot 
és mindenhol a legfrissebb tudományos ered
őién vek re tá maszkod va.

A második és harmadik rész a könyv go 
rince. Szorosan egybetartozó kifejtése az euró
pai helyzetnek, először politikai határok sze
ri n t államonként, azután a gazdasági problé
mák, a, munkanélküliség, az ipari pangás, az 
agrárválság. a hitel- és pénzzavarok szemszö
géből. Nem találunk itt olyan döbbenetes erejű 
megállapításokat, mint I\ eysérting Európa 
könyvében, de pontos és hűséges politikai le
írást, a gennyesedö gazdasági sebek keletke
zésének, állapotának részletes kórképét. Az 
egész könyvön valahogy végigvonul ez az or
vosi szempont, a szerzők, mintha betegágynál 
állanának, nézik a láztáblát, fejcsóválva 
állapítják meg, hogy micsoda, kuruzslással 
akarták eddig és próbálják ezután is a nagy
beteg Európát gyógyítani.

A-negyedik részben már nemcsak diagnó
zist. találunk, nemcsak a betegség kibontakozá
sának és elhatalmasodásának leírását. Az an
gol és francia politika lényegében változatlan 
liberalizmusa, a fascizmusok különböző fajai, 
a holsevizmus veszélye, az európai szociálde
mokrácia helyzete mind hozzátartozik az álta
lános kórtnni leíráshoz, de itt a fejezeteket már 
•dengi az okos és rezignált orvosok kiábrán
dultsága. A gyógyszereket meg lehet próbálni, 
ezt is, azt is, különösen, ha a beteg szenvedélye
den meg van győződve, hogy az orvosság hasz
nál neki, de hogy tényleg lehet-e javulást re
mélni? A Cofc házaspár sorok közti vélemé
nyt*  szerint: a beteg meggyógyulhat, a szerve
zető erősnek látszik, mindenesetre bízzuk a 
dolgot a természetre. De valahogy közgazda- 
sági szempontból ez a bíztatás nem sokat je
lent, legfeljebb a nyugati típusú, demokra
tikus szocializmusban bíznak az írók, annak 
ellenére, hogy a legutolsó néhány évben éppen 
ezt a szociáldemokráciát érték a legsúlyosabb 
vereségek. Ez a hanyatlás csak időleges le
het. — mondják a szerzők. - itt van az ideje

3ó hönyu
Szép kötés

Raöo Olga
Budapest, Visegrádi u. 11 /a

útvesztőben
<» lehetosege ei/)i tehetséfie.*  <■.< sikeres ssociál- 
Ili m,Junta politikának, amely az ipari mun- 
kaasagon kívül a középrétegekre és a. kisfoki 
művesekre támaszkodik. „A szocialista pártok 
kozol vannak a demokratikus többség meg- 

kúposuk egy gyakorlatilag 
Imlytallo (Businosslike) szocialista rendszert 
hozni, ha legalább feleannyira hinni tud- 
mik a sajat elveikben, mint amennyire mutat
juk?1 (697. 1.)

Sziget a z íí
Egy nyári nap délutánján a tikkasztó hő

ség kizavarta Szajna partjára, ki, ki a fül lasz
ti*  kőhombárból, Noisy le Grand vidékére, ahol 
a széles folyó nem paloták és megolvadt boule- 
vardok gőzében, hanem öreg füzesek és topo
lyák között kanyarog, mint odahaza a Sajó. A 
kapitális élet zúgását már nem hallani, jó itt 
lenni, jo! Kevesen vagyunk, leginkább idege- 

A J rancia nemigen kedveli a fürdést. 
1' iirdötársaim németül beszélgetnek: szökeha- 
juak. magastermet, hosszú koponya stb., úgy 
ahogy Göbbels miniszter jellemezte a tiszta né
met típusi. Beszélgetésük közben kiderült, hogy 
mégsem horogkeresztesek, hanem menekültek. 
Hamar megbarátkozunk és együtt „törjük" a 
I rancia nyelvet. Nemsokára többen leszünk, a 
közeli sziget felől társaik jönnek csónakokon, 
fiuk és lányok dalosán, bronzbőrükön pompá
san csillog a vakító nap tüze. Csupa egészség, 
tiszta kék szemek. Előkerül a labda és vizipó 
lozunk. Alkonyaikor szedelőzködiink, közben 
megtudom, hogy ezek a menekültek itt élnek 
mar hónapok óta a szigeten, mintegy százan. 
A sorsuk érdekel, velük megyek. Néhány perc 
alatt a szigetre érünk, öreg, lombos fák, alatta 
cserkészsátrak és körülötte emberek fogadnak. 
Egv csomó gyerek mindjárt értesül arról hogy 
idegen érkezett a szigetre és torkukszakadtából 
kiabálják: „Új fiú! Új fiú!”

Többnyire intellektuellek vannak a szige
ten: egyetemisták, diáklányok, tanítók, taná
rok, orvosok, ügyvédek és két evangélikus pap. 
Mindnyájan a hitleri terror elöl menekültek 
Franciaországba, ahol Párizs városi tanácsa 
telepítette ideiglenesen egy szajnai szigetre 
őket. Élelmet kapnak, de sokmindent maguk 
állítanak elő a termékeny szigeten. Néhány 
francia diák is velük lakik, a tábor lakói tőlük 
tanulnak franciául. A családos emberek bódé 
kát, amolyan egyszerű veekendházakat állítot
tak össze, a fiatalabbak, akiknek szüleik oda
haza maradtak, egyszerű sátrakban laknak. 
Pédás rend és tisztaság. Beszélgetek velük. A 
tanárok és diákjaik egyöntetűen azt mondják, 
hogy mindnyájan az erőszak, a háborússzellem 
elleni mozgalom hívei: nem tartoznak semmi 
féle párthoz, tisztán az Evangélium Jézusi 
szellemében hirdették a békét az erőszak ellen: 
ezért üldözte ki őket a vad terror. Zsidók alig 
vannak itt: két orvos és egv ügyvédcsalád.

A sziget legcsöndesebb helyén hatalmas 
lombsátor áll két topolya között, a sátor tete
jén nyírfagallyakból összefűzött kereszt, min- 
dn horog és kampó nélkül. — Nem messze tőle 
a két pap sátora, belépek. A két pap kottákat 
ír. Az egyik hatvan év körüli, fehérhajú öreg 
ember, a másik jóval fiatalabb, mindketten 
egv würtenbergi egyházközségből valók. 
Ahogy elmondják üldöztetésük tőrén etet. meg
lop nyugodt, szenvedélymentes hangjuk.

SZÜRETI DICSÉRET.

Édes, a te hajad szagosabb a muskotály
nál!

A tested érintését jobban kívánom a tokaji 
aszúnál!

Olyan vagy előttem, mint a szüretre váró 
szölötövek, amik őszi derűben állnak a 
domboldalakon!

Meg vagyok rakva sokféle jóval, örülhet 
hát, aki követ!

Ne szaladj el, ó, ne fuss el előlem!
Engedd, hogy rólad néhány szép fürtöt 

messek!
Édes, édes, a te szádon, melleden lógnak 

a hétputtonos gerezdek!
Habán Mihály.

Az ötödik rész Európa nemzetközi kap 
csőlátóit tárgyalja a Népszövetség, a fegyver
kezés és leszerelés, a nemzetközi munkásszor- 
vezetok problémáit. A kavargó Európában 
kitűnő Baedekker ez a könyv. Sohasem nagy
képű, legföllebb néha jóindulatúan sekélye#. 
Némelykor az angolok páratlan gyakorlati ér 
zekével élesen látó és tömör. Különösen a 
könyv második felében. Útmutató az útvesz
tőben. De nem több. Útjelző oszlop egy szana
szét ágazó keresztútnál. Vájjon a részeg, nya
valyás, félbolond Európa melyik ösvényt vá
lasztja f

Árion

rzavart>an
Irta: Vass László (Paris)

— „A munkások között éltünk, szerettek 
bennünket, mert barátaik voltunk elsősorban. 
Igazságos harcaikban támogattuk őket, gyer
mekeiket iskolánkívül is oktattuk; voltak sza
való- és zsoltárkórusaink: rég el feledt, ősi zsol
tárokat tanítottunk, amiket évszázadokkal ez
előtt a német parasztok maguk költöttek üldöz
tetésük idején. Az erőszak, a háborús szellem 
ellen prédikáltunk, ahogy azt .Jézus meghagy
ta nekünk. Másva llású paptestvéreinkkel 
együtt rendeztünk előadásokat a falvakban és 
a. gyártelepeken. Megértettük egymást. Egy 
ilyen szellemű katholikus pap test vérünket a 
vérengzések első napjaiban meggyilkoltak a 
robainosztagok terroristái. Sokan a koncentrá
ciós táborokban sínylődnek. Mi is alig tudtunk 
megmenekülni. Majd minden héten érkeznek 
ide új menekültek, nehéz sebekkel, megcsonkít
va ...“

Ahogy hallgatom az őszhajú lelkész csön
des, nyugodt szavait, eszembejutnak Papén al- 
kanceílár gőgös kijelentései: „Németország szó
tárából örökre kitöri Síjük a paci f izmust!” — és 
Göbbels miniszter beszéde a papok kötelessé
geiről az új rezsimben: „A Bibliából, mint 
minden könyvből azt kell tanítani a német nép
nek, ami a nemzeti szocialista Németország 
hatalmát segíti elő!” — Ahogy ezekre gondo
lok, ökölbe szorul a kezem. Az öreg pap ezt 
észreveszi, két kézzel nyúl az öklöm után, sze
líden a fejét rázza, majd barátságos hangon, 
szuggesztív erővel ezeket mondja: „Testvérem, 
hirdesd az embereknek mindig az igazságot 
és akkor kevesebb lesz benned is a gyűlölet...“ 
— Késő este volt, elbúcsúztam a sziget különös 
lakóitól, belső nyugtalansággal, sok-sok kétke
déssel. De melegséget éreztem magamban. Em
berek között voltam.

Néhány hét múlva Párizsban találkoztam 
velük egy előadáson, ahol a világ legkitűnőbb 
ügyvédei szigorúan jogi szempontból vizsgál 
ták meg a hitlerista kormány vádjait a Reich- 
stag felgyújtása ügyében. Á hatalmas Wag 
ram-terem zsúfolásig tele. A sok menekült kö
zött megismerem a szajnai szigetlakokat: nem 
éljeneznek, nem abcúgolnak. nyugodtan végig
hallgatják a szónokokat. A gyűlés végeztével 
meghívnak magukkal a szigetre. Késő éjszaka 
van. A sziget partjain a tábor őrei fogadnak. 
A sátrak csöndesek, a gyermekek és az öregek 
már alszanak, ők nem voltak az előadáson. A 
papok sátrában kapok egy kis helyet. Másnap 
reggel a gyermekekkel együtt játszom, megta
nítom őket új játékokra, amikre még emléke
zem. Hirtelen megszólal egy kürt, a 14—48 
éves fiatalok kiválnak a játékból és futnak az 
ünnepi sátor felé, ahol az öreg pap nyugodt 
hangon beszámol a tegnap esti gyűlésről, de 
csak annyit, ami szükséges. Amit mond az 
nem politika és nem fejleszt újabb gyűlöletet: 
„Gyerekek, a hazugság üldözött el hazulról 
minket és az igazság fog hazavezérelni! Ke 
csüggedjetek el, ha azt látjátok, hogy odahaza 
most a gonoszság, a hazugság uralkodik...!

Délután bemutatják a sziget új lakóit, 
akik az elmúlt napokban menekültek meg a 
koncentrációs táborból. Egy katholikus pap 
is közöttük van, Délbajorországból, a karja 
felkötve ... Nyugodtan beszélnek és látom 
hátukon, lábukon a korbácsnyomokat. — Este
felé a gyermekek kórusba állnak. És hallgatom 
a bujdosó német parasztok ősi zsoltárait, amik 
megráznak, fájdalmasak és mégis erőtadók, 
mint n rokon „Psalmus Hungaricus“ paraszt
versei, amiket a dunavölgyi szegény magyar 
nép énekelt négyszáz évvel ezelőtt, az üldözte
tés kegyetlen napjaiban.



Jiz évvel az iskola után
Irta: Karczag Imre.

„Feleletet kérünk: hol vannak és hogyan 
élnek" címmel intézett kérdést az l'j Hang ha 
sálijain Karácsony Sándor azokhoz, akik tíz 
esztendővel ezelőtt hagyták el a középiskolát. 
Mit csinálnak és mire vitték azóta 1 Hol tarta 
nak most’ A tíz éves találkozó aktualitása ki
tűnő alkalmat adott a tájékozódásra.

A beérkezett válaszokból korántsem sza
bad messzemenő konzekvenciákat levonni az 
.‘gesz fiatalság helyzetére vonatkozólag. Az 
alább következők csakis az 1923-ban érettségi 
zettek sorsalakulására voatkozólag tartalmaz
nak többé-kevésbbé általánosítható adatokai. A 
megelőző és utána következő évjáratok termé
szetesen más és más jelentéseket küldhetnének, 
az 1934. év felé állandóan romló tendenciával.

De lássuk az 1923-ban érettségizettek né
hány jellemző adat-jelentését minden kommen
tár nélkül, hiszen az adatok önmagukban is be
szédesek és alkalmasak arra, hogy amint Ka
rácsony Sándor írta. ,,nőj jön a köziélek fele
lőssége/*
A fővárosban:

Budapesti várbeli főgimnázium A ta
nulók nagyrészt miniszteriális tisztviselők 
gyermekei és az érettségi után nagy számban 
helyezkedtek el az állam, illetve a törvényható
ságok szolgálatában.

45 tanuló közül, akikről sikerült adatokat 
beszerezni:
egyetemi. főiskolai diplomád szerzett 29 (64%) 
keresettel rendelkezik 34 (75.5%),
a 34 keresettel rendelkező közül:

fix fizetéses állásban van: 26
szabad pályán : 8

a 26 fix fizetésű közül: 
államnál van : 16 (61.5%)
közig, hatóságnál : 6 (23%)
magánalkalmazott: 6 (23%)

A 29 diplomás közül:
keresettel rendelk. : 19(65.5%)
nem keres : 10 (34.5%)

Teljesen kereset nélkül van összesen 11 
(24.5%).'

Elkallódott 8.
A 34 keresettel rendelkező közül:
50—100 P ős keresettel bír : 3 (9%)

100-200 P-ős keresettel bír : 12 (35%)
200—300 P-ős keresettel bír : 14 (41%)
300-400 P-ős keresettel bír : 1 (3%)

400 P-őn felül keres : 4 (12%)
Különleges pályán működik egy szigorló 

orvos (jelenleg jazz-zenész. Anyagi okok), egy 
kereskedelmi akadémiát végzett (Párizsban 
vendéglős), egv tanuló érettségi óta rackett- 
húrozó.

Budapesti Tavaszmező-uccui Irinyi Miklós 
fagimnáziu m.

A 32 főnyi osztályból:
Meghalt: 2.

az egyik tuberkulózisban (gabonacégnél 
volt diszponens), a másik tüdővészben 
(pilóta főhadnagy, egy leszállás alkalmá
val).

Külföldön tartózkodik: 3.
Kettő Ausztriában (az egyik pincér, a 
másik taxi-sofőr). Egy Délamerikában 
(borbély, hosszú ideje nem adott hírt ma 
gáról).

M agyar országon:
Ügyvéd 1. mérnök 2, orvos 2, r. kath. pap 
2, hivatalnok 1. gabonakereskedő 1. korcs
maros 1. mészáros 1. vámszaki főtiszt 1. 
száll, vállalk. 1, p< nsio-tulajdonos 1. vég’ - 
tisztító 1, könyvtári titkár .1, hírlapíró 1. 
fővárosi tisztviselő 2, színész 1. statisz
ta vezető 1, zsibárus 1. földbirtokos 2, szá
lló 1,. gyógvszeiész l,áliláisné(lkül.i 1, (Az ér
dekes tájékoztatót A'i 'cin Ferenc dr bo
csátotta rendelkezésünkre.).

A vidéken:
Sárospatakon 1923-ban érettségizettek 
adatai. dr. llorkay László, ref. h. vallás 
tanár úr szíves tájékoztatása alapján:

S
fOggetlb.x

ZEMLE

45 tanulóból: , . „
meghalt 3, lelkész 5. vallastanar 1. tanarno
1. tanító 1. körorvos 1. klinikai orvos 1. 
kórházi alorvos 1. szigorló orvos I. tor*  
vényszéki jegyző 1. törvényszéki jogg.\ •
2. járásbír.díjnok 4. ügyvédj. 2. kultúr
mérnök I. gépészmérnök hallgató 1. bank 
tisztviselő 2. adóügyi jegyző 1. betegsé
géi yző tisztviselő 1. m. tisztv. 1. nagyipa
ros 1. kereskedő 2. okleveles gazda I. ter- 
jezett 1. ismeretlen 3, elkallódott 2.
..Az osztálynak körülbelül .»() szazaiéba 

úgyszólván a létminimumot sem szerzi meg. 
vagy fizetésiden állásban van. A legjobb hely
zetben vannak aránylag még a papok, bar most 
már azok helyzete sem rózsás, egy kultúrmér
nök és 2 banktisztviselő. ‘

Így fest a kép az 1923-a sókról. A kép 
azóta, folyton sötétedik. A való helvzet pontos 
fel isme résé re igen fontos lenne, ha a hivata
los statisztika az idevágó anyaggyűjtést lel 
adatai közé sorozná.

A kérdés fontosságára az itt bemutatott 
3 szerény példa kellőképen felhívja a figyel
met.

Tehát: adatokat a magyar közlelki ismeret 
elé! ______________________ _______

Független Szemle
és Uj Hang

Válságos időkben, szét forgácsolt trükkel 
küzdeni végzetes hiba. Az előretörő új magyar 
nemzedék összefogása, termékeny kritikára, al
kotó munkára párt- és oszlálykülónbség nél
kül, ezt vallotta céljának az l ,i Hang és a Füg
getlen Szemle egyaránt. „Fórumot akarunk, 
ahol meglátjuk, megismerjük és megértjük 
egymást, ahonnan észrevesszük a tehetséget, a 
nemes akarást az ország minden szögletében, a 
társadalom minden rétegében. Nemcsak az ön
képzőkörtől az egyetemi- diplomáig és azon 
túl, hanem a műhelyben és a munkateremben 
is és a tanyán". Ezt hirdette programijaként 
az l'j Hang, ebben a törekvésben egyesült a 
Független Szemlével és igyekszik vállvetve 
megközelíteni a célt. Folytatni fogjuk azokat 
a cikksorozatokat is, amelyeket az l'j Hang 
indított, a fiatalság társadalmi elhelyezkedése 
és lelki problémái, valamint a világválság ak
tnál is kérdéseinek megvilágítására.

Sorsdöntő éveket élünk. Es a magyar ér
telmiség jelentékeny része még mindig bénul- 
tan, apatikusan várja a dolgok fordulását, re
mény és felelősségi u (leit nélkül. De obi az elő' 
adássorozatok, vitaesték, születő lapot: és folyó
iratok mozgalmas képét figyeli, jól láthatja, 
hagy apathia sziinőben van, az elmék mén
mozdultak és növekedő szevedéllyel. komoly 
sáygal keresik a diagnózist és a qyúqyítás 
módszereit. J munkanélküliség nyomasztó 
idejében, mérhetetlen munka vár n magyar ér
telmiségre. Munka, amelynek elvégzéséhez 
nem kell hatalom, de amelyet egy hatalom sem 
nélkülözhet, ha alkotni akin : a tények megis
merése és értelmezése a gondolatok tisztázása 
és az építés (ltjainak egyengetése.

Irodalom, Kritika. Társadalom. .1 Függet
len Szemle hasábjai nyitva állanak mindenki
nek, lia értékes mondanivalója van. olyan, 
amely előre viszi a szellemi és szociális meg
újhodást, segít élj lehetőségeket és biztonságul 
teremteni a munka és az igazi tehetség 
számára, segít kimélyíteni és megszilárdítani 
az egyén összefüggését a közösséggel és a vi
lágegyetemmel. segít szervesebben bele illesz
teni az öszlom/s élet ősi valóságába a modern 
gazdaság, hatalom és tudomány nagyszerű 
gépezetét.

Ehhez a munkához kérjük és váriak a ma
gyar értelmiség érdeklődését és közremíiködé-

A Független Szemle előadássorozata. Szá
molva azzal a kultúréhsÓKP'l. amellyel a laai 
intellektueldk, Hálálok, diákok ás munkások 
rendelkeznek, a Független Szemle tizenkét 
előadásból álló ciklust rendez az idei szezon 
folyamán, a PTOE dísztermében (V.. Mérleg 
u. 2. fölemelet). Az első előadást már meg is 
tartottuk november 3-án. Hátrány l.ajos olva
sott föl két fejezetet nagv siker mellett, ké
szülő regényéből. A további előadások sor
rendje:

November 17. Totis Béla: Korszerű egész
ségügyi elmélkedések.

November 24. Simándy Pál. Az értelmiség 
tragédiája.

December 1. Szász Zoltán: Ki a szabad 
ember. (beszed- es ertelomgyakorlat fej nőt 
tok re szere).

December 8. Mónus Tilos: Válságban van-e 
a szocializmus?

Az előadásokat mindig pénteki napon 
tartjuk es pontosan 7 órakor kezdjük. Belépő 
díj nincs, ruhatár kötelező.

S Í fiatalság lelke
Irta: Hcrczcg István.

... Körülbelül úgy áll a dolog, hogy min
denki olyan társaságot keres magának, amely 
vele szellemben és gondolkodásban egyívású. 
E helyzet rendszerint téves következtetésekre 
ad alkalmat, inért hajlamossá, twzi az embert 
arra, hogy saját élet fel fogasat, szőkébb társa
ságának igazolása és alátámasztása által je
lentőségében leinagyítva, egész koroszláíva 
világnézetének tekintse. — Például mi. kik 
hivatásszerűen foglalkozunk világmegváltás 
sál, rendkívül könnyen vagyunk hajlandók 
feltételezni a húsz és harminc évesek egész tö
megéről, hogy légiiéiül mind hasonló eszméket 
forgat a fejében. E szent naivság ért belő és 
megbocsáthat'', de igazán semmivel sem indo
kolható: ki tudja megmondani, hogy a velünk 
1h bizonyítottan rokonérzésű néhánvszáz em
beren kívül

az igazi nagy sokaság lelkében mit 
érez, mit gondol önmagáról, az ( lei
ről, az országról és a jövendőről.1 

Lehetséges, hogy legbensőbb mivoltukban 
mindannyian emberevő pápuák, de lehetséges 
az is, hogy lel magasztosult apostolok; sőt az a 
feltevés sem teljesen kizárt, hogy egész egy
szerűen csak emberek ...

Ezek a kételyek késztették az „l'j llang- 
ot. hogy körkérdéssel forduljon foglalkozásra, 
elhelyezkedésre való tekintet nélkül az egész 
magvar fiatalsághoz és megkérje mindannyiu- 
kat. hogy válaszoljanak bizalmas Icvtdekben 
a kérdésre: Mitől gyullad meg a lelkűk, mire 
vágynak, miben látják az élet szépségét és ér
telmét s hogyan képzelik el korunk zűrzavaros 
p ro b 1 óm á i na k ni ego I d á sá t ?

A beérkezett válaszok mái’ eddig is rend
kívül érdekesek és sokszínűek. Van köztük egy 
tizennégyéves fiúé, — X. I. a neve, — aki 
meglepő világossággal fejti ki, hogy „a jelen 
szomorúságának csak pillanatnyi bánatot sza
bad okoznia nekünk, mert azért vagyunk ifjak, 
hogy elősegítsük a jövőt. Nem szabad elcsüg
gednünk azon, hogy nem tudunk azzá lenni, 
amikké akarunk, hanem csak azzá, amivé a 
sors tesz bennünket, sőt éppen ezért kell igye- 
kezniink legalább gyei inekeinknek szebbé fen 
ni, a jövőt. Ebből a eéból jó volna, ha a. politi
kába es rajta keresztiil az életbe is szabályo
zókig szólna bele a vallás tanítása/4 — Ezzel 
szemben akad az írások közt egy huszonkét 
éves fiatalemberé is, I). J.-nek Íiívják. — aki 
bizonyára politikai szónoklatokból magába szí
vott dagályossággal tesz bitet, hogy ,,útat kell 
nyitni a liataloknak, mert a nemzet csak öntu 
dalos és dolgozó fiatalságával hirdetheti iga
zan a magyar géniusz nagyszerűségét a nem 
zetek horizontján.“ Egy húszéves leány írja; 
..... I gy el(»k, mintha a múlt században szülét 
tem^ volna, egy tapodtat sem mozdulhatok 
anyain, nélkül otthonról, pedig kézimunkázás. 
horgolás meg idegcsillapít.ók szedése közben 
\ ilúgosán lalom, hogy a női tisztesség nui már 
nem erény, hanem csak gyávaság és a saját 
üvegházi, egyedül férjhezmenésro beállított 
eleiem megtanított: a jó mód sem mentség, de 
ni m ís^ vigasz arra az élctrontásra, amit a ne
velés és az otthon kényszere jelent." E levél 
mellett fekszik viszont egy másik, hu.-zonkét- 
é'ves lány válasza, aki „dolgozó nő“ és ,.íelsza
badult eletet é|“: ..Amióla nincs veszteniva
lóm, a különböző férfiak közt imbolyogva ke
resem az igazat. Szeretnék mindent visszacsi
nálni, amit eddig nem tettem, rettegek a szü 
mimtől, menekülök hazulról és szeretnék féríi- 
icz menni. Ennek érdekében persze mindig 

• íjra kepes vagyok odaadni mindent, pedig úi/t/ 
szeretnék tiszta lenni .. .“

Egymással néha homlokegyenest, ellenke- 
'J‘4 fel fogások, mélységek és azokra rögtön 

rácáfoló felszínességek kukkantanak felénk 
változatos rendben ezekből az írásokból. Sok
szor ellentétek, sőt logikátlanok a levelek: 
ol\an ellentétesek es logikátlanok, mint maga 
a nagybetű helyett egészen kis betűvel Írandó 
elet.

A ..Fűfiyclbn Szemle" magáévá teszi a fentebb 
'smeitetptt körkérdést és folytatni kívánja az anké- 
’ ’• K<,rjük tehát olvasúinkat, válaszolianak miiéi 
többen a felvetett kérdésre és mondják'el mond.- 
ne .dójukat köz.v< t’-niil és. őszintén. Nem irodaiméi 
akarunk, hanem éb lel!
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E 11 R E N B U R G: hasik lloit- 
sch iránt z. (Kos mos, 1933.) Mintha 
egy kicsit a gettó szelleme szólalna 
meg ebbon a regényben —Azó a get
tóé, amely megszűnt ugyan a parag
rafusok értelmében, de nem szűnt 
meg a paragrafusoknál is sokkal erő
sebben élő emberi butaság változtat
hatatlan egyik formájaként létezni. 
Lasik Roitschwantz fura, félszeg és 
esetlen figurájával és kicsit naiv, he
lyenként szentimentális, de mindig 
emberien humanista gondolkodásá
val vagy talán éppen ebből kifo
lyólag újabb metamorfózisa annak a 
szimbólumnak, amit az irodalom a 
..Bolygó zsidó“ címszó alatt szokott 
beskatulyázni. l)e a Lasik figurája 
és az egész élete több egy faj szimbó
lumánál, mert az ö szembehelyezke- 
dése a külső világ létező formáival 
nem csak a Talmudon felnőtt zsidó 
szeinbeheJyezkcdése. hanem az oly 
sokszor elcsépelt és még töbliszői*  el- 
linionádésított humanista szemlélet 
szem béliéi yezkodéso az ostoba, tehát 
rossz és embertelen rendszerekkel.

Mindegy, hogy hol és milyen for
mák között találkozik Lasik a fenni 
említett butasággal, minden esetben 
ő a szenvedő fél; mert ugyan hol 
nem tíz a szenvedő fél. aki szembehe
lyezkedik a butasággal? Elirenburg 
a maga klasszikusan z>idó, de leg
alább annyira proletár szemléleté
vel a Szovjetből indítja el a figurá
ját és néha humoros, — de a szónak 
C’luiplini értelmében humoros. — 
Ahogy ez az ember szembekerül azzal 
a Szovjettel, amely abban a lőrék vé
sőben. hogy az „Új Társadalomban^ 
megteremtse az ,Új Embert” is, os- 
tobábbnál-ostobább rendelőtökkel ál
lít korlátot az emberek szabad cse
lekvése elé. És ez a kis zsidó kész
séggel igyekszik ugyan engedelmes
kedni az ő talmudi észjárása szerint 
(és ehhez nem is kell mindig talmudi 
észjárás) ostoba rendelkezéseknek, 
de minden mozdulatában ember ma
rod é.- épjien ezért kerül szembe az
zal a Szovjettel, amelyik kívíil-heliil 
uniformizált gépiket akar é.- nem 
embereket.

Jxisiknak mennie kell Oroszország
ból és elindul azon a kálvárián, 
amely Európán keresztül visz és Ru
cáéi sírjánál ér véget. Es Lasik 
ebben a vándorlásban, amelynek 
minden konkrét, állomása egy-egy 
börtöncella. találkozik mindazon 
őrületekkel amelyek oly nagy mér
tékben hódítanak ma a világon. Na
cionalizmus és kiérikalizmus, bolse- 
' izmus és cionizmus, amelyek ugyan 
önmagukról mind az állítják, hogy 
egyedül hivatottak megszabadítani 
az '■mberiségot. a bajaiWól.-d mégis 
mindegyik n valódi arculatát mu
tatja meg akkor, amikor ez a kis 
zsidó. a maga naiv humanizmusával 
és a Talmud.ból vett idézeteivel pró
bál tiltakozni az ellen, — hogy őt is 
megváltsák.

Irodalomtörténeti szempontból ta
lán nem egészen új ez a figura, min
den megerőltetés nélkül kimutat ható, 
hogy Hasek Svejk-jének milyen 
nagy szereim volt ennek a regénynek 
a megszületésében és ha még mcsz- 
szx bb akarunk menni, akkor Cervan- 
ö*-t  is felfedezhetjük a regény ősei 
között. Azonban a rengeteg analógiá
nak, ami u Sancho Pansa, a Svaik és 
Lasik Roitschwantz alakja között 
felfedezhető, van mégis valami, ami 
°gy különös mellékízt ad ennek az 
írásnak. Úgy a Sancho Pansa, mint 
{l Sivejk a földhöz kötött és ahhoz ra
gaszkodó tárgyilagossággal látják 
é- ítélik meg az eseményeket: Roit- 
♦’chwantzná.l pedig minden esemény 
ollirizálódik, hogy azután minden 
fájdalmasan lírává traverdéit ese
mény egy keserű szkepticizmusban 
oldódjék*  fel.

Vajda Henrik.

MOLNÁR FERENC: A zenélő an
nyid. (Athenaeum 1933.) ... de mind
ezek ellenére tehetséges ember írása. 
Ezt mondanék Molnár Ferenc ,7e- 
nélő angyal”-árol, ha történetesen 
egy ismeretlen Névtelen Péter regé
nyét méltatnék. Megemlékeznénk 
még az Athenaeumról is, hogy pá
ratlan áldozatkészséggel megint vi
lágra segítette egy új. de kétségkívül 
reményekre jogosító író munkáját. 
De így?.. Mit mondjunk így?

I ipikusan pesti emberekről szól, 
tipikusan pesti levegővel telített, — 
de tudjdston miért? — Velencébe 
transzponált történet.

Lietzen bankárnak, a volt Tisza- 
párti képviselőnek eszményien szőke, 
légiesen karcsú és fehér kislánya — 
aki ilyeneket mond: „borzasztó, aiui 
a világban történik, szégyenletes, 
hogy nem is értem jói. amit hallok, 
semmi küzdelmem nincs, csak ije- 
dezni tudok” — beleszeret volt titkár
jukba, a Jókai hősökre emlékeztető 
Szabó Aurélba. S ez a fehér kislány, 
aki ..csak ijedezni tud”, vetélytárs
nőjét, anyjának ápolónőjét, a régeb
ben orvosnak készült Judithot, clő- 
.-zör az egyik kis velencei hídról egy 
tudatosan véletlen félmozdulattal a 

A „K O SM O S“ könyvkiadóvállalat 
kiadványai:

1LJA EHRENBURG:
Lasik Roitschwantz. Ara: 3.30 P.

FRANZ WERFEL:
Élhetünkse Istenhit nélkül? Ára: 1.— P.

COUDENHOVEsKALERGI:
Stalin és tsa. Ára: 1.— P.

NAGY LAJOS:
Három magyar város. Ára: 1.— P.

SAJTÓ ALATT:
ERICH EBERMAYER:

Odilienbcrg. A mai fiatalság regénye. 
Megj. dec. 10. Ára: 3.30 P.

HATVÁNY LAJOS:
Az első magyar demokrata. Ára: 1. P.

FRITZ ROSENFELD:
Tirili útja a világ körül.
A legszebb ifjúsági regény.
Megj. nov. 25. Ára: 3.30 P.

4 SONG.
Zene: JUSTUS GYÖRGY. 
Szöveg: NÁDAS JÓZSEF.

A „Független Szemle” előfizetői és olvasói kedvezményt kapnak.

M E G J E L E N T :

vízbe akarja lökni, majd mikor ez 
nem sikerül, becsempészi anyjának 
értékes ékszereit Juditli szobájába s 
eldugja ho’mijai között. Hogy hon
nan veszi az erői e triviális gondolat
hoz Irma, azt Molnár Ferenc sötét 
és kibogozhatatlan rejtélynek hagyja 
meg előttünk. Irmát nem értjük, 
Irma analízisre szorul mondja a 
könyvet letéve az olvasó és bizonyo
san fölködlik benne a gondolat: .,Is
tenem! de gyönyörű volt a Liliom, 
az Ördög, u Pál ncai fiúk. a...

Névtelen Péter vállát azért meg- 
veregetnők és ..csak folytassa fiatal 
barátunk, magából még lesz valaki” 
szólnánk hozza. De így?... Mit 
mondjunk így?...

Geszti Erzsébet.

KELETI JENŐ: Csavargás köz
ben: (Bpest 1933.) Egy fiatal költő 
verseskötele. Istenem: oly nehéz ma 
fiatal költők vei^esköletéről bírála
tot mondani. Többnyire tehetsége*  
•*'k.  ügyesek van mondanivalójuk, 
stílusuk, ritmusuk. Ha az ember ol
vassa a verseket gyakorta kelleme
sen érzi magát s nem bán ja meg az 
időt, amit olvasásra fordított. Csak... 
wak éppen az a döbbenő*  hiányzik, 
mikor rádöblx mink, hogy dina
mikus. örvénylő é*  kavargó poéta

zsenivel állunk szemben. Egy Pető
fivel, Arannyal, Adyval. Sajnos, még 
nem ismerjük ennek a kornak kima
gasló költőjét s ezt Keleti Jenőben 
sem ismerhetjük meg. Pedig az át
lagból föltétlenül kiütközik, ennyit 
örömmel n?gisztrálhatunk.

débé.

MURÁN YI-KOVACS EN DRE: 
Akik, engem szerelnek. (Katz G. ki
adása.) Szépen kiállított kis kötet, 
kellemes és elszórakoztató tartalom
mal. Novellák. És szerzőjüknek lát
hatólag és érezhetőkig: nem a tarta
lom a fontos, nem a mese, nem a 
problémák, hanem a stílus, mondani
valóinak muzsikája, szavainak Lelke. 
A legtipikusabb „elefántcsont-torony**  
novellák és ezt méltányolni kell ma
napság, mikor a fiatalok jórésze a 
stílussal törődik legkevesebbet. Mu
rányi-Kovács még nem találta meg 
igazi hangját. Még nagyon érződik 
Szomorúnak bámulata, még nem tört 
föl saját egyéni ereje. Hogy valaha 
is megtörténik-e ez? Istenem, nehéz 
erre válaszolni. A bíztató kezdet meg
van hozzá.

débé.

LIGET1 ERNŐ: A néger hösszc" 
relmes. (Pantheon kiadás.) Ira 
Aldridge-nak. a híres, sőt, világhírű 
néger színésznek életéről szól ez a 
könyv. Hogy jól megírt, vonzó cse
lek ményű. azt legjobban az bízó 
nyitja, hogy a Pantheonnál megje
lent kiadás már a második. Elsőnek 
ugyanis Erdélyben jelent meg s on
nét került át hozzánk. Azonban jól 
megírt, vonzó cselekményű könyv 
nem is egy van s mégsem írunk róla. 
Miért, hogy Ligeti Ernő könyve kü
lönb a többinél? Azért, mert Ligeti 
írásmódja valami egészen különös 
módon hat az emberre. Témáját szó
rakoztató regény módjára kezeli- 
Nem hatol le a lélekbúvár eszközei
vel és modrizereivel hősének s alak
jainak lelki életébe. És mégis, vala
hogy mondatai és szavai mögül, ta
lán a pszihológiai eszközök tudatos 
félredobásával, érződik Ira Alridge- 
nak egész lelki beállítottsága. Primi
tívsége és nagysága, ösztönéletének 
egészen kis területre szorítkoznál és 
az az ő.i energia, amely följuttatja a] 
csúcsokig. A könnyed vonalvezetés] 
jx'dig bizonyosan nemzetközi siker
hez is hozzájuttatná Ligeti Ernőt. 
ha akadna valaki, aki lefordítaná 
könyvót.

débé.

TRAVEN: Halálhajó. (Pantheon 
kiadás. 1933.) A kapitalizmus mai 
korszakában — amely nemesük az 
anyagi, de a szellemi élet maximális 
technizálódását is jelenti — megszűnt 
annak a lehetősége, hogy az egyén 
saját életét irányítsa, még oly kis 
mértekben is, mint amennyire ez az 
előző korszakokban lehetséges volt. 
A korszak élete egy eszeveszett kör
forgás, amelyben az egyén, mint egy 
tehetetlen báb vesz részt s ha egy 
pillanatig megszűnik működni az az 
önfentartó erő, amely őt ehhez a kör
forgáshoz fűzi, akkor éppen a tehe
tetlenségénél fogva, menthetetlenül 
ki kell csúsznia az élet ix*rifériáira.

Mert ez a rendszer nem szentimen
tális és ha valaki csak egyetlen egy
szer elengedi magát, ha csak egy 
pillanatig is, de nem kapaszkodik 
minden erejével ebbe az életet jelen
tő körforgásba, elpusztul. Nincs visz- 
szaút többé és ha kell, a Rendszer 
saját frázisaival is szembehelyezke
dik, hogy dogmáit érvényesítse. Egy
szer kell csak kiesni a centrumból a 
perifériákra, hogy a törvény az 
egyház, az állam, a bürokrácia, min
den hatalmával elnyomja azt, aki 
vissza akar térni.

A Traven embere egy véletlen foly
tán kerül ki a körforgásból (és itt föl
merülhet az a regénykotnstrukoiós 
probléma: hogy hogyan lehetséges 
egy vas tör vény szer őséggel működő 
folyamatot egy véletlennel elindíttat
ni. Ez talán az egyetlen! ami kiri ebből 
az egyébként i-emeklw? fa rágott re
gényből), de nem tudjuk megérteni, 
mert az író ezt semmilyen formában 
nem magyarázza meg, hogy mi volt 
az a különben minden ember életében 
kimutatható erő, amely eddig is hoz
zákötötte. Mert az az embertípus, 
amelyről Traven ír. mindig csak a 
perifériákon mozog és mindig géptöl
telék, vagy halálhajótöltelók, amely- 
lyel a hajózási társaságok elaggott 
hajóinak árát a biztosítótársaságo
kon bevasalják.

Minden kitűnősége mellett is. 7'ra- 
rcn túllépte az önmagaszabta kerete
ket. félmunkát végzett ezzel a regé
nyével, mert nemcsak elbeszél és vá
dol, hanem fölvet egy problémát is. 
amely még a fölvetésében is hiá
nyos.

Dormándi László fordítása kiváló.
Vajda Henrik.

SPENGLER: Die Jahre der Ént- 
sebeidung. Spengler a maga arisz
tokratikus pesszimizmusának újabb 
dokumentumát nyújtja e minap 
megjelent könyvében. A döntés évei, 
szerinte, mai zord és gonosz napja
ink, amelyekben rövidesen eldől, 
hogy a fehér faj ellent tud-e állni a 
színes fajok rohamának. Spengler 
sötét pesszimizmussal néz ez elé a 
kétes jövő elé s nem bízik Európa 
sorsában. A világtörténelem mezeje 
kiszélesttlt. Ma már a Népszövetsé
gen Im'IüI is a színes fajoknak döntő 
szerepük jut a történelem alakításá
ban. S a színes fajok telve vannak 
gyűlölettel a fehér fajok ellen, ame
lyek eddig elnyomatásban tartották 
őket. Spengler szerint Európa ellen
állásának meggyengüléséhez lényege
sen hozzájárul az európai élet elpro- 
letárizálódása. Európa demokratizá
lódása magával hozta a gazdasági « 
kulturális élet nívó-süllyedését. És 
mert semmi remény arra, hogy ezt a 
folyamatot bármi is feltartóztat
hatja Európában a fehér faj sorsa 
meg van pecsételve.

így Spengler. És a német hitleriz- 
mus, amely pedig szívesen tekintette 
Spenglert a magáénak, nyilván nem 
sok örömöt fog találni ebben az 
újabb megnyilatkozásában. Mióta a 
nagy francia gondolkozó: Julién 
Benda La trahison des deres c. mű
vében Európa lelki ismerete elé állí
totta a tömeg és csőcselék veszélyét, 
Európa intellektuálisai sorra jelent
keznek ugyanezzel a figyelmeztetés
sel. Ortega dy Gassel után a tra
gikus sorsú Panait Istrati vészkiál
tása következett. Bergson pedig leg
utóbbi munkájában: Ia>s deux sour- 
och de la morálé et de la religion, 
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elemzi ki a tömeg és az elite eltérő 
magatartásának vallási és morális 
forrásait. Most Spéngler kondítja 
meg a vészharangot, Romáin Rol- 
land-ot a maga humanizmusa már 
évekkel eJőbb a proletár tömegek ol
dala mellé sodorta. És lám: Európa 
legkitűnőbb szellemeiben éppen azóta 
kezdenek sorra tudatossá és tetté 
válni az ő CZeramönw/t-jának tiszta 
igéd: „merjetek kiválni a nyájból, 
amely magával ragad."

Simándy Pál.

A Vajda János Társaság vers
pályázata. Lewin Miksa, a Corvin 
Áruház elnöke, ötszáz pengőt utalt 
át a Vajda János Társaságnak fia
tal költők kitüntetésére. A Társa
ság most verspályázatct hirdet és a 
nyertesek müveit antológiába 
gyűjtve könyvalakban jelenteti meg- 
Ez az antológia a Társaság most' 
Meginduló nagy könyvsorozatán a K 
.*lső  kötete. A verspályázatra név
vel és rövid életrajzzal ellátva, leg
feljebb tíz vers küldendő be a Tár
saságnak, VIII., Eszterházy-utoa 4. 
(Hivatalos órák csütörtökön este 
8—-10.) A pályázaton csak 30-ik élet
évüket be nem töltött költők vehet
nek részt. Pályázati határidő dec. 
1. A zsűri tagjai: Kárpáti Aurél, 
Plaetz Rudolf, Pünkösdi Andor és 
Hello Pál.

A Magyar Biblilophil Társaság 
Itönyvverscnye a legszebb könyvért. 
A Magyar Bibliophil Társaság, mint 
az elmúlt években, az Idén is meg
rendezi könyvversenyét. E verse
nyen minden 1932. december. 1. óta 
Magyarországon megjelent s könyv
piacra került könyv részt vehet. A 
verseny az óv legszebb könyvei cí
méért folyik, amellyel a Társaság 
legfeljebb öt könyvet tüntet ki. A 
pályázatra szánt könyveket decem
ber hó 10-ig kell a Magyar Bibliop
hil Társaságnak beküldeni (VIII., 
Reviczky-u. 1- Fővárosi Könyvtár).

színház^

Az őszi hatalmas iramot valami 
csöndesebb és fásultabb tempó 
váltotta föl. November közepén 
járunk s úgy látszik, erről a sae- 
zónról már meg lehet alkotni a véle
ményt. Csak olyan lesz ez is, mint a 
többi, mint az elmúlt szezonok akár
melyiké. Még semmi változás. Még 
mindig a régi receptek, amelyek 
kassza szempontból törődnek csak a 
dolgokkal. Egyszer beválik, másszor 
nem, véletlen dolga. Hiába... válság
ban van a magyar színpad és ebből 
a válságból így kikerülni nem is le
het. Éviekéinek úgy, ahogy tudnak, 
csak a Nemzeti válsága súlyosabb 
és égetőbb. Az új vezetőségnek csak 
melléfogásai voltak s lassan-lassan 
odajut az ország első színpadja, hogy 
teljesen elveszti a közönség bizalmát 
és joggal! Ezen sürgősen segíteni 
kell és a segítségnek egyetlen útja: 
tessék új igazgatót kinevezni, de az- 
után az új igazgatónak adjanak sza
badkezet mindenben!

Az egyetlen Zilahy darab az, 
amellyel részletesen kell foglalkozni. 
Nem mintha Zilahynak a Magyar 
Színházban előadott Tizenkettedik 
óra című darabja remekmű lenne. 
Sőt, még azt. sem mérnök állítani, 
hogy Zilahynak egyik jól sikerült 
műve. Nem. A darabnak vannak 
nagyszerű jelenetei, inkább percei, 
egészben véve azonban nem fogja 
meg az embereket, mert nem is fog
hatja meg. Túlságosan propaganda 
ízű, túlságosan vezércikk szagú és a 
közönség nem vezércikket ken*  ak
kor. amikor a színházba beül. Azt 
mondtuk: túlságosan propaganda ízű 
és gondoltunk arra a bizonyos pro
paganda stílusra, amelyet speciáli
san egy bizonyos beállítottságú mű
vészetben találunk meg! Túlságosan 
tendenciózus s túlságosan — egyol
dalú. Sémák vannak benne, olyan sé

mák, amelyek lehetnek az életben 
igazak, de itt mégis gl öcsnek hatnak. 
Olyan sémák, hogy a főhős nagyte- 
hetségú kislánya csonttuberkulózist 
kap a sötét és szűk lakás miatt. Sőt. 

Sematikus maga a darab befejezése 
is: a világjavító visszakerül a té
bolydába, visszakerül most már vég
legesen oda, ahol véletlenségből. át
menetileg pár napot töltött, míg 
megszökött. Zilahy néni*  gondol arra, 
hogy’ a színpadi realitás és irrealitás 
egészen másképp hat. mint az életnek 
realitásai s irrealitásai. Mindezek 
kétségkívül hibák s az is bizonyon, 
hogy befolyásolják a közönségsikert, 
mégis, hosszú idők óta ez az egyetlen 
komoly próbálkozás a magyar szín
padon. Érdekes és érdemes figyelni 
Zilahy fejlődésének töretlen vonalé’ 
ahogy’ komolyodik, ahogy érik, ahogy 
eléri világszemléletének töretlenfiégót 
s vele a hitnek és cseleked niaka fás
nak azt a mélységét, amely csuk az 
igazi alkotók sajátsága.

A Tizenkettedik óra megítélésénél 
ezt nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, sőt, ezt bele kell értékel
nünk a darabba. A Magyar Színház 
előadása és rendezése kifogástalan. 
Törzsöt nem dicsérni kell, hanem 
megnézni fi vele élni egy mai, meg
gyötört ember életét. Kabós most 
egy’ kissé fakóbb, még nagyon benne 
van a bűn és bűnhödés Marmeladov- 
jában. Igaz, az a szerep túlnőtt Ha
boson, azt nem lehet csak úgy egy
könnyen kidobni.

Mi van még? A Nemzeti helyzetét 
már jeleztük pár szóval. „Szélcsend" 
az egész vonalon. De nem terméke
nyítő szélcsend. Nem a nagy neki
lendülésnek és készülődésnek csend
je. Egy Pirandello és egy Bónyi 
Adorján darab. A Nemzeti azt hiszi, 
hogy ha bedugja fülét a problémák 
előtt, már nincsenek is. Pirandello? 
Olyan távol esik a ma emberétől és 
Bónyi Adorján hazug, bornirt és 
„korszerűtlen" problematikája? (Itt 
még a rendező is elvesztette a fejét. 
Mátray Erzsit bárhölgynek öltöz
tette be s hogy Mátrayt tehetsége 
függetlenítette külsőségektől az csak
is Mátray érdeme. Szeretnők már 
egyszer Mátray Erzsit abban a nagy’ 
szerepben látni, amely kijár már ré
gen neki. Valami nagy, fellobogó 
a«6zonyiságú szerep, ahol elégetheti 
önmagát az átélés izzó füzében.)

Indig Ottó és Bus-Fekete. Búsan 
jelentjük be. hogy nevezett urak da
rabjairól nincs mit írnunk. Tiszte
letreméltó iparosok. A Vígszínház 
előadása viszont — és mint mindig 
— kifogástalan. Higyjük, hogy’ már 
csak a szervirozás miatt is, meglesz 
n siker.

Dénes Béla.

A PESTI MOZART.

„Finom ember volt, föhercegi 
ember volt" — írja az egyik esti
lap munkatársa. Valóban finom em
ber lehetett Amadeus testvér, kit csak 
azért nevezek Amadeusnak, mert 
nem tudom milyen néven szerepelt 
abban az illegális társadalmi mozga
lomban, melynek igen tevékeny tagja 
volt rövid életében. Mondom, igen 
finom ember lehetet és hogy főher
ceg! ember, azt szintén nem akarom 
kétségbe vonni. Persze nem a szár
mazására nézve fő hercegi — ez kü
lönben is megszokott dolog muzsiku
soknál. Alkalom adtán azonban mód
jában állott főhercegeknél, zenelaká- 
ji minőségben szolgálatot teljesí
teni. Különben pedig igen szerény, 
de öntudatos polgárember volt Ama
deus testvér, még abban az időben, 
mikor a szervezkedő polgári öntudat 
ugyanolyan bűnös mentalitásnak 
számított, mint manapság a negye
dik rend mozgalmát támogató világ
nézet. Arról már a legnépszerűbb ze
nekritika is letett, hogy csupa csip
kefinomságot lásson Amadeus test
vér zenéjében. De még a legmagasabb 
rendű zenetudomány osság is azon 
van. hogy világandalító halandzsák 
mögé rejtse el azokat a reális motí
vumokat, melyek az érseki karnagy 
fiát egy haladó társadalmi mozga
lom szellemében érlelték általánosan 
emberivé

A csodákat könnyű magyarázni, de 
igen nehéz megérteni. És hogy egy 

zenei csodagyerekből épkézláb és ön
tudatos ember fejlődhessék — szinte 
hihetetlenül hangzik. Amadeus test
vér esetében ez történt. Ez a zenei 
csoda, amint felelős emberré fejlő
dött, nem vonult elefánesont-torony
ba, sürgős és halaszthat lan köldök
vizsgálatok megejtésére és zavarta
lan folytatására. Nem volt olyan 
„okos", mint amilyen okosnak kriti
kusai és későbbi méltányló! föltün
tetni szeretnék- Nem vonult bölcsen 
félre a nappalok viharai elől, mint azt 
minden idők kis kultúrpoloskái te
szik. Enilieri felelősségének és társa
dalmi jogainak tudatában vállalta a 
harcot kora társadalmi feladatai
nak megoldásában. Szabadkőműves 
volt Amadeus testvér — bár igen fi
nom ember lehetett — és akkor volt 
szabadkőműves, mikor ez, a mozga
lom nemcsak tradíciói miatt volt tit
kos szervezet. És nemcsak szimpati
zánsa volt ennek a mozgalomnak, 
nemcsak a „páholy"-ból nézte az 
eseményeket nemcsak fölfogásában 
és nézeteiben, nemcsak „szabad ide
jében" állott az ügy rendelkezésére. 
Muzsikus volt ás avval támogatta a 
mozgalmat amivel leghatásosabban 
tudta támogatni: a zenéjével. Zenei 
működésének súlypontja, társadalmi 
állásfoglalásának zenei megnyilat
kozásában áll. Bár attól sem riadt 
vissza, hogy mint tényleges agitá
tor saját apját, az érseki karnagyot 
magával vigye a mozgalomba, bár 
az valószínű, hogy Haydn Józse
fet, ki szintén hercegi ember volt 
amennyiben lakáj volt s így szintén 
igen finom ember lehetett, — nem ő 
vitte oda. Tény azonban, hogy pá
holytársak (majdnem azt írtain: elv
társak) voltaik. A félistenekké degra
dált muzsikusok, úgy Játszik nagy 
részt ilyen destruktív semmirekellők 
lehettek. Itt van pl. Beethoven, aki
ről már azt sem merik állítani, hogy 
igen finom ember lett volna, hiszen 
ez a Beethoven nem átallott egy kül
földi állam forradalmi megmozdulá
sával nyíltan szimpatizálni, sőt, en
nek írásban is hangot adni. Igen félő, 
hogy a zenei Pantheonba elzárt 
nagyságok nemcsak félistenek, de 
egész emberek is lehettek. Mozart-ot 
pedig nem azért tartom egész em
bernek, mert szabadkőműves volt 
hanem azért, mert akkor volt sza
badkőműves. mikor ez a mozgalom 
élő és haladó tái’sadalmi erők aktív 
megnyilatkozását jelentette.

Az Operaház felújította a Varázs
fuvolát és ezzel az előadással sikerült 
a darabot a szerzőjétől teljesen kü
lönválasztani. Az előadás vezetői két 
csoportban állottak egymással szem
ben. Az egyik oldalon a karmester 
és zenekarának néhány tagja, akik a 
zene tendenciáit őszintén és mara- 
déktalanúl óhajtották közvetíteni. 
Amit magukból adtak, azt Mozart 
szellemében igyekezték adni. A másik 
csoport sokkal népesebb, így csak 
természetes, hogy az előadáson is 
sokkal jobban érződött ennek a má
sodik csoportnak befolyása. Kéjes 
mosollyal hordozták körül a giccscs 
mozarti gipszfigurát, de Mozart, az 
ember, a polgár és a polgári szabad
ság eszmék lelkes agitátora, hiány
zott onnan. Hogy pillanatnyilag hol 
tartózkodik, senkisem tudja. A sírját 
épp oly kevéssé ismerjük, mint az 
életét.

Justus György.

HANGVERSENYEK. A Buda
pesti Hangversenyzenekar bérleti 
estéi mind nagyobb súlyt és jelentő
séget nyernek zenei életünkben. Míg 
a Filharmonikusok az elvénhedés je
leit mutatják, bármennyi jubileu
mot üljenek is (más okok játszanak 
itt szerepet, egészen más okok), ad
dig a Budapesti Hangverseny zene
kar a legjobb úton halad, hogy 
Európa egyik legkiválóbb orcheste- 
révé váljék. Első estéjén Klói brr 
Érlelt vezényelt. Mégpedig Beetho
ven IX.-jel. Vitatni som lehet, hogy 
Kleiber nem igazi Beethoven diri
gens. Nagy hanghatásokkal dolgozik, 
de Beethoven szellemiségétől ezek a 
nagy hanghatások idegenek. Talán 
alkalmasak arra, hogy kevésbé kul

túrált tömegek figyelmét nehezebb 
zeneművekre ráirányítsák. Erre ta
lán igen jó Kleiber, mi azonban töb
bet kívánunk. — A második bérleti 
estet Monteux vezényelte. A vegye
sen hangzó napilapkritikákkal szem
ben nekünk az a véleményünk, hogy 
Monteux beletartozik a karmesterek 
élcsoportjába. Respiglii, Debussy, 
Slravinsky számai egészen kivételes 
élményt nyújtottak s hogy a Beetho
ven zongoraverseny nem sikerült, 
annak elsősorban a szólista az oka. 
Elég hosszú hangverseny múlttal ren
delkezik c sorok írója, de soha nem 
gondolta volna, hogy lehet, szabad, 
létezik ilyen jiéldátlan vakmerőség 
muzsika ellen. Szeretnők ösinerni a 
kuliszatitkát ennek a szereplésnek, 
mert másként nem volna elképzelhető 
egy ilyen szerepeltetés. Miért nem 
játszatták például Engel Ivánnal e 
zongora versenyt? Miért kényszerűi 
Engel Iván arra, hogy déli rádió
hallgatóságot szórakoztasson — csak 
megtiszteltetés a rádióhallgatóság
nak I — ahelyett, hogy este szere
pelne? Hogy Monteux-nek más be
nyomása lett volna sok mindenről, 
ha másvalaki konoertál, az több, 
mint bizonyos. —

És a legnagyobb élmény: Tosca- 
nini. Sajnos, csak bécsi koncertjét 
halhattuk rádión, de így is feledhe
tetlen délelőtt volt Csak azt mond
hatjuk: kritika nem méltányolhatja 
eléggé azt. amit Toscanini adott s a 
közönség kapott.

Figaro.

SZÁSZ MIKLÓS 
HANGVERSENYEI:

Duret Cecil Emlékest nov. 22; 
Roth-Quartett nov. 23; UMZE: Palo- 
tay magyar gordonka-est nov. 25; 
Ella libák táncestje dec. 3.

A szerkesztőségben előjegyezhető 
Remenyik Zsigmond

Mese habbal
c. regénye-

Ha jól és olcsón akar öltözködni 
dolgoztasson Silberer M á r « 
tón angol uriszabónál (VIII., 
Józsefskörút 17. III. 18.) Fazóns 
munkát hozott anyagból is vállal.

Tisztelettel kérnők az Új Hang 
azon előfizetőit, akik előfizetési dí
jukat még nem rendezték, hogy be
fizetéseiket szíveskedjenek a Füg
getlen Szemle csekkszámára (51.202) 
eszközölni.

Használja a 
Mikrofarad rádiótechnikai 

és vili, gyár 
gyártmányait

V., Berlini-tér 3.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DÉNES BÉLA.

Minden cikkért írója felel. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

A „Független Szemle ‘ megjelenik 
évente 10’szer.

Előfizetési ára: évi 3.— pengő.
Külföldre 1 dollár, illetve az ennek 

megfelelő összeg.
Postatakarékszámla: 51.202.

Karácsonyi kettős számunk megje
lenési ideje: december 20.

Kérjük a hátralékos előfizetői 
dijak haladéktalan beküldését.
Csehszlovákiai előfizetőink pénzkülde*  
menyeiket Weisz Zoltán (Mukacevo. 
Duchnovicova 14.) címére küldjék, 
ahol a Kosmos kiadványok is elő- 

,jegyezhetők.

RADÓ, NYOMDAI MÜINTÉZET 
Budapest. VI., Hajús>u. 25. Tel. 22»5>30.


