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SZENT GELLERT GYÓGYFÜRDŐ SZÉCHENYI GYÓGYFÜRDŐ

ÉS SZÁLLÓ
Budapest, I., Szent Gellért=tér 1.

Budapest—V árosliget

47°-os. rádióaktiv hőforrások. Társas 
termál és termálkádfürdők. Iszapke
zelés „Szent Gellert^ kolopi rádiumos 
gyógyiszappal. Hőlegkezelés. Elektro
terápia. Gépgyógyászat. Inhalatórium 
és pneumatikus kamra. Fényterápia. 
Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osz
tály: termál, sós. láp. vasas és kénes 
ülőfürdőkkel. Terápiás és diagnosz
tikus röntgen kémiai és bakteriológiai 
laboratórium.

970 ni. mélységből feltörő 74 C°-os hő
forrás. Társas- és kádfürdők. Iszapke
zelés. Szénsavas fürdők. Hölégkezelés. 
Gépgyógyászat. Gyönyörű berendezésű 
népgyégyfürdő. külön férfi és női osz
tállyal. Nagyméretű ivócsarnokában 
ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, 
hörg- és aarathurutok ellen.

RUDAS GYÓGYFÜRDŐ
ELSŐRANGÚ GYÓGYSZÁLLÓ, a für
dővel közvetlen kapcsolatban. 240 leg
modernebb kényelemmel berendezett 
szoba és lakosztály. Diétás konyha. 
Gyógyvendégeknek a szobaárakból 
jelentékeny engedmény. Kívánságra 
pensió-rendszer.

az Erzsébet=híd budai hídfőjénél
43—47 C-os. erősen rádióaktív gyógy
források. Gőzfürdője 7 különböző hő
fokú medencével a legtökéletesebb für
dést nyújtja. Ivókúrák. Fedett úszó
csarnok. nyári tetőnapozóval.

IVÓKÚRÁK az Erzsébet=híd budai hídfőjénél fakadó hévvizforrások vizével
ETUNGARIA-FORRAS: kéntartalmú, rádióaktív meszes hévvíz.
ATTILA KÉNES FORRÁS: erősen kénes rádióaktív meszes hévvíz.
JUVENTUS RÁDIUMOS FORRÁS: Rádiumemanációt és rádiumsókat tartalmazó 

erősen rádióaktív meszes hév víz.
HARMATVIZ: a Hungária Gyógyforrás szénsavval telített vize. — Kapható mindenütt.



A MAGYAR C S E H-S Z L 0 V Á K 
SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

A középeurópai kis népek területein, azon 
a nevezetes földrajzi vonalon, ahol Kelet és 
Nyugat üzenetet váltanak egymással, szé
les kultúrák és hírhedt politikai harcmezük 
közé szorítva élnek egymás mellett: a cse
hek, szlovákok és magyarok- Történeti szer
vesség kapcsolja őket egybe, mégis idege
nebbek és lényeg szerint ismeretlenebbek 
arcvonásaik egymás előtt, mint az oroszoké 
a franciáknál és a franciáké az oroszoknál. 
Sajátos, titokzatos és sorsszerű ez az isme
retlenség a tőszomszédok között. V.agy csak 
a politika vonta közéjük ezt a természetelle
nes helyzetet, mely egy idő óta úgy ringat
ja a szellemi munkások minden fajtáját? 
Az elmúlt tizenöt esztendőben kétszer jelent 
meg a magyar könyvpiacon. Budapesten, a 
kínai és japán költők antológiája, de a leg
utóbbi százötven esztendő óta még nem ka
pott érdemes magyar fordítást a cseh költé
szet. A magyar könvv és a cseh könyv el
megy egymás mellett, anélkül, hogy talál
koznának vagy felismernék egymást. Van 
valami bántó és indokolatlan abban, ami 
ma. a tizenötéves új középeurópai politikai 
és gazdasági valóság után, különösen fur
csa. Az, hogy a civilizáció alsó folyása, 
(sport, film, ponyva irodalom) átjárja a 
nemzettesteket s az igazi, a való szellemi 
termék kimarad a találkozásból. A fordulat 
óta volt már eszperantó-kongresszus Buda
pesten s volt már Prágában is, de mikor 
fogják megcsinálni a magvar-eseh-szlovák 
kongresszust'? Igaz-e az, hogy a politikai 
nemzet nem kíván szellemi nemzet is len
ni? Igaz-e az, hogy a két nép csak annyira 
találkozik, amennyire két éjszakai vonat is
meri meg egymást, mikor elrobognak a pár
huzamos síneken? Tgaz-e az, hogy a ma
gyarok a romantika nemzete, a csehek pe
dig a reálításé s hogy a vér e más-más üte
me hajlítja széjjel őket ennyire? A kérdé
sek csak úgy tódulnak az ember elé. amikor 
végiggondolja ezt az egész problémát. Ne
héz, olykor szinte háládatlan boncolgatni e 
kérdések egyikét-másikát. Oroszország. Né
metország és Olaszország közé ékelve élünk 
s a napi politika ködös levegőjében oly 
könnyedén s oly mokány felelőtlenséggel 
ragasztják fel az ostoba vádak céduláit itt 
is, ott is, hogy elrontsák a tiszták építő 
munkáját. Úgy érezzük, egyként minden ol- 

írta: SZALATNAI REZSŐ (Pozsony), 

dalon, hogy épp ez a túlságos politikai szem
szög okozza azt, hogy hősök helyett csak 
szájhősök beszélnek a népek nevében. Pe
dig már ismert a történeti példa, hogy ami
kor a hősök szólalnak meg s ők készítik a 
munkaprogramot, akkor az valóban a szel
lemi közeledés és együttműködés megvaló
sulását mutatja. Gondoljunk csak vissza 
arra az időre, huszonöt esztendővel ezelőtt, 
amikor két igazi hős. Ady Endre és Hviez- 
doslav, váltottak szót a szláv-magyar talál
kozás sürgős és fenségesen komoly történeti 
szükségességéről. Ady a Magyar jakobinus 
dalában mondotta, hogy: „Magyar, oláh, 
szláv bánat mindigre egy bánat marad. Hi
szen gyalázatunk, keservünk ezer év óta 
rokon, miért nem találkozunk süvöltve az 
eszmebarri kádokon?" Nem szabad erről a 
versről soha megfeledkeznünk, benne a ma
gyar és a dunamedencei kultúrbánatnak 
megrázó érzései találtak hangot. S a szlo
vákság sem feledheti el az ő Hviezdoslav- 
jának ódáját, Adylioz írt költeményét, 
melyben testvéri visszhangként száll Adj’ 
gondolata: ..Dllív zial’ nas totozny je. mién 
roznyeh len ten isty zármutok!”

Igen: ősidők óta elnyomott kis népek szo
ronganak itt egymás mellett a Duna sors
osztó völgyében. Még nem élte itt ki magát 
sem a magyar, sem a szláv gondolat és ér
zés. még mindig kerékkötője a társadalmi 
kiegyenlítetlenség. a múltból visszamaradt 
s oly híven őrzött sok történelmi teher. De 
eljön a szebb, a teljesebb jövő, mely igaz
ságra viszi a megtiportakat mindkét olda
lon. így beszéltek a hősök.

Erezték-e Ady és Hviezdoslav, hogy 
minden kis nép sorsa azon dől el. hogy szel
lemi életében öntudatosan, gánestalanul, 
szabályos fejlődési ütemben tud-e haladni? 
Érezték bizonyára s tudjuk: mondták is. 
hogy itt nem segít rajtunk, magyarokon és 
szlávokon egyaránt, a nagy európai kultú
rák érdekközösségéhez való csatlakozás. 
Ránkfekiidt a germán szellemiség emberöl
tők óta s egyként nehezebb a lélegzésünk 
miatta. Ma. tudjuk ezt. jobban, mint valaha 
és naponként érezzük, hogy eme asszimilá
ció ellen szellemi életünk nem egy síkján 
oly harcot vívunk érvényesülésünk érdeké
ben. melyet már egyszer a 19-ik században 
történelmi esedékességgel megvívtunk.
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Össze kell fogni azoknak, — így sz il az 
Élet törvénye, — akiknek sorsa hasonlatos, 
akiknek célja egy s munkájuk módja sem 
igen lehet más. Találkoznia kell a magyar
nak, a esetinek és a szlováknak a szellemi 
élet mezőin. Ez annyira a szellem emberei
nek a kívánsága, annyira sajátos kulturá
lis probléma nálunk, hogy az ötletszerűsége
ken és esetlegessegeken túl most már ko
moly ideológiai és technikai alapot kell szá
mára biztosítanunk- igen: lehet ezt tagad
ni, lehet e szellemi közeledés ellen harcolni 
és gáncsokat vetni útjába, de kibújni belök1 
nem lehet. A fiatal szlovák generáció egyik 
tagja, a regényíró Mílo 1 rban, két évvel 
ezelőtt dokumentumszerűen szögezte le egy 
cikkében a következőket: „A legfontosabb 
feladatnak tartom azt. hogy megtaláljuk a 
természetes kontaktust a magyar irodalom
mal és ennek az irodalomnak a közvetítése 
révén az objektív magyar nyilvánosság ama 
részével, mely törekvéseinket nem a sovi
niszta politika jelszavai szerint ítéli meg. 
hanem magasabb történelmi és kulturális 
szempontból. Hiszen igen fontos kiegyen
lítő folyamatról van szó. Ma a legjobb úton 
vagyunk, hogy két-három évtized múlva 
Magyarország torra incognita legyen szá
munkra. Iskoláinkból olyan generációk ke
rülnek ki. amelyeknek fogalmuk sincs a 
magyar nyelvről, a magyar irodalomról. 
Nemzetiségi szempontból ez talán természe
tes, de nem lehet természetes kulturális 
szempontból, annál is kevésbbé. mivel már 
Magyarországgal való szomszéd helyzetünk 
több tekintetben egymásra utal bennünket. 
Hogy hova vezetne az abszolút elszigetelő
dés szellemi szempontból is, ezt ma nehezen 
tudjuk elképzelni, de biztosan semmi jóra.44 
Valljuk és szóvá tesszük, hogy a magyarok
nak a szlávsághoz való közeledése elsősor
ban az itteni szlovákságon vezet keresztül, 
mint ahogy a kisebbségi magyarság is ter
mészetes és kikerülhetetlen híd bárki szá
mára az egész magyarság felé.

S nem véletlenül van ez így. hogy épp az 
új nemzedék íagjai azok, mindkét oldalon, 
akik először jelentkeztek őszintén ezzel a 
gondolattal s akik máig is tartják a zászla
ját. Miért? Maga Urban mondja említett 
cikkében, hogy a mai politikai viszonyok 
közt, a még élő régi generációkkal nem igen 
lehet boldogulni, sőt kizártnak tartja, hogy 
velük és általuk ez a szellemi együttműkö
dés valóban létrejöjjön. „A rossz emlékek 
és a. gyűlölet — írja. — nem alkalmas talaj 
a közeledés megteremtésére. Véleményem 
szerint meg kell várnunk azokat a generá
ciókat. amelyek ettől a — mondhatnám — 
eredendő bűntől mentesek lesznek.’4 De 
nemcsak az ország szerint van ez így s ta
lán a magyaroknál, hanem általában: jel
legzetes vonás ez ma az utódállamok társa
dalmi és politikai rétegezödésében, min
denütt. így a. szlovákoknál és a cseheknél 
is. Ami 1918 előtt elképzelhetetlen volt, ma 
komoly probléma felvetés és munkaprogram 
lett: az új magvar nemzedék publicisztiká
ban és szépirodalomban felvetette a szláv- 
magyar kulturális érintkezés ügyét. Rá 
akarunk itt mutatni főleg erre. Mielőtt 
azonban ezt megtennék s az irodalmi kap
csolatok krónikáját és programját ismertet
nék. meg kell állapítanunk, hogy írásunk 
teljes mértékben szellemtörténeti utakra és 
célokra kívánja felhívni az olvasó figyel
mét s politikai vonatkozásai nincsenek. 
Ezzel azonban nem állítjuk azt. mintha a 
politikai és gazdasági harmónia Csehszlo
vákia és Magyarország közt nem jelentené 
a kulturális munka előfeltételeit. Sőt vall
juk azt is, ahogy öntudatosan évek óta hir
detjük. hogy a következetes nemzetiségi 
szabadság megadása, a csehszlovákiai ma
gyarság teljes fizikai és szellemi erőinek 
érvényesülése az államban, félretólja a bi
zalmatlanság gátjait s tiszta táblát teremt, 
amelyre az utódok bizalommal írhatják fel 
az alkotó munka boldog jeleit.

(Részlet a pozsonyi M. F. cikkéből).

Szent tavaszvajudásban nyög a föld, 
s ezer szín pompás virágban 
csókolja életre lelkét a nap!
Sudár fiatal fák feszülő inakkal 
állnak sugár özönében a napnak, 
s milliónyi ágon rügyek ropogása 
dicséri a nagy szerető éltető hevét! 
Levelek csendülve csattannak ki 
a fák ujjai hegyén,

a szél
eh mámoros méhek muzsikája dől reám. 
és zilált rongyok közt motoz 
a friss tavaszszagéi szél, míg népem 
telet nyújtózza nyomorult tagjaiból 
s csontok ropognak, ahogy keze ökölbe 

[szorul 
ha úri földeken jár a szeme; s a szél, 
a friss tavasszagú szél

Szabados András
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MlEtJ JÉ1LJET . . .
Kimentem az állatkertbe. Most már má

sodszor ezen a tavaszon. Mert a múltkor 
nem láthattam minden ketrecet, köbevájt 
barlangot és vízzel telt medencét. Nem lát
hattam. Megakadtam mindjárt a kert ele
jén egy ketrec előtt, egy majom előtt. Való
színűleg őrült volt, vagy ha nem, akkor jó 
véget nem jósolhatok neki.

Három másik majom is ugrándozott a 
ketrecben. Meglehetősen vidámak voltak, 
kivéve az én majmomat, aki egy bizonyos 
kis területen le és fel szaladgált, teljesen 
egyformán: oda tíz lépést — vissz;: tízet és 
mindannyiszor emberkezét a rácsnak lökve, 
ahányszor egy ilyen sétájának a végére 
járt, hogy mintegy lendületet vegyen az 
újabb úthoz. Nem is ez állított meg. hanem 
a szabályosság, amellyel rövid útját ismé
telte, a gyorsaság s a kétségbeesett arckife
jezés, amely dominálta emberarcát.

Itt álltam és nem tudtam tovább menni! 
Csak álltam és csodáltam azt a kitartást, 
amellyel a vasrácsot ostromolta eredmény 
nélkül, búskomoran és mégis kitartón.

A magam sorsára ismertem, majoméle
temre, hogy bele nem törődöm, hogy újra 
és újra nekikoppanok a rácsnak... Szóval 
íffy-

És ma se volt szerencsém. Az elefánt 
miatt. Mert tovább nem juthattam, mert 
órákig néztem kicsi különös szemét az 
óriási test fölött, mint csillagot, szirttetőre 
hajlót.

Hányszor mondtam én: — jótékonyság
gal nem lehet!

És hányszor támadtak ezért.
Es ide kellett jönnöm. Budapestre utaz

nom s a rács mögött az elefántot megláto
gatnom, hogy igazoljam magam.

Okos állat az elefánt. Hihetetlenül az.
— Kérj szépen, — mondja neki Pistike s 

akkor meghajtja egyik lábát nagy teste 
alatt.

Én már akkor elpirultam. Nagyon szé
gyelltem magam.

De csak egyedül maradtam szégyenem
mel, mert a többiek csoportosan lelkesed
tek. Minél nagyobb az elefánt, annál töké
letesebb az öröm, ha meghajlásra bírjuk. 
Ezt érezték a nézők és Pistike a főszerep
ben.

— Kérjél szépen! Még szebben kérj!
r Erre az elefánt a másik lábát hajtja be 

és újra és még szebben kér.
Tízfilléreket szerez ezen az úton. A tíz

filléressel aztán az őrhöz megy és egyetlen 
szelet kenyeret vásárol vele.

Az elefánt az állatkerti látogatók legked-

írta: M. HEG1 1 ILONA (Marosvásárhely), 

vesebb barátja. Nagyon népszerű. Ki nem 
fogy a nézőkből és a tízfilléresekből. Foly
ton meghajol és folyton újra kér. mert... 
mert mit jelent egy ekkora éhes testnek 
egyetlen szeletke kenyér?

És ugye azt mondtam, nagyon okos állat ? 
Igaz is.

Pesti embernek legnagyobb élvezete vi
déki ismerőssel megállani rácsa előtt.

Na. próbáld csak meg, adj neki kavi
csot tízfilléres helyett, — bíztatják a jám
bor falusit.

S az elefánt jól megnézi magának a pa
sast, nyugodt lépésekkel a víztartóhoz sé
tál. ormányába nagy adagot szív, visszajön 
és hatalmas zuhanyként a csalóra fröcsköli. 
Okos állat, nem tűri a csalást! Okos. Két 
filléreseket is elfogad, ezzel azonban nem 
siet az őrhöz. Leteszi: öt darabot összegyűjt 
előbb .. .

Nem tűr semmi becsapást barátaitól, akik 
jönnek, akik adnak neki. Nem. Hanem . .. 
hanem a felsőbb hatalommal szemben egé
szen elvakult.

Megvártam amíg elmentek az emberek. 
Már kissé szürkült s az ég borultan majd
nem sírni kezdett. Én meg álltam a rács 
előtt és ezeket mondtam neki:

— Nem vagy okos, kedves elefánt! Már 
bocsáss meg nekem, hogy így beszélek hoz
zád! Az igazság mindég kemény. Az igaz
ság mindég fáj. Én megmondom neked. Én 
(‘lárulom neked. Be vagy csapva. Tízfil
lérért most félkiló kenyeret adnak és te 
éhesen, de mindég egyetlen darabkáért oda
adod. Eszedbe sem jut a felsőbb hatalom 
ellen lázadozni. Még sohasem tetted meg, 
hogy az őrödet piszkos vízzel zuhanyozd. 
Becsapnak téged. Kihasználják közgazda
sági tudatlanságodat. Elfoglalnak téged 
tízfilléres látogatókkal, meghajoltatnak és 
szerepeltetnek, éljeneztetnek és okossá kiál
tanak ki, mialatt a kenyér áráról a legkeve
sebb fogalmad sincs: ó szegénv elefánt!

Kinyitottam a pénztárcámat:
— Itt van tíz fillér. Most menj oda. Most 

követelőzz. Most fél kiló kenyér jár ezért 
neked. S ha ötdekás szeletkét ad. nyugod
tan és jogosan, ormányod kemény ütésével 
koppintsad meg öt.

Az elefánt rámpillantott. A tízfillérest 
ormányába vette, nyugodt lépésekkel az őr
höz ment és odaadta egyetlen szeletkéért.

Szemrehányóan néztem.
És ö visszanézett szomorú szemekkel, 

mintha mondta volna:
Százhúsz évet éltem így és nekem már 

nem érdemes változtatni ezen ...
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ESQUILINüSI VENUS
Irta: THOMAS MAKK.

1.

Az esquilinusi X enust az ötödik században 
faragta ismeretlen görög művész. \ annak, 
akik Ataiantanak hívják, mert a szobor várja 
azt, hogy személyes viszonyba lépjenek vele és 
mi más a névadás, mint az érintés egy neme? 
Lehet, hogy IV. Alkestos király alatt faragták 
471 és 466 között. Talán Knossosból származik 
Kritios és Nesiotés iskolájából. Némelyek arra 
gyanakszanak, hogy ion művész faragta Nagy- 
görögországban, ugyanabban az időben ami
kor a Delphoi-i kocsihajtó és az Olympia-i 
Apollón keletkezett. Most a római Palazzo Con- 
servatoreban áll.

Akárhogyan van, a kocsihajt óval es az olym- 
piai Appolonnal az egyedüli szobor, amelyiken 
még megvan az archaikus stílus nagyvonalú
sága, de megvan az újabb stílusnak a finomsá
gok iránt való érzéke is. Már nincs benne sem
mi merevség és éppen ezért hiányzik arcáról 
az a mosoly, amelyik a merevséget feloldja. Az 
archaikus mosoly az élet jele; ez az a pont, 
ahol a szobor emberré válik. A mosoly mozdít
ja meg a követ. Az esquilinusi Venusnak nin
csen szüksége arra, hogy megmozdítsák. Már 
mozog. Az egész szobor mosolyog, nemcsak a 
száj. A kő életre kelt. De még nem puhult meg 
az életben. Nem érett meg, nem szívott fel any- 
nyi húst, hogy a romlás fogna rajta. Keményen 
izmos, mégis lágy; fiús, mégis gömbölyű; édes, 
de a méz természetes édességével, nem a cukoré
val. Az ébredés szűzies pillanata, az, amikor 
hajnalban a szem kinyílik és a nap első termé
kenyítő fénysugarát fogadja. Még nem hagyta 
el az anyagot, egészen benne fekszik a kőben, 
de az élet ébersége már megindult benne. Már 
nem alszik, de még nincs fenn: most születik. 
Nincs ennél plasztikusabb pillanat. Az alvó 
anyagban ébredő mozdulat, — ezt Michelangelo 
is tudta, amikor Lorenzo Medici síremlékének 
Hajnalát megfaragta. Csakhogy7 Michelangelo 
is elvéti ott, ahol minden szobrász elvéti, kivéve 
a görögöket: nem tudja, hogy a plasztika drá
ma. És mert dráma,csak egyetlen gondolatot 
bír meg: a cselekvés gondolatát. A szobrászat 
tárgya mindig a mozgás, vagy, ami ugyanaz: 
a nyugalom. Mert a mozgás és nyugalom 
együtt dramatikus. Michelangelo ébredő köve 
nem drámai, ennél feszültebb, — ugyanaz: lan- 
kadtabb. Nem mozog és visszatér, hanem ki 
akar törni és összeroskad. A síremlék Hajnal-a 
törik, a Venus Esquilina hajlik. A Hajnal re
pül, a Venus Esquilina száll. — Rodin megmoz
dult köve, ahogy a Balzac-ban megfaragta, 

még távolabb áll a görögökétől. Balzac örvény
ből emelkedik ki, az anyag kavarog. Ez nem a 
mozgás és nyugalom tiszta drámája, nem az át
látszó élet-halál küzdelem, ami éppen a szobrá
szat: a mozdulatlanság és mozgás dialógusa. 
Rodin lírikus: nála nincs is szó küzdelemről. A 
Balzac páthosz, elszenvedés, nem drania és így 
nem is szobor.

2.

Kétezerötszáz évig az emberiség mindent el
követett, hogy a szavakat megfossza érzékisé
güktől. mégis, bárhol, bárki azt mondja: szép: 
a szó nyomán feltűnő kép mindig a nő. A szó 
ma is mélyen erotikus. Minden, ami szép, vonz: 
a szép kívánatos: felébreszti a vágyat az em
berben, hogy megérintse. A csábító és elragadó 
varázs a szóban, mint immanens őskép lap
pang, mint dinamikus platóul idea. Ez a nő 
erotikus magnetizmusa. A vonzást nemcsak a 
férfi érzi, a szépet, vagyis a nőt a nő is ugyan
úgy megcsodálja és megkívánja,-mint a férfi, 
mert a szépség pozitív életerő, az élet nagy té
nye. Lehet, hogy a szépség nyomán a nőben is 
ugyanolyan vonzalmak ébrednek. A csábítás, a 
varázs, a bűbáj. egyetemlegesen hat; annyira 
erotikus, hogy túlcsap a nemek korlátján. A nő 
önmaga is tud gyönyörködni szépségében. A 
gyermekek is elragadtatva nézik a szép nőt: 
valószínűleg állatok sem tudják magukat e le
nyűgöző erő alól kivonni. A szop eredetileg nőt 
jelentett és, ami benne a lényeg, az megma
radt. Szép annyi, mint az a magnetikus von
zás, ami a kívánatos nő lénye. Élethez kötött, 
érzéki szó, amelynek fenekén ott csillog az érett 
nő ősképe: kiterjedésének teltségével, bőrének 
puhaságával, szemének füzével, hajának lágy
ságával, járásának ruganyos könnyűségével, — 
egész erotikus gazdagságában maga az érzéki 
csábítás. Ezért még részletekben is a lágy haj 
a szép, a tüzes szem, a telt tagok. — mert min
den szép, ami a mintát az ősképről, a nőről ve
szi. Feminin szó, — a szép férfi annyi, mint 
nőies. Szép ruha annyi, mint olyan vonzó, mint 
a nő. A szép táj magnetikus a nő erotikus mag- 
netizmusával. Zene, szín, virág, épület, költe
mény, csak annyiban szép, amennyiben emlé
keztet arra a szerelmi varázsra, ami a nőből 
áramlik. Ezért mindaz, amit a szépség eszmei
ségéről mondottak oly sok századon át, csak 
jele volt annak, hogy szerették volna megfosz
tani a szépet anyagiasságától. Nem sikerült. A 
szépségből ma is, akárhányszor valaki meg
érinti, elemi erotikus láng csap fel: a férfi 
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megsemmisítő tehetetlensége a nőben megnyi
latkozó őscsodával szemben.

Ha az ember az esquilinusi Venusra azt 
mondja, hogy szép fiatal nő, szavakat halmoz. 
Arányos, üde, vonzó, bájos, vagyis: nő. Csá
bító, elragadó, mind ugyanazt jelenti. Hogy mi 
ennek a szépségnek legmagasabb pontja? — 
az, hogy fiatal nő. Mi a fiatal nő tökéletes
sége? — az, hogy*  elbűvöl. Mi benne a vonzó? 
— az, hogy szép. A szépség nem eszmény, ha
nem valóság, amihez nem kell felemelkedni, 
mert van.

3.

A ruha az embert demoralizálja. Tiszta em
beri viszony csak a meztelenségben van. Az el
takart testiség kivonja magát a tiszta emberi 
viszonyból. Lawrence azt mondja, ha az ember 
nem kap elég fényt, bűntudatos lesz. A láb, a 
törzs, a hát, a kar állandó sötétségben, állandó 
fénytelenségben él s benne a bűntudat egy neme 
fejlődik kL Szembenáll a világgal, kilép belőle 
és új életet alapít. Hogy a pincelakásban élő 
ember korcs, annyi, mint a sötétben csírázott 
növény sápadt és vérszegény. A ruha az ember 
pincelakása, mellékuccák dohos udvari szobá
ja. A ruha fülledtségében az ember elkorcsosul, 
elveszti kapcsolatát azzal, amivel való kapcso
latra született.

Ma, amikor a ruhátlanság a hisztéria egy ne
mévé vált, megrázóan bontakozik ki az elta- 
kartság eredménye: elkorcsosult lábujjak, ki
fejezéstelen lábszár, ostoba csípők, idétlen de
rekak; sötétben nőtt tagok elhagyatva, segítsé
get kérve pislognak a fényben, amelytől elszok
tak. Csenevész és nyomorék lényüknek bűntu
datát nem tudják ledobni úgy, mint a ruhát, 
amely elfogta előlük a napot. Ezért a modern 
meztelenség sohasem tiszta azzal a tengerszerű 
mély kékséggel, ahogy a magától értetődő ter
mészetesség átlátszó meztelensége az. A mai 
ember meztelenségén érezni, hogy hiányzik a 
ruha: a mai ember, mint az élet minden pont
ján, itt is csak törtje önmagának. A görög szo
bor meztelensége olyan, mint az állatoké, növé
nyeké és csillagoké. Venus tagjait a világ pil
lantásai nevelték: a folytonos ellenőrzés, amely 
minden vonalat, formát, hajlást, gödröt, dom
bot befolyásolt megnevezhetetlen ragaszkodá
sával; folytonos tanács, bírálat, fegyelem, di
cséret, buzdítás egyensúlya s végül a túláradó 
öröm, amely tökéletességének minden újabb jelét 
fogadta: öröme a férfinak, aki ujjongott ilyen 
pompázatos zsákmányon, öröme a levegőnek, 
amely önkéntelenül ellágyult, amikor hozzáért, 
a földnek, amely önmaga metamorfózisának 
diadalát látta és a fénynek, e legnagyobb neve
lőnek, amely egész sugárzó hevét visszakapta 
tőle.

4.

Valéry „Emilie Teste levelében**  beszél azok
ról a nevekről, amiket szeretők adnak egymás
nak: „a testi bizalmasság gyümölcseiről**.  „A 
szív szavai gyermekesek. A hús szavai ele- 
miek.“ „A szerelem az, hogy az ember egy más
sal állatian bolond lehessen, az őrület és a bes- 
tialitás minden szabadságával**.  Ha a férfi 
nem akar semmi különöset, írja Emilie, azt 
mondja: „Lény, vágj’ Dolog. Néha úgj’ hív, 
hogy: Oázis* ”.

Hogyan szólítsa az ember a szobrot? Közöm
bösen? Látszat? Felszín? Van úgy néha, hogy 
gyanakszik? Csalás? Hazugság? Jól belenéz és 
elfordul? Semmi? Fölösleg? Talán: Hús? 
Anyag? Aztán: Szomjúság? Ha örül azt mond
ja neki: Halál? Ha elszomorodik: Váratlan Se
gítség? Kis Pont? Enyém? Kuporgó? Aztán: 
örvény? Veszély? Vihar? Máskor: Csend? 
Béke? Nevetés? Virág? Olyan, mint a Bar
lang? És olyan, mint a Nyílt Tenger? Néha Te
rebélyes Fa, máskor Kullancs, Polip, Vámpír? 
Elérhetetlen Messzeség? Nélkülözhetetlen Hi
ány? Bizalom? Jégdarab? Rügy? Tárgy? Za
var? Étel? Méreg? Kő?

5.

A soknevű olajbogyót evett, ételét olajjal ön
tötte le és halait olajban sütötte meg. Ez a tag
jain lágyan ömlő olajosság, az olajcsepp bár
sonyos, omló simasága. Soha az ember zsírtól 
nem lehet üde. A zsírtól minden ember égj’ ré
szében sertéssé változik, nehézkes, a mocskot is 
felfalja és röfög. A vegetatív lények mélyebben 
tudattalanok, jobban környezetükhöz vannak 
nőve, érzékenyebbek, némábbak és tisztábbak. A 
zsír a röhögés öröme, az olaj a mosolyé. Ha az 
ember madarat eszik, madárszerűbbé válik. 
Beebe, amikor leszállt a tengerbe, első és leg
lényegesebb tapasztalata a bárom dimenzió 
megértése volt. A hal az egyedüli lény, amelyik 
alszik, eszik, él. mindig a három dimenzióban. 
Aki nem eszik sok halat, ezt nem is érti és nem 
érti a Csábító Delfin háromdimenziós teltségét 
sem. Aki sok gyümölcsöt eszik, annak lénye 
friss, hűvös, leves édeséggel telítődik. Az Érett 
Füge ilyen telt üdítő lé. aminek csorduló feszü
lését a bőr már alig tudja leplezni. Édes Szőllő, 
akiből a forró görög föld kábító zamatja páro
log. Ez a tápláléka: olaj, hal, madár, gyümölcs.

Az alvás nem pihenés, hanem kozmikus me
tamorfózis; sötét éjszakává levés. Ez az alvás 
rejtelme: aludni annyi, mint sötétséggé vál
tozni. Az élőlény kialszik, mint a fény, kultu
szában utánozza a napot: elbújik, betakarózik: 
lement. Aludni csak jó emberek tudnak, mondja 
Chartier: az álmatlanság a gonoszság jele; mi 
a jóság? — egybehangzás a nagy renddel, a me- 
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tamorfozis készsége és öröme. Az álmatlanság 
nem az öregség jele, hanem a változni nem tu
dásé. Az alvás a legnagyobb genialitás, mondja 
Kierkegaard. De. aki álmodik, visszatér, annak 
elintézetlen ügyei vannak, nem tiszta: az alom 
mindig kiesés a nagy rendből. Az Édesen Alvó 
nyugodtan szuszog az ágyban, álom tálán alvás
sal, mint a csőrét a szárnya alá dugó madár, 
oly tehetetlenül mámoros, annyira megsemmi
sült az alvás átható misztériumában, elterülő 
tagjaiban minden olyan nehezen könnyű, olyan 
üresen telt; a varázsló elvarázsolja önmagát, 
láthatatlanná vált önmaga számára. Nem várja 
a megszabadító fényt: az alvásban nincsen 
semmi várakozás, nincs hiány, mert mint min
den nagy élettény, hiánytalanul teljesen egyenlő 
önmagával. Alszik, úgy, ahogy az előbb evett, 
járt, szeretett, éppen olyan mélyen és szemé
lyesen: éppen olyan könnyen, örömmel és át
lépve önmagát, elmerülve a nagy Semmiben, 
ami a Világ.

6.

Hogy a férfiak csak nemzenek, az asszonyok 
csak szülnek, de az embereket a művészet te
remti. oly tény, amit nem kell igazolni. Csak 
nézze meg az ember a mai férfit és nőt, mindje 
ugyanaz: a mozisztár. Volt idő, amikor a bru
tális romantika; aztán a nagy szellemiségé 
kora következett s ma mindenki a film hősei
hez akar hasonlítani. Ez a példa. Modell. A mű
vészet teremti meg az emberforma lényegét, a 
művészet az a bájital, amely emberré tesz egy 
semleges lényt, amelyik sem állat, sem valami 
más. Ez a varázsital nem tartalmat ad, hanem 
lényeget: a példa hatása mindig a leghatáso
sabban fizikai valóság. Ha egy város tele van 
korcs szoborral, a város lakóinak kcrcsosodá- 
sát varázsolja valósággá. Ez a hatás oly nagy, 
hogy az ellentétet is kiváltja, hogyha hazudik, 
— valószínű, hogy a keskeny gótikus szobrok 
idején azért volt oly sok pohos ember, de mind- 
akettő torz. A film új embertípust teremtett: a 
sztárok mosolyát látni minden arcon; ez a mo
soly alakítja át az izmokat, változtatja meg az 
arcot és azt, ami az arc mögött van; mozipil
lantás, mozijárás, mozigesztus, mozicsáb, 
sztársóhaj, sztárbánat, sztárkönnyek. Úgy lát
szik ez az, amit a mai ember megérdemelt.

Sohasem lehet kétséges, hogy a görög szob
rok éltek: nem a művészet másolta őket, az em
berek hasonultak hozzájuk. Ott állottak azokban 
a pillanatokban, amikor az ember felnyílva, a 
világ örök lényegeit készült befogadni. És a lé
nyegek a szobrok alakjában foglalták el az em
bert. A Venus a szépség lényege, — a csábító 
nő. Ez a lényeg az ölelés felvillanó fényében 
megtermékenyítette a földet. A művészet a te
remtés első fázisa: az istenek tényleges megje

lenése. Hogy az ember a művészet varázsa 
alatt megváltozik, annyi, mint istenivé lesz. Ve
nus a szobor isteni lénye csak egy volt; az a 
tény, hogy az asszonyokat a maga képére for
málta. Venus az emberi lény sok volt, sok ele
ven húsból való nő, akiket a szobor rettenetes 
isteni súlyával kény szeri tett arra, hogy’ hozza 
hasonlítsanak.

„........................... dienn da ist keine Stelle
die didi niclit sieht. Du musst dein Leben 

[andern“.

Az esquilinusi Venus sugallatában nincsen 
semmi érthetetlen. Misztika nélkül való szobor. 
Az emberfölötti teljes hiánya: ami rajta van, az 
mind emberi, csak isteni tisztasággal és inten
zitással. Mi ez a sugallat? Az intelligencia leg
magasabb formája: a test intelligenciája. A já
rás okossága, ahogy a láb eligazodik a talajon, 
ahogy mindig kész valami újra, amit meg 
akar próbálni. A forma gazdasága a benne 
lappangó életvágy sokirányúsága. A tömör
ség. a biztosság é s szolidság. Az inak já
téka a tánc könnyűsége. A derék hajtása 
a hajlás genialitása. A sok izom, csont, 
ideg, ín, az anyagnak és mozgásnak leg
mélyebb megértéséből fakadó valami: az intel
ligencia a legnagyobb nehézségek feloldása: — 
az intelligens test az egyetlen komoly emberi 
feladat tökéletes megoldása. Ahogy karját föl
emeli, ez a tagoknak egymáshoz való belső kö
zelsége: semmi sem jellegzetesebb a testi intel
ligenciára, mint az a mozdulat, amellyel a kéz 
az ember saját testét érinti. Az intimitás 
elfogulatlan mélysége, a nőnek önmagához 
való közelsége, saját testiségével való bi
zalmas együttélése. Nem szemérem, — a 
szemérem mindig zaklatottság és nem gö
rög. Oly símán nyúl magához, amilyen si
mán és tisztán macskák mosakodnak vagy ma
darak tollászkodnak. A tagok intelligenciája a 
testé, a test intelligenciája az életé: állandó 
örömvágya, ébersége. A szerelmi intelligencia. 
Az ölelés és odaadásban való könnyű megsem
misülni tudás, az elömlés, omlás, a teljességnek 
teljes átadása. Minden érdek, a legmélyebb ér
dektelenséggel. — haszon a tökéletes haszonta- 
Iansággal. — önzés az én teljes feladásával, — 
élet, az életben való teljes megsemmisüléssel.

Az arc. Az esquilinusi Venusnak görög orra 
van. A görög orról azt mondja Kassner: „Mit 
jelent a homlok és orr között levő szög hiánya 
a görög istenek és héroszok fején'?... a szellem 
és lélek, a spirituális és animális lényeg, az 
akarat és képesség tökéletes egysége, az. hogy 
itt nincsen szó személyről, énről, egyéniségről 
és ezeknek közvetett kiemeléséről, nincs szó 
tükrözésről és magába való visszahajlásról, ha
nem tiszta létről, szükségszerű hatalomról, sze
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mélyiségfölöttiről, amely vele született és köz
vetlenül az egységből, a világ egységének gon
dolatából folyik és kell, hogy folyjon44.

8.

A művészi alkotás mindig egész világ. A vi
lág zártságával és nyíltságával együtt. Wor- 
ringer azt mondja: „a görög plasztika, nem szo
ros, hanem átvitt értelemben, vagyis az egész 
görög godolkozás, érzés, érzékelés mindig a tö
mör. tiszta, határolt testiségre vonatkozik, szi
lárd és zárt szubsztanciális lét“. Nyilván nincs 
igaza: a görög azért látszik lezártnak, mert, 
amit mond, az a lényeg. De ez a lényeg minden 
oldalon nyílt. Minden görög szobron megvan 
a nyíltság jele: minden görög szobornak van fi
lozófiája.

Az esquilinusi Venus a tengerparti séta filo
zófiája. Az ember sétál, magányosan, vagy in 
zwesamkeit, ahogy Goethe mondaná, mindegy: 
a tengerparton az ember mindig egyedül van. 
Megsemmisítő bámulás a határtalan felület 
felszabadító terébe, eltűnődve magán a bámulás 
tehetetlenségén és az emberi ént teljesen fel
szívó tér átható nyugalmán. A gondolat, a gon
dolt gondolata. írja Joyce. A filozófiában az 
ember nem gondol, hanem gondoltat ja magát 
valamivel, ami több, mint az ember. Nem gond
dal, szocializmussal, statisztikai tabellákkal, 
kormányválsággal, ingerültséggel és önmar- 
cangolással gondoltat ja magát, nem alvilági 
utálatokkal és fortyogó elégedetlenséggel. A 
tengerparti séta a szilárd föld és a nagy víz 
határán, a nyugalom és a cselekvés határán, a 
biztos és bizonytalan között, az anyag és moz
gás elválasztó vonalán, mint félig életre nem

kelthető merevség, félig megállíthatatlan örök 
ingás, — ez is, az is, mindakettő, az embert 
egyszerre gondolja a föld és a víz. a szél és a 
kő, a homok és a felhő. Oly különösen fontos 
lesz minden: a szél egy önfeledt mozdulata, 
amint, úgy látszik, megborzolja a lombot, a 
tenger ütemes emelkedése-sűlyedése, ahogy „lé
lekzik44, mint Sophokles mondja, egy légy zize- 
gése, kis felhőfolt a 'láthatár alján, egy kagyló
héj. egy kavics, egy a sziklán összegyűlt sós 
rétegen megtört sugár, — mindez oly közel ke
rült és olyan mélyen jelentős lett, olyan új, 
tiszta és súlyos, mintha egyszerre kiderült vol
na, hogy mindez aranyból van és az ember e 
mérhetetlen kincs birtokosa lett. A sugárzó nap 
fehéren izzó fénye, a sós pára, ^olajfák, cipru
sok, babérok, tengeri fenyők zsongító illata, a 
forrón nyirkos levegő bársonyos érintése s egy 
nem hallható feloldott összhang: minden érzék 
azt kapja, amit a legjobban szeret és önmaga 
teljességében csordultig issza magát. Mámor és 
mégsem az. A sétáló maga elé dudol és ténfe- 
reg. Aztán elfelejt dúdolni és ténferegni. Mit 
csinál? — van. Megszűnt lenni. Felszívta a ten
gert, a fehér sziklákat, az illatot, a langyos 
léghullámot s mialatt felszívta, elveszett benne: 
— felszívódott. Elosztotta magát azok között, 
akik megajándékozták. Egyszerre mérhetetlen 
gazdagság ura lett, — mindenét elvesztette. 
Most mindenre gondolhatna, de nem gondol 
semmit. A világ gondolja őt. Nincs más dolga, 
csak hogy legyen s egészen eltelik e teljesíthe
tetlen feladat könnyűségével. A tengerparti 
séta filozófiája a világ legnehezebb tudása: 
úgy, hogy a legkönnyebb: nem csinálni semmit, 
hogy ezalatt megcsinálódjék minden, ami lé
nyeges.

ÉLETÖRÖM.

Nézd!
Tavasszal, keringő életnedvek 
buzdulnak benned is frissen 
mint útszéli fában, 
csipogva a porból, előled 
veréb hussant ma reggel 
a rügybontó gesztenye ágra. 
Pedig fogni szeretted volna 
remegő tollút, bolondos 
kedvvel markodra zárva 
s mert életidő van békét szeretnél 
simogatni most, a rontásverte 
vonagló világra.

Irta: ERDÉLYI ÁGNES (Nagyvárad).

L gy ágyazod magadban ezt a 
reggeli bizakodást, mint 
új asszony ágyaz urának 
első éjjelre vacogó gonddal 
és féltőn sejtő selymes karokkal

Március van s te újra hiszed, hogy 
jöhet mégis valami jó, 
süllyedő hajóról szabadulás, 
a tavaszi fák céltalan virágot
örülnek s mert simogatja bőröd 

langyos tavaszi nap, hát mosolyt 
és csókokat virágzói te is!
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A KENDE
Irta: GODA GÁBOR

Zsakettbe öltözötten álldogáltam a Szt. 
György gimnázium folyosóján, várva, 
liogv az érettségiző terembe léphessek, és 
kiadhassam magamból mindazt, ami úgy
nevezett tételek alakjában két hét óta oly 
iszonyatosan megfeküdte gyomromat. Mert 
két hét óta nem tettem egyebet, mint fel-alá 
jártam a ligetben, a lakásban, hangosan 
szavalván a Hallotti-beszédtől kezdve a tri
gonometria rejtélyes világáig mindent és 
miután elég okos koponyám volt, megtanul
tam mindazt, amit a buta koponyák kita
láltak. És ezen a kopott folyosón, hol Isten 
és tanáraim kifürkészhetetlensége folytán, 
nyolc helyett, tíz évet töltöttem el, nem 
éreztem sem szeretetet, sem melegséget, csak 
gyűlöletet, undort és félelmet. Hirtelen 
mellém lépett egy sakklóhoz hasonló 
irodalomtanár és a földön heverő sza- 
lámihéjjra mutatva így vicsorított: „Emel
je fel!" „Nem én ejtettem el" — suhin
tottam vissza. „Az nem baj“ felelte 
..maga most kilép az életbe és éppen ezért 
tudnia kell, hogy a társadalomban minden 
egyes ember felelős a másik bűneiért." Bor
zalmasak azok az emberek, kiknek ajkáról 
még a szalámihéjj láttán is egy örök igaz
ság dörren el. De azért a szalámihéjjat 
mégis felemeltem, mert tíz év alatt megta
nultam, hogy a rend az élet lényege, csak 
azt nem tanultam meg, hogy valójában mi 
is a rend. Most azonban felpattant a terem 
ajtaja és öt érett ember bukfencezett ki 
rajta állati bőgőssel, majd én és négy ha
lálraítélt társam kerültünk sorra. Az érett
ségi terem rettenetes volt. Hosszú, zöld 
posztóasztal mellett három dühös úr ült 
jobbra, három balra, középen trónolt az el
nök: ő volt a legdühösebb, ami mérhetetlen 
hatalmánál fogva egyáltalában nem csodá- 
törvényszéki tárgyalásokra emlékeztetett: az 
elnök a bíró, a tanárok az ügyeszek és a 
nők a bíró, a tanárok az ügyészek és a 
védő.. ; nem. védő nem volt (ez már ilyen 
tárgyalás) és a bűn, amely után kutatnak: 
a tudás. (A vizsgázó mindenképpen börtön
nel sújtatik, ugyanis vagy megbukik és 
marad az iskolában, vagy nem bukik meg 
és kikerül az életbe). Hihetetlen dolgokat 
kérdeztek tőlem. Valóságos akrobatamutat
ványokat követeltek: soroljam el a magyar 
királyokat visszafelé sorjába: mondjam el, 
mért volt Kemény Zsigmond legalább is 
akkora író, mint Doszt ojevszky: hány óra
kor volt a Mohaesi-vesz; mikor ért véget a

S EMBER
REGÉNY. (4) 

középkor (tanár urak, az még nem ért vé
get!) és elemezzem Ovidius Arion-ját. Ilyen 
méretű indiszkrécióra még nem volt példa. 
Egy furcsa nevű erdélyi gyerek ült mellet
tem, valami Szilasköntőjfalvy Bódog, aki
től valaminek kapcsán Rembrandt felöl ér
deklődtek. Bódog hosszas gondolkozás után 
így felelt: „se magyar, se pap. se katona 
nem volt. Tudja fene ki lehetett." Egy 
zsidó gyerektől, Schwartz Istvántól meg azt 
kívánták, hogy beszéljen Zrínyi Miklós ha
láláról. ..Hát ez a Zrínyi — kezdte Schwartz 
— ez is egy nagy hős volt, aki száz aranyat 
dugott a zsebébe és inkább meghalt, de 
megmutatta annak a töröknek, hogy itt 
nem lehet csak úgy mirnix-dirnix...“ Sze
gény Schwartz nem fejezhette be. Elbuktat
ták. Ha jól tudom, a háborúban esett el. Ki 
tudja, volt-e száz arany a zsebében?*

Ebben az időben irodalommal kezdtem 
foglalkozni. Az ilyesmi a legegészségesebb 
fiatalemberrel is megeslietik. Apám a dol
got semmikép sem nézte jó szemmel. Nem 
tiltott ugyan el az írástól, mert amint 
mondta „nem árt egy kis szórakozás, hadd 
firkáljon a gyerek, majd megúnja", de 
azért nem nézte jó szemmel. Nem véletlen, 
hogy az emberek legnagyobb része éppen 
az íróbetegséget (dichteritis) kapja meg és 
nem véletlen az sem. hogy sokkal keveseb
bet infieiál a festő vagy zenészbaj. Ennek 
okát talán abban kell keresni, hogy a betű
vetéshez aránylag sokan értenek, de a kom
ponáláshoz, vagy rajzoláshoz mégis csak 
kevesebben. Aztán meg mindenkinek van
nak érzései. A butábbak szívéből és fejéből 
is fakaszt a tavasz vagy a nyár valami ér
zésfélét, mely megpöcögteti az ember hát
gerincét és ahelyett, hogy galoppban ro
hanna az első kedveshez, az írótollal elé
gíti ki magát. Az okosabb már nem adja 
ilyen olcsón. Az bizony irgalmatlanul 
odavágja a világ képébe, hogy akármit is 
beszélnek, itt valami nincsen rendben. Én 
az okosabbak csoportjába tartoztam. Jere- 
miádákat írtam a szegényekről és ajánlatot 
tettem az uccaseprőknek. mondván nékik:

Fordítsátok meg már seprőtök nyelét 
a zsarnok ellen, ki kenyeret nem ad!
Hát nem unjátok-e még mindig seperni 
félingyen a lógombóeokat?

Egy napon azután én is elmentem az Om- 
nibusz-kávéházba, hogy felkeressem a ne
vezetes .,Szemétdombot.“ Szemétdomb alatt 
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azt a bizonyos kétes existenciájú asztaltár
saságot kell érteni, mely a híres művészasz
tal oldalán huszonöt-harminc világmegvál
tóból állott. Minden egyes tagja más és más 
elvet vallott, de mindegyik ugyanazt követ
te. Így volt ez rendjén. Ifjú urak és höl
gyek villámló szemekkel estek egymásnak, 
percenként bizonyítva be olyan igazságo
kat, melyekről amúgvis meg voltak győ
ződve. De azért volt ebben a társaságban 
valami felemelő és megrendítő. Az emberi
ségnek és egy halvány kontúrokkal elkép
zelt új világnak (ők így nevezték a holna
pot) ez a vérfogyasztó istentisztelete, föl- 
ségesen hatott. Megrendítőek voltak, mint 
a vak, ki látni és a süket, aki hallani akar. 
Az asztalon elszórva versek, drámák, re
génykezdetek hevertek, olyan bőségben, 
mint a Szentföld gyümölcse és az a szerel
mes imádat, mellyel keblükre öleltek egy- 
egy világraszóló tévedést, épp oly tiszte
letreméltó volt, mint az az ölelés, mellyel 
karunkba zárjuk azt a galambszép asz- 
szonyt, akinek csak azért kell a szerető, hogy 
— megcsalja. A „Szemétdomb44 tagjai bizo
nyos gyanakvással fogadtak. Az a köteg 
vers, melyet hónom alatt szorongattam, kis
sé megnyugtatta őket- De mert eliez az asz
talhoz mindenki leülhetett, aki a múzsával 
ha nem is csókolódzott. de legalább koket- 
tált, én is közéjük telepedtem, azzal a biz
tonsággal és fölénnyel, mely egy anyagilag 
független élet eredménye volt. Azt hazud
tam nekik, hogy Németországból jövök 
éppen, ahol is igen népszerű és elismert 
voltam, de hiába minden. Hitler nem tűrt 
meg. Dolgoztam a Querschnittbe, a Welt- 
bühnébe, a Faklba. Előadtam, hogy Döblin, 
Kastner, Toller. Polgár, Bért Brecht a ba
rátaim, hogy Tueholsky imádott és nem 
egyszer beszéltük meg együtt az eljövendő 
világ képét, sétálván a Kurturstendammon, 
Tahlmannak magyarázván a marxizmust. 
Hogy Thomas Mannal bizony baj van. 
Igen alapos, gondos, okos, de javíthatatlan 
kispolgár és emlékeztet azokra a turisták
ra, kik a négyezerméteres Jungfraura gya
log kúsznak fel, holott megy ottan fogas
kerekű villamos is. Hogy itt volna az ideje 
egy alapos Shakespeare revíziónak, hogy 
Chaplin művész a pojácák közt és Bemard 
Shaw pojáca a művészek közt, hogy Stefan 
Zweig unalmas, mint egy apróhirdetés, 
melyben intelligens, harminc éves történet, 
jómegjelenésű izraelita lelkibaj házasságát 
keresi, hogy Emil Ludwig Khon indokolttá 
tette a könyvmáglyát és hogy a legnagyobb 
élő író Márton Jónás Nagykállóról, na
gyobb, mint Horatius vagy Voltaire. Egy 
feketeszemű drámaíró, aki „Csak semmi vi

dámság4' címen hatalmas trilógiát szokott 
felolvasni, vitába szállt velem, megmagya
rázván, hogy Márton Jónást nem ismeri, 
de Szuhay Zombor legalább akkora mester, 
sőt. „És Krumuska Vencel1?44 — vágott köz
be egy apró és nagyorrú. „Azt tudja a 
Schwartz is. A Krumuska nagyon jó ha
sonlatokban, de a Schwartz meseszövésben 
legalább olyan jó'4 „Mért... és a Krajdv... 
csekélység44, Ugyan kérlek... Krajdv 
unalmas, mint Zola és dilettáns, mint Fran
cé44. Az apró és nagyorrú felugrott: „te hü
lye. hiszen tegnap még szavaltál az őstehet
ségről és verted a melled, hogy soha egy 
sort nem olvastál a föliiletes franciáktól". 
Egy elhízott, óriáspotrohu költő egetrázó 
nyugalommal nyilatkoztatta ki: „Krumpli 
Lipóthoz fogható író ma se itthon, s- 
másutt nincs4'. Szólt és visszacsúszott 
rosszékébe oly mélyen, hogy fejebúbja az 
asztallappal került egy vonalba. Az asztal
végen Bodrogi Attila, a reakciós, Grünnel. 
a baloldalival azon tárgyalt, hogy igya
nak-e közösbe egy feketét, vagy sem. Gri’m 
dühlie gurult: ..Majd bolond leszek a kávé
házban feketézni. Gyere át a buffet-be, ott a 
feléért is megkapod44. Felkeltek és tíz pere 
múlva Grün egyedül jött vissza. ..Hol van 
Bodrogi?'4 — Kérdezték. ..Rögtön, csak át
szaladt a lakására novellát írni. " xk nagy
potrohú megint felcsúszott a karosszék mé
lyéről és nyilatkozott egyet: ,.A novella, az 
nem egy műfaj!4' Mind a huszonötén meg
mozdultak. Hogy a novella nem egy mű
faj? Csak egy ilyen lírai kukac lehet ilyen 
pimasz ... Lárma, zűrzavar, poliáresepgés. 
bömbölés. Ki tudja, talán mind megölték 
volna egymást és a műfajokat, ha nem ér
kezett volna meg Lolla. az isteni Lolla. aki 
olyan szép volt, mint egy vallomás és haja 
olyan fekete, mint egv világnézet. Az isteni 
Lolla volt a diktátor, mindenki kegyeit ke
reste és irigyelve pislogtak arra a két if
júra, ki Lolla háta mögött állott, hogy or- 
lowi udvariassággal csúsztassák úrnőjüket 
a nádfonatú szék pirosbőr ülésére. Az egyi
ket Krausz Ferinek hívták, izraelita novel
lista. a másikat Kókav Félixnek, római 
katholikus regényíró. E percben mindkettő 
Lolla testőre, ami körülbelül annyit jelent, 
hogy nekik olvasta fel először, mit meny- 
nyei agvacskája kicsalt egy versrevalóra a 
gondolatmilliók közül: nekik mutogatta cit- 
romnyi mellecskéit. gondosan ügyelven, 
hogy szombaton Kókayt fogadja, mert 
ilyenkor Krausz Feri a papájával a zsina
gógában volt kénytelen üldögélni: előttük 
írt verset, ami annál is inkább nagy kegy, 
hiszen Lolla csak meztelenül tudott verset 
írni, sőt. ha szerelmes verset csipkézett a 
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papírra. Lolla kifürkészhetetlen játékos
sága folytán Krausznak két égő villanykör- 
t-'-uöz hasonló vállát kellett csókolgatnia, 
Kókaynak pedig a Rachmaninov preliidjét 
kellett cimbalmon pöngetnie. Ezek után 
senkisem csodálhatja, ha Lolla úgy moz
gót a ..Szemétdomb" tagjai között, mint a 
megelevenedett végzet, mint egv feltámadt 
Sappho, tökéletesen feledtetvén a szemlélő
vel, hogy atyja valamikor metsző volt Szi- 
mőn. Az isteni Lolla mellém ült le. feneketlen 
mély pillantást vetett szemem közé és így 
szólt: ..Okos, nagy orrod van. Jó kannak és 
rossz költőnek tartalak. Mozgásodban és te
kintetedben ugyan se jambus se ditliirambus 
nem rezeg és kissé vörös nyúlszemedböl 
nem lángol elő az örök forradalom, de azért 
mégis küldök feléd egv verset: — Hímnek 
érezlek. Menekülök és félek. Ég már a fű
ben. a fákon, a földön a jel. Mene, mene 
tekel... futok előled: érzem a szeretőm le
szel. — 'l’e pedig Krausz hazamehetsz.1" A 
nagypotrohú megint kiegyenesedett, az 
apró és nagyorrú felágaskodott, Griin fel
vette a pápaszemét, a feketeszemű dráma
író összeráncolta szemöldökét. Ez igen! Ez 
esemény. Lolla szeretőt cserél. Egyenesen 
vezárcikk téma. Kókay marad. Ivrausz 
megy. Változás a kabinetben. Pedig vers
írásközben Krausz csókolta Lolla vállait és 
Kókay csak eimbalmozott- Szegény 
Krausz! — És Lolla még ezen az estén fel
avatott szeretőjének: szép és okos csókjai 
voltak, párduc-ölelései és nagy, komoly 
művészettel játszotta meg az ősember sze
retkezését. ..Tudjátok — magyarázta 
gyakran midőn Kókay a Ilachmaninovot 
pöngette a cimbalmon és én gömbölyű vál
lait csókolgattam — az igazi szerelem szer
kezete olyan, mint az eposzé és nem baj, ha 
van benne banalitás. Higyjétek meg: a ba
nalitás a szépség eszenciája.1" Két héttel 
megismerkedésünk után elhagytam szüleim 
házát és LolIához költöztem.*

Az a furcsa háromszög, melyet Lolla. 
Kókay és én képeztünk, körülbelül két hó
napig állott fenn. Hétfőn, szerdán és pén
teken Kókay. Kedden, csütörtökön és szom
baton én. Vasárnap ünnepnap. Mi is meg
áldottuk a. hetedik napot és megszenteltük 
azt olyképpen, hogy vendégeket hívtunk, 
rendszerint a Szemétdomb megbízható törzs
tagjait. kikkel együtt megbeszéltük szép, 
színes szavak kíséretében a világ sorsát, 
trónra ültetve újból és újból a művészetet, 
fölékesítve, mint egy fölséges menyasz- 
szonvt. kit egy kemény legénynek, a forra
dalomnak szántunk hitvesül. Kókay is, én 
is. nem bántuk volna az egyeduralmat, de 
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a kollektív eszme békéltető félreértése ál
dott nyugalmat varázsolt lelkűnkbe. Eze
ken a vasárnapi összejöveteleken lehúztuk 
az ablakredőnyöket, kis állólámpát gyújtot
tunk és e misztikus félhomályban körülül
tük a földre telepedve Lollát és egy, új, 
egészen új világról szőttük, versbe, regény
be. drámába és novellába préselt álmain
kat. Ilyenkor hideg felvágottat ettünk, 
mert a Kókav apja mészáros volt a Sorok- 
sári-úton és pálinkát ittunk hozzá, mert a 
Griin apja borkereskedő volt az Üllöi-úton 
és végtelen vitáink komolyságát csak egy 
Somoky nevű óriástermetű regényíró za
varta meg, ki állandóan Verlainnek érez
vén magát, szakállt növesztett és tökré
szegre itta le magát. Egy Lujza nevezetű 
hölgy, folyvást Zetkin Klárát játszott és 
folytonosan kijavította azokat, kik Marx
ból idéztek és Mária, a csúnya aforizmás- 
kisasszony. mindnyájunk szomorúságára, 
percenként definiálta a szerelmet. En hatal
mas forradalmi beszédeket tartottam és két 
frázis között mindig Lollára pillantottam, 
kinek helyeslő biccentései oly tűzbe hoztak, 
hogy vertem a mellem és az asztalt és őr
jöngtem. mint egy vidéki színész a Lear ki
rályban. De egy vasárnapi napon furcsa 
dolgok történtek. Griin éppen beszédének 
közepén tartott, amikor kinyílott az ajtó és 
két hatalmas termetű ember lépett be rajta. 
Detektívek voltak. Elszántan néztük őket. 
Iratok után kutattak — odaadtuk. Ha 
jól számítom, körülbelül háromezer verset, 
ötven regényt és négyszáz novellát vittek 
magukkal. Csak a feketeszemű drámaíró 
nem akarta odaadni drámáját, inkább be
szaladt a mellékhelyiségbe és ott süllyesz
tette el az egész trilógiát. Lolla szeme hir
telen megtelt könnyel és szavalni kezdett: 
„Ég veletek: téntám, toliam, papírívek. Ég 
veletek. Elvisznek a detektívek.11 Tovább 
nem juthatott szegény Lolla. Somoky, aki 
megint berúgott, ordítozni kezdett: „Erger, 
berger ...“ Griin az ablak mellett állt és so
pánkodott: „Ez a.Somoky, ha józan, balol
dali. ha részeg — antiszemita. A fene érti 
ezeket."1 Lujza, ki most nem játszott Zetkin 
Klárát, ijedten pislogott, mint a tyúk, mely 
tojni készül és a csúnya Mária ez egyszer 
nem definiálta a szerelmet. Félóra múlva 
valamennyien a rendőrségen voltunk. Hor- 
vay detektívfelügyelő vallatott: „Honnan 
kapták közvetlenül az utasításokat, miféle 
teendőket bízott magukra Moszkva, kik a 
sejt tagjai, hol vannak a többi iratok, 
mennyi pénzt kaptak?11 Semmire sem tud
tunk felelni. Mi sehonnan sem kaptunk 
utasítást, hacsak nem Loliától, Moszkva 
még kevesebbet tudott rólunk, mint mi róla 
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és pénzt se kaptunk, egy vasat se, hacsak 
a Grün pálinkájáról és a Kókay felvágott
járól nincs szó, ami valóban lopott holmi 
volt. Horvay felügyelő úr most hirtelen fe- 
lémfordult: „Hogy hívják magát? Hamvas 
Kálmán? Nem rokona a bankvezér Ham
vasnak? A fia? Nagyszerű. A fia! Na, 
majd meglátjuk, mit szól a kedves papa?“ 
és ezzel máris telefonált apámnak, aki tíz 
perccel később kidagadt erekkel és véres 
szemekkel esett be a szobába, ahol a kihall
gatás folyt. Horvay referált, apám felug
rott és tombolt: „Könyörögtem neki, ne fir
káljon. ne járjon ezek közé a skriblerek 
közé. Nem. Az Istennek nem. A fejébe vet
te, hogy író lesz. Hát most itt van. Kom
munista. Az én fiam. Rendes embert akar
tam belőle nevelni, úrifiút és most tessék! 
Hát csak jöjjön haza. Amit ez kap tőlem! 
Köszönöm önnek felügyelő úr, hogy lefogta 
ezeket a taknyosokat. Na csak gyere 
haza . ..“ Szomorú pillantással búcsúztam 
barátaimtól. Lolla hosszú fekete hajával, 
oly szép volt most, mintegy bánatos. Rilke 
vers. Grün úgy ült a széken, állát öklén pi
hentetve, mint Rodin Penseur-je és a nagv- 
potrohu nyitott ingével és zsíros. lompos 
fejével Balsac-ot juttatta eszembe. Tsten 
veled, te Szemétdomb, melynek hátán oly 
rendületlen elszántsággal kutattunk egy. 

egyetlenegy igazgyöngy után. Isten veted 
Somoky, ki úgy szeretted Verlain-t, hogy 
könnyes lett a szemed, lm franciául olvas
tam neked föl belőle, bár egy szót sem tudtál 
franciául. Isten veled Kókay, ki pályatár
sam voltál a szerelemben és kinél több meg
győződéssel és hamisággal azóta se hallot
tam senkit se cimbalmozni. Isten veled 
Lolla, fölséges vállaidra, ígérem, még haló
poromban is emlékezni fogok. Isten veled 
Zetkin Lujza és bocsássál meg a hamisan 
citálóknak. mert nem tudják, hogy mit cse
lekszenek. Isten veletek, ti költők, regény
írók, novellisták roppant serege, áldás kí
sérjen utatokon és bár sohase fogtok se jó 
regényeket, se jó novellákat, se jó verseket 
írni, mégis azt mondom néktek: boldogok, 
kik így tudnak hinni, mert övék a meny- 
nyeknek országa. — Apám pedig megra
gadta karomat, letuszkolt az uceára és be
lódított szürke agárhoz hasonló Lancia ko
csinkba. Odahaza meg berugdosott a hall
ba és miközben nekivágott egy márvány
oszlopnak, felemelte darabka igazsághoz 
hasonló ujját és retteneteseket hörgött: 
„Majd adok én neked firkálást, kommenis- 
táskodást, majd én megtanítlak. Marx köll 
neki, na várj csak.“

Engem odahaza pofoztak meg.
(Folyt, köv.)

EGY FESTŐHÖZ.
Irta: Vas István.

Ne vedd zokon barátom, ám zavar ma 
a harsány kék, piros, az éles barna, 
két izmos hős, ki küzd a képeden.
Nem az erős, de az, ki fáradt, 
nem vonz a gőg, csak az alázat, 
már más a szép nekem.

Kék dombok enyhe képe mint a Tátra, 
Hamupipőke szebb mint Cleopatra. 
mert mit nekem a megszokott arány? 
A nagyon soknál több a semmi.
nem győzni, szebb legyőzve lenni, 
ki boldog, mind silány.

Hisz szép a nap, ha dél előre hágva 
arany tüzet ragyogtat a világra, 
kedvesebb mégis énnekem, amint 
éllankad fellegekbe bújva, 
de egyszer még kivillan újra 
s szelíden visszaint.

Nem igéz engem már a büszke szó sem 
és szebb a megtört mint a ragyogó szem, 
a szivárványnál szebb egy árnyalat.
A piros arcnál szebb a sápadt 
s szebbnek látom az őszi fákat 
mint gazdag lomb alatt.

8 ha bosszant ez a csendes, bús alázat, 
festőm, hát fesd meg a szegényt, ki lázad 
s indul nemes halálba gyullad.ón. 
de száll a golyó, száll sziszegve, 
megáll a szív s a hős idegre 
hoz zsibbadást az ón.

Felejtve fekszik, hisz már rég esett el, 
festőm, hát fesd meg bús, finom ecsettel 
az elmúlásnak sok halvány színét: 
a piszkot, port, egykedvű estét.
az oszlást, amely ifjú testét 
szelíden bontja szét.
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Új iskolát asz új embernek!

I. MODERN ELEMI ISKOLÁK BUDAPESTEN
Irta: HERCZEG ISTVÁN.

Miközben az egyik modern elemi iskola 
harmadik osztályában ültem és figyeltem 
a tanítónő szelíd szavát meg a gyerekek bá
tor. nyílt tekintetét, önkéntelenül is folyton 
párhuzamot kellett vonnom a régi és az új 
iskola között: a régi iskola között, melyben 
bennünket tanítottak és az új iskola között, 
melyben ezeket a gyerekeket nevelik. S ek
kor rájöttem, hogy- mindaz a gyökérig ható 
különbség, mely a két módszer között fenn
áll. szinte szimbólumszerűen jelenik meg 
az írás-tanítás átalakulásában.

Bennünket úgynevezett szépírásra taní
tottak vagyis mindannyiunkat ugyanazon 
típusú betűk rajzolására és jaj volt annak, 
aki nem tudott beilleszkedni a sablonba. — 
A módéi n elemi iskolában csak a betűk leg- 
egysz'. rűbb alapvonalait mutatja meg a ta
nító, a hetük díszítését és kapcsolását ma
guk a gyerekek alakítják ki egyéniségüknek 
megfelelően.

Nekünk általában mesterséges testtartás
sal és ösztöneinktől idegen ferde szemszög
ből kellett megismernünk a világot, csoda-e. 
ha ilyen körülmények között maga a világ 
is. amelyet megismertünk, csupán összeesz- 
kábált tákolmánynak bizonyult, melynek 
egyes fogalomgerendái sorra összedőltek, 
mikor az iskolát elhagyva kiléptünk az 
életbe és csoda-e, ha ilyen körülmények kö
zött a mi tákolmány-világunk meg a való
ságos között szédítő szakadékot láttunk, 
melynek fölébe keserű csalódások és lélek
rontó) megliasonlások pilléreiből kellett las
san verejtékes hidat építenünk’

A modern iskola ezzel szemben ösztönzi 
a fejlődő gyermekiélek természetes érdeklő
dését és azt a világot tárja fel előtte, amely 
a valóságban is létezik, ugyanazokkal az 
összefüggésekkel, ugyanazokkal a kapcsola
tokkal: élet bátorságra neveli a kicsinyeket 
és meg akarja óvni őket a fölösleges kiáb
rándulások árán szerzett életismeréstöl.

Bennünket uniformizáltak, ugyanazt a 
tananyagot kényszerítették mindannyiunk- 
ra,_ tehetségesre és tehetségtelenre egy
aránt: elnyomták az egyéniséget, de elmu
lasztották kifejleszteni a közösségérzetet is.

Ma módot adnak az egyéniség szabad ki
fejlődésére. gondoskodnak arról, hogy a 
gyengébb felfogású ne hátráltassa az éle
sebb eszüt. de viszont a tehetségesebb se 
vehesse el a haladási lehetőséget a tehet
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ségtelenebbtől, ugyanekkor közös munkák
kal igyekeznek elültetni az együvétartozás 
kollektív érzését. *

Az egyik ilyen elemi iskolában azzal kez
dik reggelenként a gyerekek a napi munkát, 
hogy leírják egv mondatban, mit tapasztal
tak iskolába jövet. Ezeket a megfigyelése
ket a megfelelő naptárlapra ragasztva, sor
ban felaggatják a terem falára és így ma
guk alakítják ki az egész év képét. A sablo
nos mondatok között, — „ma hideg van,“ 
„ma köd van” — akad egészen költői is: 
„Hósapka van a házakon”.

Naplót is vezetnek. Előző napjuk élmé
nyeit lediktálják vagy maguk leírják a ta
nítónőjüknek, aki így néhány mondatból 
megismeri a gyerekek otthoni helyzetét., fej
lődésüket befolyásoló körülményeiket és be
pillantást nyer egész belső lelkivilágukba.

Egy másik reform-iskolában hetenként 
kétszer összegyűlnek az összes osztályok, 
elsőtől a. negyedikig és egy-egy „jelentés
tevő” elmondja, hogy milyen közös élmény 
érte az osztályt a legutóbbi gyülekezés óta 
é.s milyen közös munkával foglalkoznak. Az 
egyik osztály növényeket gyűjt, a másik 
faházat épít, mindegyik dolgozik valamin 
és mindegyik a saját elhatározásából.

Ugyanebben az iskolában minden gyerek
nek van egy kis könyve, melyben a szülők 
és a tanítónő egymással állandóan levelez
nek. úgyhogy egy pillanatra sem szakad 
meg a kapcsolat az otthoni és az iskolai ne
velés között. *

Pedagógiai részletekben vannak eltéré
sek az egyes modern elemi iskolák között, — 
hiszen az új nevelés mozgalma nem olyan 
régi, hogy kialakulhatott volna már egy 
minden részletében lezárt, egységes típus, 
— de az egyéniség megóvása, az önállóság 
kifejlesztése és a közösségérzés elültetése 
mindegyiknek egyformán legfőbb alapelve. 
Ezért nem is kényszerítik a gyerekeket 
ugyanazoknak a feladatoknak, ugyanabban 
az időben való megoldására, hanem mind
egyik gyerek előre elkészített feladat-cso
portot kap. amelyen önállóan és zavartala
nul dolgozik, amíg el nem készül vele. Mi
kor készen van. új feladat-csoportot kap és 
ha azt bevégzi. megint újat, úgyhogy a te
hetségtelenebb nem hátráltatja a tehetsé
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gest s miközben a többiek dolgoznak, a ta
nítónak van ideje egy-egy gyengébb felfo
gású gyerekkel akár félóráig is foglalkozni, 
segíteni, meg útbaigazítani. Az egyes ta
nulók eredményeit előmeneteli táblázatba 
foglalják; ez a táblázat a legékesebb bizo
nyítéka a módszer helyességének, mert meg
mutatja, hogy az alatt az idő alatt, amíg az 
egyik gyerek pl. huszonnégy számtani fel
adat-csoportot oldott meg, addig a. másik 
csak hatot.

Az egyik reformiskolában még ennél is 
tovább mennek: itt a gyerekek maguk vá
lasztják ki azt a munkát, amelyen dolgozni 
akarnak és még meghatározott órarend sin
csen. — Az ember azt hinné, hogy ilyen kö
rülmények között bizonyára nem végzik el 
azt az anyagot, amelyet a hivatalos tanterv 
előír, mert hiszen minden gyereknek van 
egy speciális érdeklődési köre és ha szaba
don választhat, bizonyára csak ezzel a kör
rel kapcsolatos munkákat választja. A ta
pasztalat ezzel szemben azt bizonyítja, hogy 
az előírt anyagot kivétel nélkül mind elvég
zik. sőt legtöbben messze túlmennek ezeken 
a kereteken. A gyerek többre képes, ha sza
badjára engedik és nem parancsolóként, ha
nem jóakaraté segítőtársként avatkozik bele 
munkájába a pedagógus. Ebben az isko
lában úgy dolgoznak, mint egy műhelyben: 
megvannak a külön munkaasztalaik, bősé
ges modell-tár és segédeszközök, minden, 
ami munkára csábíthatja őket és azt meg
könnyítheti nekik. Szabad segíteni is egy
másnak és mindannyian élnek is ezzel a sza
badsággal. *

Természetrajzot, földrajzot, történelmet 
úgy tanulnak, hogy mindig érezzék a tanult 
dolgok szerves kapcsolatát a reális élettel. 
Szétnéznek az iskola előtt és számbaveszik, 
hogy mit látnak, — köveket, fákat, kocsi
kat. autókat. — aztán felboncolják alkatré
szeikre a látottakat, megismerik összetéte
lüket és eredetüket. Elmennek sétálni, meg
nézik a várost, meghallják, hogyan épült és 
mi volt hajdan a helyén. Élményeiket meg
beszélik a tanítónővel, aztán a maguk sza
vaival leírják egy füzetbe, amelyet az egyik 
iskolában találóan „kincses-füzetnek" hív
nak. Az állatokat, növényeket, tárgyakat 
megpróbálják lerajzolni és maguktervezte, 
színes dísszel keretezik be a rajzokat.

A legtöbb modern iskolában az összetar
tozás érzésének kifejlesztésére iskola-közös
ségeket alakítanak a gyerekekből. Minden 
gyerek maga választja itt ki munkakörét, 
mellyel lse akar illeszkedni a közös munká
ba: van széktologató, táblatisztító, ablak
tisztító, tintafelügyelö, ruhatáros, egészség

őr stb. Minden gyerek rendkívül komolyan 
veszi vállalt feladatát és a gyengébbeknek 
nagy önérzet-erősítőül szolgál, hogy ezen a 
réven ők is ugyanolyan hasznosak lehetnek, 
mint a többiek. A tanítónő irányításával 
törvénykönyvet szerkesztenek, melyben a 
különböző iskolai vétségek szankcióit ők 
maguk állapítják meg, maguk bíráskodnak 
és maguk hajtják végre a büntetést. Legszi
gorúbbnak azt a büntetést tartják, hogy a 
vétkessel nem állhat senki se szóba.*

A modern iskola vezetői és tanerői nem
csak pedagógusok, hanem pszichológusok 
is. Nemcsak a tanulót látják a gyerekben, 
hanem a zsenge embert is. Nemcsak tanul
mányi haladására vannak tekintettel, ha
nem lelki fejlődésére is. Azt vallják, hogy 
született rossz gyerek nem létezik. Ha egy 
gyerek rosszul viselkedik, annak mindig 
van valami különös oka, többnyire otthoni 
körülményeiben. Kötelességüknek tartják, 
hogy kikutassák ezt az okot és ha lehet, meg 
is szüntessék vagy legalábbis az iskolai ne
veléssel csökkentsék hatóerejét- Megfi
gyeléseikről feljegyzéseket készítenek és 
amikor a gyerek végleg elhagyja az isko
lát. azokat rendszeres, átfogó képbe foglal
ják s így ez tájékoztatást nyújt a gyerek 
egész belső felépítéséről, mentalitásáról, jel
leméről, érdeklődési köréről, képességeiről 
és magaviseletéről.

Önálló gondolkozásra, egymás megbecsü- 
lésére. az élet szeretetére szoktatják a mo
dern elemi iskolák a bimbódzó gyerek-lel- 
keket. Bizonyos, hogy sokkal alaposabban 
járulnak hozzá tisztán a nevelés eszközfüvei 
egy új embertípus kialakításához, mint a 
legvirágosabb politikai szónoklatok vagy a 
legerőszakosabb politikai rendszerek. És 
ezért a leggyilkosabb cinizmusnak is meg 
kell torpannia ezeknek az intézeteknek a 
kapujánál és helyet kell engednie egy hal
vány optimizmusnak, hogy hátha mégis 
csak létezik az a frázisokkal agyonkompro
mittált jobb jövő és talán mégis csak fogaz 
emberiség valaha emberi életet is élni. Eh
hez azonban nem elég néhány magániskola, 
melyben csupán a jobbmódú családok gyer
mekeinek van helyük: ehhez arra lenne 
szükség, hogy a hivatalos tantervek is ita- 
tódjanak át az új nevelés friss levegőjével, 
táruljanak ki az összes népiskolák ablakai 
az új megismerések előtt és építsék fel az 
elemi után a középfokú iskolákat is új ala
pokon.

... Akkor talán az a generáció, mely gye
rekkorában így nevelődött, nem fogja egy
mást felnőtt-korában sem kézigránátokkal 
dobálni és gázzal itatni...
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AZ ANGOL FASIZMUS PROBLÉMAI
Irta: FE1KS IMRE.

1.

Az angol birodalom úgy él a XX. század 
emberének tudatában, mint az évszázados 
parlamentáris demokrácia országa. Aki 
ma is ebből a szemszögből nézi az angol 
politika eseményeit, furcsa dolgokat ta
pasztalhat. Pár évvel ezelőtt kisebb-na- 
gyobb fasiszta csoportok alakultak Angliá
ban. Különösebb jelentőségre egyik sem 
tett szert. Az egyik fasiszta csoport veze
tője, Moslej/. sűrűn járt Rómában. Vissza- 
érkezése után a vezetése alatt álló fasiszta 
csoport mindig új erőre kapott. Az angol 
külpolitika nagy „dilettánsa". Rothermere, 
a Daily Mail-koncern tulajdonosa ugyan
csak gyakran látogatott el Rómába és né
hány hónappal ezelőtt egyik olaszországi 
útjáról visszatérve a napi több millió pél
dányszámban megjelenő Daily Mail-lapo
kat nyíltan Moslet) fasiszta mozgalmának 
szolgálatába állította. Ezóta az angol 
fasiszta mozgalom ereje számottevően meg
növekedett. Ma már nem szükséges mun
káscsaládok kilakoltatását, fegyveres l'e- 
keteinges csapatok közbelépésével megaka
dályozni vagy London utcáin „botrányt" 
provokálni, a Daily Mail-lapok nagy pub
licitása révén könnyebben is el lehetett 
érni, hogy Mosley 50—60.000 főnyi tömeg 
előtt beszélhessen.

A német nemzeti szocialista párt törté
nete kézenfekvő tanulságot szolgáltat arra 
vonatkozólag, hogy milyen jelentőséget 
kell tulajdonítani annak, ha nagy tőke
erejű kapitalista csoportok óriási anyagi 
és propaganda eszközöket bocsájtanak a 
fasizmus rendelkezésére. Alig több, mint 4 
évvel Hitler hatalomrajutása előtt a német 
náci-mozgalom jövője politikailag oly re
ménytelennek látszott, hogy az 1928-as vá
lasztások után a Braun-Severing kormány 
feloldotta Hitler poroszországi beszéd
tilalmát. miután úgy látta, hogy a nemzeti 
szocialista mozgalom a weimari rendszerre 
komolv veszélyt már nem jelenthet. Nyom
ban ezt követően azonban — részben éppen 
a szociáldemokrácia nagy választási győ
zelmétől megriadva és a szociáldemokrácia 
által lassan átszivárgót! állami apparátus
nak fokozott mértékben való meghódításá
tól tartva — a német nagytőke óriási ösz- 
szegeket bocsájtott a HííZer-mozgalom ren
delkezésére s ennek segítségével a nemzeti 
szocialista párt oly hatalmas agitációs 

kampányt indíthatott meg, mely még a sok 
választási vihart, látott weimari Németor
szágban is példátlan méretű volt s a legki
sebb falu politikailag legközömbösebb em
beréig is lenyúlt. Igen sok más ok inellett, 
ennek a hatalmas méretű agitációshadjá- 
ratnak is nagy része volt abban, hogy az 
1928-ban veszélytelennek tartott Hit’ler- 
mozgalom 1930-ban 6 millió, 1932-ben pe
dig már 11 millió választót mondhatott ma
gáénak s végül a demokrácia eszközével is 
gyökerében támadhatta meg az egész 
weimari rendszert.

Ezek után nehéz lekicsinyelni annak je
lentőségét, hogy az angol fasiszta mozga
lom az utóbbi időben szemmelláthatóan sok 
pénz felett rendelkezik és Anglia egyik 
leghatalmasabb lapkoncernjén keresztül a 
közvélemény kialakítására is igen jelentős 
befolyást gyakorol. Ezért itt az ideje, ko
moly vizsgálat tárgyává tennünk azt a kér
dést, vájjon Anglia fasiszta átalakítása az 
angol burzsoázia érdekeinek egyáltalában 
megfelel-e s ha igen, sikerülhet-e és milyen 
feltételek mellett sikerülhet az angol bur
zsoáziának a munkásosztály szervezeteinek 
megsemmisítése és a fasiszta diktatúra 
megva lós ítása.

2.

Milyen momentumok szólnak amellett, 
hogy az angol burzsoázia számára kívána
tossá válhatik a fasiszta mozgalom alátá
masztása 1

Anglia gyarmati birodalom. Bármeny
nyire fügetlenítették is magukat egyes 
gyarmatok és domíniumok az anyaország
tól, az angol burzsoázia jövedelmének túl
nyomó része ma is a gyarmatokba való 
tőke- és áruexportból, onnan való nyers
anyagimportból, a gyarmatokkal való ke
reskedelem lebonyolításából és — last nőt 
least — a gyarmatoknak nem éppen olcsó 
igazgatásából származik. Ezért igen nagy 
veszélyt jelent az angol uralkodó osztályra 
nézve, hogy a jelenlegi politikai berendez
kedés meílett az egyes gyarmatoknak 
Angliától való függése lényegesen csökkent 
és^ mind jobban és jobban csökken. Ha to
vábbra is megmarad ez a fejlődési tenden
cia, létalapjaiban veszélyeztetheti az angol 
burzsoáziát. Nem véletlen, hogy az angol 
fasizmus legelőször éppen ezen a területen 
kezdett beavatkozni és kezdetben jóformán 
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kizárólag’ mint gyarmati fasizmus jelent
kezett. Ugyanakkor, amikor Angliában 
még alig mozgolódott a fasiszta mozgalom 
és szemmel láthatólag nem is nagyon igye
kezett a szervezeti formák megalapozásá
nál tovább jutni, a gyarmatokon és domí
niumokon igen élénk fasiszta tevékenység 
volt észlelhető. Különösen az írországi fa
siszta mozgalom volt erős s Írország föld
rajzi helyzeténél és stratégiai jelentőségé
nél fogva, kétségtelenül igen fontos volt az 
angol politika részére, hogy De Valera 
nagy erővel előretörő köztársasági mozgal
mát erőteljesen sakkban lehessen tartani. 
Ugyanakkor fasiszta mozgalom keletkezett 
Ausztráliában, Kanadában. Egyiptomban, 
Délafrikában és más angol gyarmatokban 
és félgyarmatokon is, mindenütt az Angliá
val valói kapcsolatok megerősítésének jel
szavával. A mai angol politikai rendszerre] 
szemben a fasiszta Anglia nyilvánvalóan 
az erős kéz politikáját folytatná a gyarma
tok és domíniumok önállóságra irányuló 
tendenciáival szemben s ha ezt a politikát 
a gyarmatokon fasiszta ,.népmozgalom’’ 
támasztaná alá, úgy Anglia viszonya gyar
mataihoz és domíniumaihoz kétségtelenül 
kedvezőbben alakulhatna.

A belpolitikai helyzet is sok gondot okoz
hat az angol burzsoáziának. A „nemzeti’1 
kormánynak hatalmas többsége van ugyan 
az alsóházban, de az utóbbi évek időközi 
választásai félreérthetetlenül megmutat
ták, hogy ez a helyzet csak a legközelebbi 
választásokig fog tartani és számolni kell 
azzal, hogy a Labour Party abszolút több
séget kap. hacsak közben Anglia politikai 
szerkezetében alapvető változások be nem 
állnak. S megtehetné-e a munkáspárt az ed
digi két munkáspárti — kisebbségi — kor
mány tapasztalatai után, hogy abszolút 
többséggel a háta mögött sem kísérli meg 
legalább programmja legfontosabb pontjai
nak, a bankok, a nagyipar és a bányaipar 
szocializálásának megvalósítását? S elég 
hatékony ellensúly lenne-e a népszerű cse
lekedetekre kélszülő alsóházi Labour-több- 
séggel szemben a középkori maradvány
ként tekintett felsőház vagy a királyi vétó? 
Nem látszhatik-e praktikusabbnak az an
gol burzsoázia előtt, sokkal hatékonyabb el
lensúlyról. rohamcsapatokról, „magánkéz
ben” levő géppuskákról, páncél kocsikról 
és hasonló „nyomós11 érvekről idejében gon
doskodni? Feltehető-e, hogy ölhetett kézzel 
fogják eltűrni a szoeiálista társadalom 
alapelemeinek megvalósítását, különösen 
miután az olasz és német fasizmus példája 
azt a felfogást látszik igazolni, hogy’ a mun
kásmozgalom erői a legnagyobb és legfej

lettebb országokban is megsemmisíthetek 
fasiszta eszközökkel? Talán elkerülhetők 
egy harmadik Labour-kormány szocializá- 
lási kísérletei más módon is, de kétségtelen, 
hogy az angol burzsoáziának igen súlyos 
belpolitikai gondjai vannak és sok szem
pontból kívánatosnak látszik, hogy leg
alább is a munkáspárttal szemben való el
lensúlyként kifejlődni és többé-kevésbbé 
jelentőséghez jutni engedjék a fasiszta moz
galmat.

Nem sértené-e azonban Anglia külpoliti
kai érdekeit a fasiszta átalakulás? Ez a 
kérdés rendkívül fontos, e cikk kereteit 
azonban lényegesen meghaladná az angol 
külpolitika problémáinak tárgyalása s 
ezért csak annyit jegyezhetünk meg. hogy 
az angol külpolitika szempontjából legfon
tosabb kérdések, az angol-amerikai és an- 
gol-szovjetorosz ellentétek tekintetében 
Anglia fasizáléidása és új. fasiszta külpoli
tika követése az eddigi ingatag külpolitiká
nál sokkal szilárdabb és reálisabb bázist 
biztosíthatna az angol birodalom részére.

3.

Ha ennyire érdekében állna az angol 
burzsoáziának a fasizmus megvalósítása, 
akkor miért nem halad még rohamosabban 
előre az angol fasiszta mozgalom? Hogyan 
történhetik meg, hogy az an«ol kapitaliz
musnak oly reprezentáns képviselői, mint 
Baldwin és Chamberlain a fasiszta mozga
lom ellen foglalnak állást? Csak a régi 
pártkötelékekhez való kötöttség vezérli őket 
állásfoglalásukban? Korántsem. Bármeny
nyire paradoxonként hangzik is. az angol 
burzsoáziának nemcsak a fasizmus meg
valósításához, hanem a fasiszta átalakulás 
elkerüléséhez is igen súlyos érdekei fűződ
nek.

A fasizmus kezdetben jó üzlet volt az 
olasz és ma is jó üzlet a német nagytőke 
részére. Ha itt-ott a „pártatlanság" látsza
tának megőrzése céljából a munkásság ja
vára döntött is el néhány üzemi vagy bér
konfliktust az olasz fasizmus korporációs 
rendszere, a töke és munka harcában nem 
ezeknek az izolált eseteknek van jelentősé
ge. hanem annak, hogy az olasz munkás 
életnívója, munkabére lényegesen csökkent, 
munkaideje hosszabb lett, hatalma és szer
vezettsége megsemmisült. A német fasiz
mus egyetlen éve ugyancsak a munkabérek 
igen nagymértékű csökkenését eredmé
nyezte.

Az utóbbi időben azonban a fasizmus 
kezd rossz üzletté válni. A liberális állam
ban — mindaddig, míg a munkásosztály

9Í?FÜGGETLEN SZEMLE



előretörése ezt a helyzetet meg nem változ
tatta — a burzsoázia volt az úr. ö rendelke
zett a hadsereggel és az egész állami appa
rátussal. A fasizmus uralomrtljutásával en
nek a dicsőségnek vége szakadt. A hadsereg 
és az állami apparátus a fasiszta bürokrá
cia kezébe került. Ez nem volt ugyan baj 
mindaddig, amíg a fasiszta bürokrácia .nem 
akadályozta a burzsoáziát. Ez a helyzet 
azonban kezd gyökeresen megváltozni. A 
múlt év novemberében elfogadott korporá
ciós törvény szerint nem a kapitalista ren
delkezik többé üzemének foglalkoztatása 
vagy leállítása, a fizetendő munkabérek, az 
üzemből kivonható profit és az üzem általá
nos igazgatása felett, hanem komplikált el
járási szabályokon keresztül lényegileg a 
fasiszta állami pártapparátus. A korporá
ciós törvény ugyan csak fokozatosan fog 
életbelépni, előrevetíti azonban árnyékát 
annak, hogy milyen lesz a hatalmi viszony 
a kapitalista és a fasiszta bürokrácia közt a 
kifejlett fasiszta államban. Ennek a hely
zetnek az elérése vagy siettetése valóban 
nem lehet túlságosan kívánatos az angol 
burzsoázia számára.

A fasiszta átalakulás megvalósítását 
előreláthatólag csak akkor fogja az angol 
kapitalizmus minden erővel forszírozni, ha 
a munkásosztály erőinek lényeges mértékű 
megnövekedése folytán a munkásmozga
lomban nagyobb veszélyt fog látni, mint a 
-ajátmaga által élet rekeltett fasizmusban.

4.
Hogyan reagál erre a helyzetre a mun

kásosztály! A polgári-liberális állam egész 
berendezkedésénél fogva a munkásmozgalom 
aligha helyezkedhetik arra az álláspontra, 
hogy saját erőit csökkenti, csak azért, hogy 
a burzsoáziát a fasizmus felé ne szorítsa. 
Az angol munkáspárt kénytelen a szocializ
mus alapvető elemeinek mielőbbi megvaló
sítására törekedni, minthogy másként vá
lasztóit, a liberális-demokrata államban 
való hatalmának bázisát is elvesztené. Ezért 
alig kerülhető el a harc a munkásság és a 
fasizmusba menekülő burzsoázia között a 
politikai hatalom teljességéért. Kompro
misszum alig képzelhető cl, oly sok forog 
kockán mindkét fél részéről. Ha a gazda
sági válság tovább élesedik, a döntő harc 
rövid időn belül bekövetkezhetik, miután a 
válság mindkét oldalon növeli azokat az 
erőket, amelyek a parlamenten kívüli meg
oldás irányába tendálnak.

Az angol fasizmus körüli csatározások 
során talán még sokkal több forog kockán, 
mint egy nagy ország munkásmozgalma. 
Olaszország és Németország fasizálása 
után a fasizmus angliai győzelme óriási 
mértékben megnövelné azokat a tendenciá
kat. amelyek már most is nyíltan Európa 
fasizálására törekszenek. A harc Angijá
ban az egész európai munkásmozgalom je
lenlegi formáinak fenntarthatóságáért fo
lyik.

TERSANSZKY J. JENŐ: Kakuk Marci a 
zondillök közt. (Nyugat kiadás. 1934.) Hamar és 
könnyen szívünkbe lopja magát ez a csavargó 
Kakuk Marci, ahogy céltalanul ténfereg város
ban. falún és csodálkozó szemekkel bámul a 
világba: s bár értetlen a dolgok és események 
okozati kapcsolatai tekintetében, kis huncut
sággal. ártatlan képpel mégis mindig elfoglal 
egy magának való helyet. Igazi gy ermek. Csak 
azokat az összefüggéseket ismeri, csak azokat 
a történéseket látja, melyek legközvetlenebbül 
érintik öt. De ezeket aztán tisztán és előítélet 
nélkül úgy, hogy ügyesen és magáranézve leg
hasznosabban beléjük is kapcsolódik.

Ez történik új regényében (igen, Kakuk Mar
ci regényében)’, is. Idilli környezetben érzi ma
gát, földi paradicsomban, — melyben természe
tes és gyermeki mohósággal szakítja le magá
nak a gyümölcsöket — és nem látja, hogy- fenn 
az égen viharfellegek gyülekeznek s hogy mé
lyében reng a föld.

A kitörő borzalom persze magával ragadja 

az ártatlan Kakuk Marcit a bajba. Dekát nem 
kell öt félteni! Hősünk odébáll és járja tovább 
a világot a magához hasonló tekergőkkel...

Kakuk Marci regényeiben legvonzóbb a köz
vetlenségük. A hős maga beszéli el élete vál
tozó történeteit és beszédén érezzük a most- 
születettség friss báját, mellyel történetei igazi 
— eredeti és népi értelemben vett — elbeszélé
sekké válnak.

Tersánszky az iró teljesen a háttérbe szorul. 
Kakuk Marci beszél és őt nem köti irodalom, 
hagyomány, nyelvtan: semmiféle korlát. Nem 
válogat és nem gondolkozik. Az első elébeötlő 
szót, szóképet kapja és már használja is. És jel
lemének, főleg pedig bővérű, állandó és átható 
erotikájának nagyszerű kifejezője ez a nyelve
zet, melyet hősünk részben az ízes paraszti be
széd, jórészt pedig a kisvárosi legalsóbb népré
tegek uccai és uecasarki szólamainak elemeiből 
alkot meg magának.

Murányi-Kovács Endre.
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SZERVES KÖZGAZDASÁG
Irta: GÖRÖG IMRE.

A magyar létminimum.
A ..Független Szemle" márciusi számá

ban gazdasági rovatunk egyik céljául tűz
tük ki. hogy számbavegyük és áttekinthető 
képbe foglaljuk a magyar termelés ténye
zőit és teendőit, a lakosság szükséglete, élet
színvonala szempontjából.

Minden gazdaság alapjában szükséglet
gazdaság. Bármilyen rendszer uralkodik is, 
szükségletek kielégítésére termel az ember, 
vagy sajátítja el más munkájának gyümöl
csét. A mai rendszert mint piacgazdaságot 
szembe szoktuk állítani a szükségletgazda
sággal. A szembeállítás jogos és érdembevá
gó. de csak annyit tesz, hogy a mai termelő, 
vagy termeltető a saját magáén kívül csak 
azt a szükségletet veszi számba, amelyik a 
piacon vásárlóerő formájában jelentkezik. 
A többi nem érdekli. Mint embert esetleg 
igen, de nem mint termelőt.

A laissez fairé elgondolása szerint a sza
bad verseny maximumra fokozza az egyéni 
erőfeszítést, győzelemre segíti a legkülönb 
produktumot és éppen ezzel biztosítja min
den életrevaló, versenyképes égvén boldo
gulását. szükségletének legteljesebb kielé
gítését. A XVIII. és XIX. század közgaz
dái és politikusai szemében ez a világért se 
jelentette azt, hogy egy maroknyi tehetsé
ges törtető kerül felül, a nagy tömeg pedig 
a porondon marad. Ellenkezőleg, biztosra 
vették, hogy a szabad verseny „a legna
gyobb szám legnagyobb jólétét'' alapozza 
meg.

Nem szállunk most perbe ezzel a felfo
gással. Nem vitatjuk, helves-e a célkitű
zés, azt se nézzük, igaz-e, amit a gazdasági 
liberalizmus hívei máig vallanak: hogy a 
rendszer mindeddig azért nem érhetett célt, 
mert sose valósították meg következetesen, 
mert a verseny se országokon belül, se nem
zetközi értelemben még sohase volt igazán 
szabad.

Csak azt szegezzük le, hogy végered
ményben a szabad verseny piacgazdasága 
is a dolgozó tömegek szükségletét, emel
kedő jólétét akarta szolgálni. A liberalizmus, 
hitvallói nem azt mondták: inkább legyünk 
éhesek, rongyosak és ágyrajárók, csak ne 
dirigáljon senki, hanem szentül hitték, 
hogy a szabadság, a korlátoktól, gyámkodó 
szabályozástól ment erők mérkőzése meg
hozza a legnagyobb szám legnagyobb jóié 
tét a földön.

Akár egyéni, akár kollektív tervszerűség 
érvényesül, a rendszer gazdasági teljesítő
képességének mértéke mindig ugyanaz: 
hogy alakul az összesség életszínvonala?

A magyar életnívó vizsgálatánál a Szak
szervezeti Értesítőben évtizedek óta megje
lenő havi kimutatást vettük alapul, az öt
tagú munkáscsalád heti szükségletét. Eiőző 
cikkünkben közöltük az élelem, ruházat, 
lakás, háztartási cikkek és egyéb szükség
letek követelését, mennyiség és pénzérték 
szerint. Az élelem kalóriatartalmát kéré
sünkre Dr. Szőilős Henrik volt szíves ellen
őrizni. Megállapítása értelmében ez az éle
lem, kvantum és összeállítás dolgában 
nagyjából megfelel az egészség kívánal
mainak tartalmaz mintegy 6—7000 kaló
riát két felnőtt, két nagyobb és egy kiesi 
gyermek számára. Az összeállítás persze 
idény szerint változó. A ruházat kerete va
lamivel tágabb, mint amit a létminimum fo
galmával szoktunk összekapcsolni, a ház
tartási cikkeké viszont inkább szűkös. Ami 
a lakást illeti, a vidéki lakosság helyzete 
más, mint a városié és az egész szakszer
vezeti standard ma elérhetetlen magasság
ban lebeg a magyar proletárok túlnyomó 
része fölött. Mégse volna helyes itt akárme
lyik tételt is redukálni, hiszen az országos 
létminimum, mint az egész magyar nemzet
gazdaság imperativ feladata és kontrolszá
ma érdekel.
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A magyar életszükséglet eszerint következőképp alakul:

kg

öttagú 
heti 
pengő

család 
évi 

kg

Évi lei

pengő kg

(kvóta

pengő

Összes 
millió 

inni

lakosság 
millió 
pengő

I. ÉLELEM.

1. hús*  
szalonna 
zsír

1
0.5

3.10
1.80
0.63

104

2(1

161.2 20.8
93.6 10.4
32.76 5.2

32.2
18.7

6.55

1.872
936
468

289,8
167,6 u

59.05

3.5 5.53 182 28 < .56 36.4 5 • .45 3.276 516.45,.

2. kenyér 13 4.42 676 229.84 135.2 45.97 12.168 413.73
f. liszt 1 0.29 52 15.08 10.4 3.02 936 27,18
burgonya 10 0.95 520 49.14 104 9.83 9.360 88,4 a
főzelék 5 1.50 260 78 52 15.60 4.680 140.40

29 7.16 1508 372.06 301.6 74.42 27,144 669,78’

3. tej 7 1. 2.24 364 1. 116.50 73.1 23.3 6.520 hl 209,70
tojás 4 <ll> 0.24 208 db 12.84 41.6 2.56 374,400 23.04
cukor 0.7 0.89 36.4 46.28 7.3 9.26 657 83.34
só 0.5 0.20 26 10.40 5.02 2.08 468 18.72

3.57 186.02 37.80 334.80

összes élelem 16.26 845.52 169.10 1,521.90

II. RUHÁZAT.
cipő, felső, 
alsóimba
24 féle áru átlaga 10.50 546.— 109.2 982.80

III. LAKÁS.
szoba, konyha 10 —
házra, pénz 0.2
szemét pénz 0.12

10.32 536.6- t 107.33 966.00

háztartás
fűtés, világítás,
összesen 7.64 397.36 79.37 709,56

IV. HÁZTARTÁSI CIKKEK, HŰTÉS,
VILÁGÍTÁS.

kg pengő kg pengő kg pengő millió millió
szappan 
szóda.

mm pengő

cipőkrém, 
tiszt szer. 4.18 217.36 43.47 391.231)
fa 20 0.84 1040 43.68 208 8.07 1,872.00 72,631
szén 40 1.9S 2080 102 96 416 20.6 3,744.00 185.409
világítás 0.64 33.3 6.7 60,305

3.46 180.— 36.— 318.33'-

* marhahús s disznóhús vegyesen.
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Öttagú család Évi fejkvóta Összes lako.c&g
heti pengő évi pengő pengő millió pengő

V. EGYÉB SZÜKSÉGLETEK.
közlekedés, 
iskolaszer, 
újság, dohány 6.53 340.— 68 — 612.00

VI BIZTOSÍTÁS ÉS ADÓ.
betegség, 
öregség, 
rokkantság, 
egyl. ill. 2.07 107.64 21.53 193.77

kereseti és 
rokkantadó 
jöv. adó 2.05 106.6 21.— 191.70

4.12 214.24 42.83 385.47

A magyar lakosság primer szükséglete tehát tartalékokkal, közszolgáltatással együtt, mai 
kiskereskedői m i árba n :

Élelem 16.26 845.52 169 — 1,521.00
Ruházat 10.50 546 — 109.20 982.80
Lakás 10.32 536.64 107.33 966.00
Házt. fiit. vil. 7.64 397.36 79.37 709.56
Egyéb 6.53 340 — 68.— 612.00
Bizt. és adó 4.13 214.24 42.8 385.47

55.37 P 2,879.76 575.70 5,176.83

Nézzük most, liogy visszonyul ebhez a szükséglethez minden egyes területen a 
tényleges magyar termelés és fogyasztás.

(Folytatjuk.)

Önnek
ezúton hozom szíves tudomására, hogy 
ezidén Visegrádon, kellemes fekvésű 
dunaparti kertes villában nyaraltatok 
gyermekeket. A hely kiválasztásában az 
a szempont vezetett, hogy a hegyvidék 
nyújtotta előnyöket egyesítsem a vízi
sport lehetőségeivel. A rámbízott gyerme
kek ellátása úgy a higiéné, mint a nevelés 
szempontjából minden tekintetben kielé
gítő lesz. Számolva a mai viszonyokkal, 
méltányosan gondolok eljárni, ha egyhavi 
nyaralás összegét 130 pengőre kontemplá- 

lom.
MOÓR MÁRIA

V., Mária Valéria=utca 12. 
Telefon: 82=1=10.

SORSJEGYET mindig 

BENKÖNÉL vegyen 
(ANDRÁSSY-ÚT 56) 

BANKÓT ÉR!
Húzások június 13—14.=én.
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MAGYAR KÜLKERESKEDELEM
írta: JUSTUS PÁL (Paris).

Aki Magyarország külkereskedelmi mér
legére ránéz, hajlandó feltételezni, hogy az 
expanzív törekvések, a ..magyar imperializ
mus" fő hajtóereje a magyar mezőgazda
ság. 1882—1891 közt a magyar összkivitel 
értékének 55%-a esett a mezőgazdaságra, 
1923—25 közt — bár a magyar ipar a hábo
rút követő években igen gyors tempóban 
fejlődött — 61%, 1927-ben 73.2%, 1928-ban 
68.5%, 1929-ben 71.4%, 1930-ban 70.3%. Ab
szolút számokban: 1927-ben 591 millió, 
1928-ban 566 millió, 1929-ben 742 millió, 
1930-ban 640 millió pengő a mezőgazdasági 
export összértéke. (Az 1930-as csökkenésnél 
már tekintetbeveendő a mezőgazdasági 
árúeikkek óriási áresése.) Mindebből arra 
lehetne következtetni, hogy a magyar me
zőgazdaság ..imperialista". S akkor nehéz 
volna magyarázatot találni arra a nagyag
rárius részről ismételten hangoztatott kije
lentésre. hogy a határrevizió tekintetében 
indokolt az óvatosság, mert az elszakított 
területek visszacsatolása csak növelné Ma
gyarország már ma is elhelyezhetetlen ga
bonafeleslegét.

Annak a, ténynek, hogy a magyar ag
rártőke beleié a jelenlegi kormányrendszer
rel szemben egyre élesebb ellenzéki állás
pontot foglal el, kifelé pedig az utódálla
mokkal való kibékülést, többé-kevésbbé az 
adott helyzetbe való belenyugvást propa
gálja, jelentős belső és világpolitikai okai 
vannak. Befelé mindenekelőtt az a tény, 
hogy az el len forradalom első szakaszának 
nagy egységfrontján, az ipari és mezőgaz
dasági tőke összefogásán, amelyet később a 
két nagy érdekfront között lavírozó cikk- 
cakkpolitika váltott fel, hatalmas réseket 
ütött a világválság. A magyar mezőgazda
ság ,.szanálása" nélkül elképzelhetetlen a 
válságból való kilábolás. E szanálásnak első 
feltétele a termelési költségek jelentős 
csökkentése, a mezőgazdaság produktivitá
sának emelése, amihez igen nagy, belföldön 
előteremthetetlen tőkék befektetésére van 
szükség. Második előfeltétel olyan gazda
sági külpolitika, amely biztosítja az ezáltal 
aiég jelentékenyen növekvő agrárexport
felesleg elhelyezését. A magyar agrártőke 
külpolitikája e két előfeltétel megteremté
sere irányul. Hogyan?

A magyar agrártöke és ipari tőke ellenié- 
tét hosszú idei". mint a „nemzeti4 agrár- 
tőke és az „idegen" ipari tőke ellentétét 
tüntették fel, különösen agrároldalról. A 

valóságos helyzet nem ilyen egyszerű. Mert 
ha igaz is, hogy a magyar iparban a kül
földi tőkék súlya a háború óta növekedett 
(a banktőkén keresztül amerikai tőkék a 
nehéz- és elektromosiparban, svájci töke a 
textiliparban, kisebb mértékben angol, hol
land. német, minimális mértékben francia 
tőke) viszont a „nemzeti önellátás" abszurd 
jelszava lényegében mindig a magyar ipar 
védelmét, szubvencionálását, belső mono
polhelyzetének a biztosítását célozta. Ez a 
jelszó akkor hangzott el először, mikor Ma
gyarország a Népszövetségtől u. n. szaná
lási kölcsönt kért és kapott. Köztudomású, 
hogy a kölcsön jelentős részét Franciaor
szág. Anglia, Hollandia és Csehszlovákia 
jegyezték és garantálták, szóval az u. n- 
francia blokkhoz tartozó államok. Ebből 
érthető az is. mért ajánlotta a Népszövet
ség a kölcsön nyújtásával és azt követő 
pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatban a ma
gyar gazdaság gyökeres átszervezését, a me
zőgazdaság modernizálása mellett a fölösle
ges és telephelyelőnyöket nélkülöző ipar
ágak, szóval a magyar ipar jelentős részé
nek leépítését. A túlnvomó>an francia töké
vel dolgozó cseh iparnak, a francia politika 
egyik legfontosabb támaszának egyik köve
telése volt ez. A magyar hivatalos politika 
már akkor szembehelyezkedett e követelés
sel s a magyar iparnak sikerült is ellen
állnia. A magyar vámpolitika az iparnak 
nemcsak szubvenciót, de belföldi monopó
liumot biztosított, s a nem védő, de szinte 
prohibitív jellegű 30%-os vámfalak mögött 
az iparnak egy új ága nőtt nagyra, a vá
mokkal, majd behozatali tilalommal védett, 
Európa legolcsóbb munkaerejével dolgozó 
s emellett államilag szubvencionált textil
ipar. S még ma is, amikor pl. az ugyancsak 
alaposan védett gépipar a mezőgazdasági 
válság kihatása folytán szinte agonizál, a 
textilipar, amely konkurrencia hiányában 
nem volt kénytelen üzemét a környező ál
lamokhoz hasonló mértékben racionalizálni 
sem. szinte kivételesen kedvező helyzetben 
van.

Az ipari vámoknak ez a politikája termé
szetesen retorziókat vont maga után az 
elsősorban érintett Csehszlovákia és 
Ausztria részéröl. A magyar mezőgazda
sági exportot, amelynek túlnyomóan nagy 
része éppen ezekben az országokban talált 
elhelyezésre, fokozatosan kiszorították s 
részben a belső mezőgazdaság erőteljes fej
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lesztésével, részben más agrárállamokkal 
kötött megállapodásokkal (Románia, Ju
goszlávia) pótolták. A magyar agrárexport 
így kénytelen volt olyan távolabbi piacokat 
keresni, ahol nemcsak magas szállítási költ
ségekkel terhelten kellett megjelennie, de a 
világkonkurrenciával is fel kellett vennie a 
verseny t. Olaszországról, amelyre a magyar 
politika (gazdasági és politikai szempont
ból) nagy mértékben számított, csakhamar 
kiderült, hogy távolról sem pótolhatja az 
elveszett osztrák és cseh piacot. Egyrészt a 
tengeren szállított olcsó amerikai — sőt 
1929-től kezdve az orosz — gabona verse
nye, másrészt és főleg a minden eszközzel 
mezőgazdasági autarkiára törekvő olasz 
gazdaságpolitika, amely a „battaglia dél 
grano"-ban a gabona-termelést 25 % -kai nö
velte, a külföldi gabona vámját egészen az 
ár 160%-áig emelte s végül 1931 elején ren
delettel kötelezte a malmokat 95%-ig bel
földi gabona kiőrlésére, egyre csökkentette 
a magyar agrárexport piaclehetőségeit 
Olaszországban.

Az 1928—29. évek súlyos válsága, amely 
az egész világon és Magyarországon is 
rendkívül nagy terméseredményekkel esett 
össze, a magyar mezőgazdaságot ellentáma
dásra. bírta. Ékkor harcolta ki az állami vá
sárlásokat, a boletta formájában nyújtott 
szubvenciót, ezekre az évekre esik a földre
form során „megváltást szenvedettek" kár
talanítása, amelynek fedezetéül a gyufamo
nopólium eladásáért kapott svéd-amerikai 
kölcsön szolgált. De ezek a koncessziók, 
amelyek távolról sem segítettek a mezőgaz
daság helyzetén, ellenben lényegesen hozzá
járultak az állampénzügyi válság kiélese
déséhez (akárcsak néhány- délamerikai ál
lamban) s amelyeknek az lett volna a fel
adatuk, hogy az ipari és mezőgazdasági 
tőke bomladozó szövetségét megszilárdít
sák, nem változtattak, nem tudtak változ
tatni a magyar gazdaságpolitika ipartámo
gató alapkarakterén. így- került sor, egyre 
nehezebbé váló agrárkivitel mellett Í931-

Bl’K MIKLÓS: Túl a Marxizmuson. (Kos- 
mos-kiadás, Budapest. 1934.) Az élet meglepe
tésszerűen új vonásait mutató korunkban szel
lemi magatartássá kezd válni a múlt vezéresz
méinek likvidálása. Bük Miklós tanulmányá
nak olvasásakor, amely egyúttal „egy társada
lomszemlélet alapvonalait"*  óhajtja adni, az 
volt a benyomásunk, hogy itt nem ennek az 
attitűdnek vállalásáról, hanem inkább valami 
ügyeskedő kis igyekezetről van szó, mely tar
talmát és mondanivalóját tekintve alig halad 
túl a doktori értekezéseken.

Bizonyos, hogy a kor szellemkritikája és tű

ben a magyar-cseh, egy évvel később a ma
gyar-osztrák vámháborúra. Ha figyelembe 
vesszük, hogy még az utolsó években is a 
magyar mezőgazdasági kivitel négyötöd ré
sze e két országba irányult (1930—31-ben a 
búza- és búzalisztkivitel 52%-a esett 
Ausztria. 29.1%-a Csehszlovákiára, a rozs
kivitel 73.5%-a Ausztriára, 6.5%-a Cseh
szlovákiára, a sertéskivitel 54-8%-a Ausz
triára, 45.1%-a Csehszlovákiára, a zsírkivi
tel 25.9%-a Ausztriára, 54.1%-a Csehszlo
vákiára) akkor e gazdasági konfliktusok 
jelentősége félreérthetetlen. A magyar ag
rárérdekek nagymértékben háttérbe szorul
nak az ipar érdekei mögött.

És ha — hatalmasabb világpolitikai 
erők nyomása alatt — az osztrák-magyar 
vámháború 1932 végén meg is szűnt, ebből 
a magyar mezőgazdaság nem sok hasznot 
látott. Még a minden eddiginél alacsonyabb 
belföldi árak — búza P 7.30. rozs P 3.80, — 
is fölötte voltak a világpiaci árnivónak.

Ebben a helyzetben a magyar agrártőke 
befelé élesebi) ellenzékévé válik a kormány
zatnak, amely túlnyomóan az ipari tőke ex- 
poziturája. kifelé pedig egyik támaszpont
jává azoknak a tendenciáknak, amelyek az 
eddig az olasz-német nagyhatalmi blokk ér
dekszférájához tartozó Magyarországot az 
ellenkező (francia-kisantant) frontba akar
ják átemelni. A magyar agrártöke távolabbi 
és közelebbi érdekei világosak és egyértel
műek: a távolabbink feltétlenül szembeállít
ják az Egyesült-Államok és Oroszország 
hatalmas konkurrenciájával. a közelebbiek 
az Ausztria és Csehszlovákia felé való kö
zeledést parancsolják, mert a magyar ag
rárfelesleg csak e két országban helyezhető 
el rentábilisan. Minthogy azonban Ausztria 
és Csehszlovákia a magyar agárártermékek 
beengedése fejében a magyar piac szabad
dá tételét követeli a maga ipari exportja ré
szére és e fejlettebb konkurenciának a ma
gyar ipari kapitalizmus aligha tudna ellen
állni. a közeledés árát nagyrészben a ma- 
gyar ipari tőkének kellene megfizetnie.
dománya alapvető változások előtt áll s ennek 
eredményei ma csak igen kevesek számára 
konzumálhatók. Véleményünk szerint pedig a 
inult eszméinek „Überwindungja", úgy, hogy 
az eszmeileg és társadalmi aktivitásban értéket 
is jelenthessen, nem képzelhető el másként, 
csakis ennek a modern tudománynak teljes 
fegyverzetében. Bük Miklós pedig egy régholt 
és megbukott egyetemi kinyilatkoztatásokon 
alapuló kritikával akar túl lenni a marxizmu
son s így vállalkozása — amely egyébként 
Spengler és Ligeti Pál csapásán inog — érthe
tően csődöt mond. Sz. A.
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NEHÁNY SOR MÓRICZ ZS1GM0NDH01
Irta: KÖRMENDI ZOLTÁN.

A könnyű érvényesülés többnyire csuka kis 
középszerűségek sorsa. M ó r icz Z s i g ni o ndot 
senki sem sorozhatja a középszerűségek közé. 
Érte is gáncs, támadás; több, mmt elegendő. A 
nagy tehetség azonban minden akadállyal meg
birkózott. Érvényesült. Beérkezeti. Körülbelül 
oda. ahonnan a legtöbb gáncsot vetették eléje. 
Most aztán a beérkezettek páholyából nézi a vi
lágot.

M óricz Z s i g m o n dót. az írót, ritkán ér
dekelték a pillanatnyi jelenségek. Az élet dina
mikája, a kialakulások útja foglalkoztatta. 
Mint ismert és elismert író, tizenhat — tizen
nyolc évvel ezelőtt beült az egyetemi padokba, 
hogy a tudomány útját í<: yelje. Hónapokig járt 
akkor a kupolaterembe. És falvakat, városokat, 
országrészeket, hogy a mozgó és fejlődő életet 
az élet közepében élhesse.

A beérkezett író most új útra indult. Az az út 
érdekelte, ami élesen vág el az ö pályájától. A 
szegénység útja. Elindult a Pesti-Napló vezér
cikk-oldalán és eltévedt. Nem találta meg az 
utat. Pillanatnyi, felületi jelenségeket látott 
meg csupán. Ellenben érvényesülésének újabb 
mesgy éjére bukkant.

Móricz Z s i g m ond a nyomortelepeken 
mosolygó embereket látott. A jó polgári olvasó 
részére valószínűleg felháborító, hogy ínséges 
emberek is mernek mosolyogni. Ne tessék fel
háborodni! Megsúghatjuk, mi találkoztunk már 
ugyanazoknak a nyomort ele péknek ugyanazok
kal az ínségeseivel, akikkel M óricz Z s i g - 
mond, olyankor is, mikor nem mosolyogtak. 
Viszont megértjük azt is, hogy M ó r íc z 
Zsig mond igazán kellemes és közvetlen meg
jelenése a legszomorúbb arcokat is felvidítja.

„Ezek az emberek általában nyugodtan alusz
nak. Ahhoz, hogy valaki idekerüljön, igen fon
tos kellék, hogy nyugodtan tudjon aludni.“

Ezt M óricz Z s i g m ond állítja. Meg a 
következőket is:

„Hogy valaki idejusson, ahoz igen nagyfokú 
infantilis egyszerűség is kell. Gyermekek ezek 
a szegények, akik így lecsúsztak és ilyen setét 
mélységbe jutottak. Mintha ki volna operálva 
a lelkűkből a kemény, harcos emberi tulajdon
ság, a pénzkereset és pénzmegtartás nagy mű
veletéhez szükséges Energia^... „Nincs az a 
mélység, ahonnan fel ne lehessen emelkedni,ha 
valakiben energia van és centripetális gyüjtö- 
kcpesség.1"

Jól van M óricz Z s i g m o n d. Ez nem csak 
Nemzeti Színház, hanem már majdnem akadé
miai tagság. Csak tessék megnyugtatni a nem 

létező társadalmi lelki ismeretet, hogy aki szük
séglakásba szorult, vagy akit onnan Is kilakol
tatnak, az nem is érdemel mást. Egyéni hibák, 
nem pedig a társadalmi és gazdasági rendszer 
bűneinek következménye ez.

M ó r icz Z s i g m o n fi szép bajuszát hóna
pokig bámulták annak idején az egyetemen. De 
nem üldögélt hónapokon keresztül a munkaköz
vetítőben. Nem állt az épülő házak elé, ahol hu- 
szan-harmincan lesik a munkát. Azt a munkál, 
amihez a véletlen szere n c s e, nyolc, vagy 
tíz másik embert állított. Nem kérdezte meg, 
hogy a szerencsések „centripetális gyiijtőképcs- 
sége" min nyit tud összekuporgat ni véges mun
kanapok alatt, a végtelen műnk a nélküli ség ide
jére.

Nem értjük Móriczol. Micsoda ördög bújt 
beléje, hogy a cikk egyik helyén a munkavá
gyat a vagyonszerzés ördögével azonosítja? És 
hogy kerülhet bármilyen M ó rí c z-írásba olyan 
mozigiccscs elképzelés, hogy abból a fiúból, 
akit munkaadója úgy megdolgoztat, hogy es
tére már futbalrúgásnyi ereje sincsen, az ilyen ! 
szegény, megnyomorított gyermekből hihetőleg 
gyáros lesz?

Ezek után bajosan tekinthetjük pusztán tény
beli tévedésnek, hogy a szükséglakások lakói a 
fővárostól nyolc pengős havisegélyt kapnak. 
Havisegélyt {négy pengőtől, nyolc pengőig) a 
főváros csak legritkább esetben és akkor is tel
jesen munkaképtelen, hatvanöt évüket betöltőif 
ínségeseknek ad. Ezek pedig éppen Móricz | 
zárósorai értelmében nem kellene, hogy része- | 
süljenek ebben. A sorok így hangzanak: „Az 
inséglakások lakói tulajdonképen az emberi
ség gyermekei. Kell, hogy a közösség gondos
kodjék róluk s ezt már azzal magával megér- t 
demlik, hogy g o níl fala n u l végzik az em
beri faj fenntartásúnak feladatát.^

Ej, ej, M óricz Z s i g m o n d! Heréknek 
méltóztatik tekinteni minket előkelő beérkezett- 
ségében? A munkanélküli aratóval, kubikussal, 
kováccsal, áccsal és újságíróval szemben a tár
sadalomnak nincs is más feladata, minthogy 
újabb bérlenyomó munkanélküli tábor világra- 
h ozását követelje tőle?

Egy szép song két sorát üzenjiik Móricz- 
nak:

„Csak légy egy évig munka nélkül, — Légy 
ágyra járó, elh agy ott.“

Jóllehet Móric znak nem kell ettől tarta
nia. Az elszegényedés útját nem ismeri. Az ér
vényesülését annál jobban.
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Szemle^____ _
IRODALOM :

Mit'Tir-MnggJ

HATVÁNY LAJOS: Egy székely nemes, aki 
felfedezte a demokráciát. (Káldor könyvkiadó 
1934.) Hatvány Lajos „Katedra nélkül**  címmel 
irodalmi szemináriumot kezdett, mégpedig: sze- 
minárumát nem hallgatóknak, hanem — olva
sóknak tartja. Mondanunk sem kell: kitörő 
örömmel üdvözöljük ezt a kezdeményezést. 
Hatvány Lajos katedra nélkül is katedrán ül, 
komoly és alapos stúdiumokat folytat és büsz
ke lehet munkája eredményére. Nálunk amúgy - 
is csak egynéhány széplélek érdeklődik komo
lyan problémák, pláne irodalmi, kultúrhistóriai 
problémák iránt s így csak hálásak lehetünk a 
véletlennek, hogy a „Schöngcist**  Hatványnak 
érdeklődését erős tehetséggel áldotta meg. Első 
kötete Bölöni Farkasról, erről a teljesen elfe
ledett emberről szól. Korában a legkiválóbbak 
dicsérték, egy Wesselényi, Kossuth, Széchenyi 
lelkesedtek érte s könyvalakban megjelent 
amerikai utinaplójáért; míg ma- Még iroda
lomtörténészek is legföllebb nevét hallották 
csupán. Hatvány vezetésével brilliáns képekben 
bontakozik ki Bölöni Farkas minden meglátása, 
vívódása és kétségbeesése, mellyel hazája elma
radottságát, nyomasztó, gőgös, bürokrata, pro
tekciós feudalizmusát szemléli. A külföldi min
taképet idézi örökösen, de minden sorában érző
dik. miért voltaképpen mindez. Hogy is írja 
Bölöni? „Megcsalódtam hazámnak morális ere
jében, alig van tíz ember, ki értené, mit kell 
fenni... a nagyobb rész, még csak módiba1, ön
haszonból, ravaszságból liberális, kevesen gon
dolkodtak komollyan a szabadságról, annak 
szelleme nem vált még vérré ben nők... S le
het-e többet remélleni törvényeink mostani ál
lásában? ... külső vagy belső megrázkódtatás, 
sanyargatás és ínség kell, hogy felébredjen a 
bűnös henyeségböl.^ Igen. Külső vagy7 belső 
megrázkódtatás! Vájjon mit mondana ma Bö
löni? És mit mondanának mind a többiek, akik 
látó szemmel nézték hazánk viszonyait s akik 
soha el nem érhették, hogy szavuk termő talaj
ra talált. Jobb erre nem is gondolni. Hatvány 
csak munkálkodjék, ássa ki a porból megnem- 
értett kedveseit, gondozza őket, juttassa napvi
lágra s higyje nagy, erős bizakodással, hogy
lesz itt még egyszer minden másképp is.

Dénes Béla.

NAGY LAJOS: Kiskúnhalom. (Pantheon). 
..Kiskúnhalom nagyközség. Budapesttől délre a 
Duna mellett fekszik, a folyamtól körülbelül 
egy kilométernyire, a fővárosból vonattal, még 
pedig a fővonalról, átszállással a vicinálisra, 
nem egészen három óra alatt érhető el. A har
madosztályú jegy ára 3 pengő 90 fillér. A hajó 
valamivel olcsóbb, de az út időtartama bősz— 
szabi). A szomszédos Dunaszenes községnél van 
hajóállomás, odáig négy óra, onnan gyalogo
san, jól kilépve 30—35 perc**.

így kezdődik a regény- s ugyancsak a pontos
sággal, mindenre kiterjedő figyelemmel, az ár
nyalatok tökéletes ki hangsúlyozásával folyta
tódik. Sehol egy percnyi kitérő és sehol semmi 
mellébeszélés. Mondatai keményen koppanak 
mint egy magabiztos férfi léptei. Elvet minden 
díszt és minden fölösleges cicomát. Ilyen „egy
szerűen**  csak olyan író mer írni, aki tökélete
sen ismeri a mesterségét.

Öt vagy hat egymással párhuzamosan haladó 
történet a regény. Az alakok százai vonulnak 
fel e néhány történetben, alakok, akiknek apró, 
kínzó elemekből összetevődő lelki állapotát ki
fogyhatatlan invencióval vázolja fel az író. 
Képeket, jeleneteket sorakoztat fel egymás 
után, jeleneteket, amelyeket egy mély, sajgó, 
férfias líra tart össze és kerekít egésszé.

Ez a líraiság az, ami kimentette Nagy Lajost 
a naturalizmus útvesztőiből. A „Lecke* . „Bér
ház44, „Utcai baleset**  című növel láskö tetei már 
ennek az új, lírai periódusnak értékes és érdekes 
darabjai, de a „Kiskúnhalom* 4 eddigi írói tevé
kenységének csúcsteljesítménye. Egy író teljes 
diadalát jelenti e könyv, anyaga felett. Noha 
aránylag kevés helyen fűz érzelmi kíséretet 
mondanivalóihoz, de már abból, ahogyan alak
jait összeválogatja, ellenállhatatlanul tör elő a 
lírai hév. Varga Mihály például, aki „nem únja 
meg a kapálást, mert érdeknek sem találja. Va
lami más. egészen más vezércsillag ragyog az 
ő szeme előtt, amikor gépies egyformasággal, 
fáradhatatlanul emeli és vágja a földbe a ka
pát, hajol, lép, gondosan figyel, itt nincs felleb
bezés, itt muszály früstökig, délig, estig, egyik 
napon és a másikon, egyik esztendőben és a má
sikban. az élet elfogytáig, ha fáj is a dereka, 
akkor sem gondol rá, hanem mintha minden 
egyes kapavágás s a kapavágások végtelen sora 
önbíztató hajsza lenne, tovább, tovább, újra to
vább, muszáj, nem fáj, egy csöppet sem fáj44. 
Vagy Kara Péter, aki ül a kunyhója előtt, né
zelődik és a dinnyéjét őrzi. „Néz, szinte ezt le
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hetne mondani, nem is gondolkodik. Hogy va
lamit, bármit különösen megfigyeljen — diny- 
nyén kívül — ilyen ötlete nem támad. Hogy 
olvasson valamit — efféle vágya egyenlő lenne 
a csodával. De azért nem unatkozik. És jól érzi 
magát. Egészséges, semmi testi-lelki rossz nem 
bántja, él, él bele a világba, ha majd megkell 
halnia, akkor sem ijed meg valami különösen, 
talán annyira nem tudja majd, bármely beteg
ség lepi meg, hogy már meg kell halnia, mint 
ahogy azután sem tudja az idő végtelenségéig, 
hogy már meghalt../*  Ezek az alakok egy mély 
líraiság t tizén olvadtak át, mielőtt egyáltalán 
felbukkantak az író fantáziájában.

Minden eddigi írásműtől, amely a falu igazi, 
— tehát nem a felszínen jelentkező, kintről 
könnyen megfigyelhető — életét akarta fel
tárni, merőben különbözik e könyv. Nagy La
jos nem egy eleve fölvett nézőpontból tekinti a 
falut. Számára Kie&únhalom nem csak egy po
ros, piszkos, kultúra nélküli fészek, de nem is 
muskátlivirágos ablakok és ákácfák alatt an- 
dalgó szerelmesek gyűjtőhelye. Érdekes, hogy 
hősei életében aránylag milyen kevés szerepet 
játszik a szexualitás, ellentétben a naturalista 
regények paraszthőseivel, akikben mindig túl
árad a férfiasság, mert a kendőzésnek ez is egy 
módja: a konfliktusok szexuális területre való 
áttólása.

Amint már mondottam. Nagy Lajos írói te
vékenységének csúcsteljesítménye e könyv’. 
Újat jelent falu és parasztszemlélete, újat jelent 
irodalmunkban formáját illetően is. sőt újat je
lent mint szociográfiai munka.

Forgács Antal.

Kölcsönkönyvtár és könyvkereskedés: 
GONDOS SÁNDOR, Andrássysút 67.

PEARL S. BUCK: Kwei-Lan vergődése. 
(Palladis kiadás 1934.) Pearl S. Buck első köny
vét már méltattuk. Bizonyos, hogy egyike a 
legértékesebb könyveknek. De az még nem volt 
bizonyos, hogy írónőjüknek többi kötete fölér-e 
az Édes Anyaföldhöz. Hiába próbálja valaki 
magát teljesen és tökéletesen beleélni egy tőle 
faji la g is idegen nép leikébe, rendszerint ez nem 
szokott sikerülni. Lehetnek és adódnak szeren
csés pillanatok, amikor érzi, tudja, hogy a leg- 
mélyre tapintott, de ezek a pillanatok hamar 
elszállnak s jó azoknak, akik képesek e ritka 
pillanatok megrögzítésére. Már ez is elég, hogy 
valakinek maradandó értéket biztosítson. Nos, 
úgy látszik Pearl S. Buck nemcsak pillanato
kat rögzít meg. Úgy látszik, ez az amerikai 
asszony végleg elszakadt fajiságától, hogy be
olvadjon a kínai fajiságba, hogy magába szívja 
és könyvein át rezonálja a kínai lélek mámo- 
rító és mákonyos illatát. Kwei-Lan kis kínai 

nő, akit évezredes tradíciók szigorú tiszteletben- 
tartásával neveltek föl s mégis, ezek az évez
redes kötelékek gyengéknek bizonyulnak a mo
dern kínai férj szerelmével szemben, mert a 
szerelem mindent legyőz s évezredes faji gyű
lölet és keserűség olvad a semmibe a testvér
fiú amerikai asszonyával szemben, mert a sze
retet mindent megért s mindeneket átfog. Ez 
lenne a tanulság, de ez a tanulság nem Lao- 
Tse bölcs szavain keresztül, hanem hétköznapi 
életsorsok lassú áramlásán át — hiába... Kí
nában még nem ismerik a „tempó**  fogalmát s 
ha egyebet nem. de ezt irigyelhetjük tőlük — 
szűrődik le s oly művészettel, halkan és észre
vétlenül lopakodik be tudatunkba, hogy' soha 
onnét ki nem mehet. És ez Pearl S. Buck leg
nagyobb érdeme. Tudjuk, egyre többen tudjuk, 
hogy’ „ex oriente lux“, keletről jön a fény, de 
szükségünk van vezetőkre s Buck asszony, 
egyetemi tanár, írónő, ki megundorodott és 
végleg elvált attól, amit „feliér emberek civili
zált világáénak neveznek, kétségtelenül a leg
jobb vezető. — A magyar fordítást Zigány .-ír
pád végezte igen jól.

Dénes Béla.

Dr. Frigyes Júlia kölcsönkönyvtára 
Angol, francia, német könyvek. 

Legolcsóbb szórakozás!
Legnívósabb élvezet! 

Legkönnyebb nyelvtanulás! 
Budapest, IV., Veres Pálné=u. 8. T. 83=2=08.

DR. ROYKÖ VIKTOR: Előadások a francia 
forradalomról. (Kiskúnfélegyháza, 1934.) Ami
kor, mint napjainkban a bolsevista, fasiszta hit
lerista és velük rokon egyéb ideológiák részé
ről annyi támadás éri a liberalizmust és annak 
állítólagos szülőanyját, a francia forradalmat, 
nem lehet csodálni, hogy akad valaki — dr. 
Roykó Viktor személyesen — aki hatalmas vé
dőbeszéd megírására vállalkozik a leóesárolt 
francia forradalom mellett. E vállalkozás ma
gában véve is heroikus és tiszteletet paran
csoló. Még heroikusabbá válik azonban akkor, 
amikor azt igyekszik bebizonyítani, hogy a 
francia forradalom eszmekörében nemcsak a 
liberalizmus gondolata lelhető fel, hanem a 
polgári szocializmus csirája is és a baj csak 
abban áll. hogy amíg az előbbit megvalósította 
a francia forradalom, addig az utóbbit már 
nem volt ideje megvalósítani. Mi tehát a teendő 
Roykó dr. szerint? Vissza kell térni a francia 
forradalom ideológiájához és lerázva diktatú
rát, autarkiát, történelmi materializmust, meg- 
mindenféle kollektivizmust, (!) érvényre jut
tatni a nagy forradalom szabadságon, demok
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rácián és magántulajdonon alapuló polgári szo
cialista elveit.

A végkövetkeztetésben nincs is közöttünk 
nagy nézeteltérés. Bizonyos, hogy jövő fejlődés 
gyanánt egy ilyen polgári vagy inkább — ke- 
vésbbé félreérthető kifejezést használva, — in- 
dividuálszocialisztikus irány lenne kívánatos, 
amely tiszteletben tartva az emberek egyéni, 
önálló gondolkodáshoz és egyéni, önálló életve
zetéshez való jogát, csupán ott alkalmazna kor
látokat, ahol ezek a jogok a másik ember ha
sonló jogaiba ütköznek. Gazdasági téren tehát 
felosztaná a nagybirtokokat, földhöz juttatná a 
parasztokat, államosítaná a hitelszervezetet, az 
iparvállalatok hasznában pedig részeltetné a 
munkásokat és meggátolná a mértéktelen va
gyonok keletkezését. Ebben egyetértünk Roykó- 
val mindannyian, akik egy jobb, emberibb vi
lágot szeretnénk építeni a mai felfordulás he
lyén, — de mégsem hagyhatjuk bírálat nélkül 
könyvét, mert részleteiben alkalmas fogalom
zavar keltésre.

A kollektivista ideológiák élharcosai ugyanis 
azt hirdetik, hogy a francia forradalommal kez
dődött liberalizmus kora lejárt és ebben, el kell 
ismerni, nekik van igazuk. A tiszta humánum 
elveit valló ember nem lehet híve egy olyan 
teóriának, amely a gazdasági dogmák szentsé
gének és érinthetetlenségének jelszavával a leg
borzasztóbb válság idején is teljes passzivitás
ban marad, nem törődve ezernyi emberélet 
pusztulásával. Roykó dr. szerint ugyan a dik
tatúrák elnyomása sem teszi boldogabbá az em
beriséget és ebben a tekintetben neki igaza van. 
Sőt abban az állításában is, hogy a marxi fej
lődéselmélet megbukott (nem téveszthető össze 
a történelmi materializmussal) és bár premisz- 
szái, — tőkekoncentrálódás, elproletároso- 
dás, válság, — 6orra bekövetkeztek, mégsem 
hozták létre a marxi konklúziót, a proletárok 
osztályuralmát, hanem éppen ellenkezőleg, a 
legtöbb országban reakciót szültek. — Mindezt 
helyesen állapítja meg Roykó dr. és mégis fo
galomzavart kelt. Mi ennek az oka?

Az ok ott keresendő, hogy bár eltemeti a 
marxi történelemszemléletet, nem állít helyébe 
egy másik, egységes újat. A marxi fejlődésel
mélet főleg vonalvezetésében bukott meg: az 
emberiség fejlődése nem egyenes vonalban, ha
nem antitézisekben, ellentétekben halad s itt is 
az akciót követi a reakció és csak aztán hango
lódik össze az addig divergáló két irányvonal, 
így a gazdasági szabadság elfajulása, mint ak
ció, hozta létre a diktatúrának, mint reakciónak 
szükségességét. Bizonyossá válik ebből, hogy 
nem a régi liberalizmus, de nem is a gazdasági 
elnyomásban nyilvánuló diktatúrák jelentik a 
kiegyensúlyozó középvonalat, amelyen az embe
riség jövő gazdasági berendezkedése fel fog 
épülni, hanem minden valószínűség szerint az 

individuálszocializmus, amelynek számára a 
diktatúrák, mint a gazdasági liberalizmus re
akciói, készítik elő a talajt. S a jövő politikai 
berendezkedése sem a diktatúra lesz, de nem is 
a régi demokrácia, hanem a kettőt összehan
goló olyan rendszer, amely épségben hagyva az 
állampolgári jogokat, bizonyos formájú kivá
lasztás által mégis csupán az arra hivatottak 
kezébe teszi le a közügyek közvetlen intézé
sét.

Ez a helyes történetszemlélet hiányzik Roykó 
dr. könyvéből, pedig ő éppen történetileg akarja 
a kívánatos fejlődés vonalát megrajzolni. E 
szemlélet helyett csupán történeti példaként 
szolgál Roykó dr. a francia forradalommal, ho
lott társadalomfilozófusnak és politikusnak 
megvalósításra szánt ideáként sohasem szabad 
a múltba szaladgálnia, mert megváltozott kö
rülmények, mindig megváltozott megoldásokat 
is igényelnek. Az individuálszocializmusnak 
nem tesz jó szolgálatot az, aki példaként a fran
cia forradalmat állítja föl, mert ezzel csak okot 
ad a megkérdezésre: „hol volt még akkor a mai 
gépkultúra és hogyan lehet az akkori viszonyo
kat a maiakkal azonosítani?11

Roykó dr. igyekezete, amellyel az individuál
szocializmusnak mindenáron történeti alátá
masztást akar adni s ezenkívül liberalizmus
sal. demokráciával, sőt technokráciával össz
hangba hozni, végeredményben úgy hat, mint
ha egy kis gödörben elásott gyémánt megtalá
lására gépeket állítana, va6traverzeket szerelne 
fel és aknákat fúrna, mikor pedig mindezzel az 
óriási segédlettel sikerült a gyémántot kihozni, 
bevonná ezüsttel, hogy — szebben csillogjon!

Mindamellett Roykó dr. müve sok becsületes 
szándékkal és igaz idealizmussal megírt könyv. 
Márpedig manapság nem találkozunk olyan 
gyakran becsületes szándékkal és idealizmus
sal, hogy ne kellene mélyen leemelnünk kala
punkat, ha valahol mégis rábukkanunk.

Herczeg István.

Minden új magyar, német, fram 
cia és angol könyvet megtalál az

ÚJSÁG 
kölcsönkönyvtárában.

Kölcsöndíj az Újság előfizetőis 
nek P 1.— havonta; nem előfize» 

tőknek P 1.50.
Naponta lehet cserélni. 

Házhoz küldi a könyveket.
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SZÉKELY BÉLA: Te gyereked... (A mo
dern gyermeknevelés kézikönyve. 1934. Biblio
téka kiad. 144. o.) Az élet praktikus kérdéseivel 
foglalkozó munkák fenyegető veszedelme: nem 
tudnak megmérkőzni a mindennap változatos
ságával és elveik ideális volta nem alkalmaz
ható a napi tevékenységben. A nevelés munkája 
és az azt vezető gondolatok közt is űr van, me
lyet esak akkor lehet áthidalni, ha a nevelő 
csak vezető gondolatnak látja a kézikönyv sza
bályait és mindig a gyermeknek és a helyzet
nek megfelelően cselekszik. — Székely Béla ki
kerülte az első veszélyes sziklát: nem helyezke
dett szkolasztikus álláspontra és nem egy tan 
alapján írta meg könyvét, válogató és egyez
tető módszere nem mereven freudi, adleri vagy 
watsoni. mert visszafordul a régi iskolákhoz is 
és konzervatív marad, ha ott valószínűbbet és 
az élethez közelebb állót tud találni. Tudja, mit 
kell adnia: egy könyvet a gyerekeik életét élő 
anyáknak. Ez az élet pedig már a fogamzás 

« lőtt keződik, nemcsak genetikai, hanem a gye
rek születését megelőző hangulati tényezők be
folyása szempontjából is. És a gyerek jövendő 
tulajdonságaira nézve legfontosabb a fogam
zást követő 6—7 év. Ennek az időnek lelki-testi 
történetét adja Székely Béla. Szerencsés kézzel 
és érzékkel, helyesen elegyíti a tudományt és a 
praktikumot. Nem ad puszta elveket, hanem 
. ^lenetekkel magyaráz, mintákat mutat. Az elvi 
álláspont dokumentációját tisztán látjuk, mi
dőn a helytelenből elindulva a — nem kívánt 
eredményt mutatja, rögtön rá azonban utasít: 
így cselekedj, akkor célod felé haladsz. A cél 
értéktani fogalmazása mégsem domborodik ki 
kellő erővel. Az egyetlen lehetőség és a termé
szetből következő valóság az a «7ó, melyet cél
gondolatként könyve élére kellett volna tűznie: 
közösség, szeretet és munka. (Adler). Ebben a 
sorrendben megy fel a gyermek az emberi lép
csőfokokon, hogy önös lényből szociális egyén
né váljék. — Székely nevelési alapelve; nincs 
szellemi eleve elrendelés, az ember szellemi 
készségei teljesek a neveléskor, a nevelőtől 
liigg, mily értékeket teremt. Mi hiszünk azon
ban az ember testi-lelki egységében; ebből kö
vetkezik. hogy még kompenzációval sem tud
juk teljesen ellensúlyozni azon kvalitás-lehető
ségek hiányát, mely a gyerekkel együtt szüle
tett. Nem fojt fensőbbség (kultúrnép) gondola
tának hirdetése ez, hanem előző életek körül
ményeinek értékelése: egy ember élete nem az 
emberi élet.

Székely Béla könyvének másik hatalmas ér
téke: gyökeres optimizmusa. Művében sok tu
dományos kitérés és gyakorta nyelvbéli nehéz
ség is van, de bizalmának lendülete, jóakara
tának teljessége hévvel viszi még az egysze
rűbb anyákat is e nehézségeken át.

Erdődi József.

K. HEIDEN: Geschichte dcs Nationaisozia- 
lizmus. (Die Karriere eiuer Idee.) Bowohlt Ver- 
lag. Berlin. 1933. .,Vj Európa van keletkezőben44 
— ez ma közhely. Nem elintézett tény azonban, 
hogy ez az „Éj Európa44 milyen lesz. Sok je
lentős könyv között Heiden könyve mutatja, 
hogy nem csak a fasiszta Európa, de az új szo
cializmus is kialakulóban van.

Akik a háború utáni szocializmus történetét 
ismerik, tudják, hogy az a lassú elkorcsosulás 
folyamata volt. Az új, keletkezőben levő moz
galom és szellemáramlat hagyománya nem eb
ből a korszakból származik; hangja ma még 
gyenge és csak szellemi áramlatok iránt külö
nösen érzékeny koponyákban kelt visszhangot. 
De a nézetek mögött új erő is érzik, új és friss 
lendület, melynek valószínűleg derekas szerepe 
lesz az új Európa végleges kialakításában.

A német nemzeti szocializmusról írni nagy 
erőpróba szocialisták számára; az idegen vi
lágszemlélet és idegen mozgalom mögött a ha
lálos ellenségesség nehezen tűri az „objektivi
tást* 4.

Heiden gyűlöli a nemzeti szocialistákat, mint 
minden szocialista, de erős meggyőződése, hogy 
az ellenséges mozgalom megismerése és lénye
gének pontos körvonalazása nélkül a szocialis
ták nem folytathatnak eredményes harcot a 
nemzeti szocializmus ellen. Ez őrzi meg objek
tivitását és sok olyan körülményt láttat meg 
vele, amit felületesebb gondolkodók nem fedez
tek fel. vagy nem értettek meg.

A könyv nem úgynevezett „történeti mate
rialista44 iró műve, aki vakon hisz a társada
lom gazdasági tényezőinek elsőbbségében. Min
denesetre meglátszik rajta a képzett marxista, 
aki a marxizmust a marxista írók többségénél 
sokkal jobban ismeri.

Az író a mozgalom egyéniségeiből indul ki, 
szinte előzetes történelem felfogás, tehát törté
nelmi előítéletek nélkül, de a nemzeti szocia
lista mozgalom történetén keresztül a német 
társadalmi rétegek küzdelme csak annál éleseb
ben domborodik ki.

Szakítva hagyományos „marxista44 felfogá
sokkal, nem retten vissza attól, hogy a párt ve
zetőin a modern lélektan, a mozgalom szerve
zetén a modern társadalomtudomány szem
pontjait érvényesítse.

A történelmi materializmus szokványos ér
telmezésével szakít; ez igen termékennyé teszi 
módszerét. Eleinte talán rendszertelenséget ér
zünk, de a módszer sokszempontúsága és H. 
erős kritikus szelleme oly sok önálló gondolat
tal. meglepő analízissel gazdagítja a könyvet, 
hogy ez az első benyomás a könyv olvasása 
közben teljesen elvész.

nagy történeti jelentőséget tulajdonít a 
nemzeti szocializmusnak: új világszemléletet te
remtett a nemet történeti jobboldal számára, 
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átütő erejű mozgalomban szervezte és alakí
totta újjá, eredményesen vitte harcba a balol
dal ellen, mely éppen az időben, önelégültségé
ben elkorcsosult.

A nemzeti szocializmus nem félt új elméle
tektől és módszerektől, ismerte korát és a né
met társadalmat.

A baloldal egyrésze, (S. P.D.) tartotta társa
dalmi pozícióit, minden módszer és elmélet nél
kül, míg ez nagyobb áldozatokba nem került, 
aztán csendesen visszavonult. A másik része 
(K. P. D.) világtól idegen dogmatikus hittéte
lek légkörét teremtette meg, mely a német szo
cialistákat utolsó önnálló gondolatuktól és a ta
pasztalatok helyes politikai megítélésétől fosz
totta meg. Nem csodálható, hogy a német mun
kásmozgalom „virágzása idején4' egyetlen je
lentős vezető egyéniséget sem tudott felmu
tatni.

Heidcn végső következtetései: „Amit a nem
zeti szocializmus a német történeti jobboldal
nak adott: az új világszemlélet, mint feladat 
háramlik át újra a baloldalra. Ezt a feladatot 
a baloldal tizenhárom esztendeig hanyagolta 
el; száz véleménykülönbség és önfejűség szakí
totta széjjel, míg a jobboldalon az erők gyüle
keztek.

A kormányzás és zsákmány élvezetének idő
rabló tevékenységétől megfosztva, a baloldal 
valószínűleg egyetlen életlehetőségéhez, új ki
józanodáshoz jut el.

A jobboldal világszemléletével egyenértékű 
világszemléletet kell szembeállítania.

Mert a nemzeti szocializmus a kötöttség, a 
kényszer és tekintély világa; nélkülözhetetlen, 
de nem teljes értékű elemek világa, melyek nem 
válnak tökéletesebbekké, ha őket a szocializmus 
hamis neve alatt foglaljuk is össze?1

„Meg kell gondolni és meg kell valósítani, 
hogy a szocializmus a szabadságot jelentse és 
ne a kényszert; hogy a közösség ne ölje ki az 
emberekből az egyéniséget; hogy a gondolat 
szabadsága ne haljon el „az eszme iránti'' szol
gai engedelmességben: ezt meggondolni és biz
tosítani a nemzeti szocializmussal ellentétben 
az új baloldal feladata". Biró Gábor.

SZÍNHÁZ,:

Színházi beszámoló a kánikulában. Mikor e 
sorokat írom, még mindig nem érkezett meg a 
várva-várt eső, még mindig fülledt a levegő. 
Éppen a Vígszínház főpróbájáról jöttem ki az 
elébb, kavargó szél fogadott, az emberek szalad
ni kezdtek a Lipót-körúton, mert pár csepp le
esett, de azután — maradt minden a régiben. 
Csak a por cserélt helyet, egyéb semmi. És ez 
a meteorologiai helyzetkép pontosan ráillik szín
házainkra is. Néha-néha direktoraink kavarnak 

egyet azon a porrétegen, amely a színházat, a 
mi színházunkat elválasztja a ma emberétől
— mert van ma színháza is, csak nem nálunk!
— a kavarodás nyomán egynéhány optimista 
titkon és hangosan reménykedni kezd s azután
— csak nem történik semmi. Már-már betört 
egy kis új levegő, de hamar siettek új bemu
tatókkal elfeledtetni pillanatnyi merészségüket. 
Az orvos még megy, de azóta bemutattak dara
bokat, amelyeknek még a neve is nehezen jut 
a kritikus eszébe, mikor szokásos beszámolóját 
kell megírnia.

A Nemzeti folvtatta szokásos botránykróni
káját, két napig szenzáció volt a Riport emlé
kezetes főpróbája, de csak két napig. Nem tör
tént semmi, bemutatót nem tartottak, a dolog 
a lovagiasság szabályai és az adófizetők hördü- 
lései közepette befejezést nyert. Sietve másik 
darabra készültek, sietve bemutatták újabb bal
fogásukat, mely ezúttal A Pelikán címét viseli 
s szerzőként két angol úr neve díszeleg a szín
lapon. Nevüket nem érdemes följegyezni, nincs 
mivel dicsekedniük. A darabot Pünkösdi Andor 
fordította kiválóan s Gál Gyulának van benne 
egy monumentális jelenete. Olyan, amilyen még 
Gál Gyula pályáján sem sok akad. V áradt 
Aranka igen jót produkál, a többiek igyekez
nek, igyekeznek. A rendező, ezúttal Csat hó úr. 
megint remekelt. A negyedik képben annyira 
„túlrendezett“ egy mozdulatot, hogy enyhe de
rűbe fullasztotta az egész jelenetet. A darab 
különben az anyai önfeláldozást magasztalná, 
ha... ha nem lenne annyira unalmas és érdek
telen. Sokkal jobban járt volna a Nemzeti is, 
de nBel városi Színház is. ha Háruld Bratt da
rabja, A sziget, a Nemzetiben került volna szín
re. Talán a Nemzeti törzsközönségéhez közelebb 
áll az a mentalitás, amelynek Harald Bratt, 
oly ékes szószólója amely azonban engem — 
őszintén bevallom — módfelett fölháborított. 
Olyannyira, hogy erősen gyanakszom a rende
zőre, tán egyedül benne a hiba. Mert ha a szer
ző szatírának írta meg darabját, úgy remek 
szatíra kerekedett belőle. A Pesten bemutatott 
darab azonban nem szatíra s így — rossz. El
végre, ha recseg-ropog is egész polgári társa
dalmunk, berendezésével, intézményeivel egye
temben, ez még nem jelentheti, hogy’ az ideál
— a régi feudális-arisztokrata társadalom len
ne, vagy’ lehetne. Pedig a darab egyebet sem 
tesz, mint ezt az arisztokrata légkört s „etikát**  
próbálja elfogadhatóvá, rokonszenvessé s maga
san a polgári társadalom fölött állóvá tenni. 
Mondom: ha szatírának rendezik, sikere lehe
tett volna. így meg kellett buknia a darabnak, 
mert még a Belvárosi közönsége sem fogad
hatta el morálját. Az előadás nagyon jó volt 
Beregi megint feledhetetlen, Nagy György ro
konszenves, Boray, Zilahy jó kabinetalakítók.
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egyedül Páger Antal bukdácsolt czalkaloninial. 
Kis szerepében egészen nagy alakítást mutatott 
Soltész Annié éc> kellemes, kedves, tehetséges- 

ígérkező, tinóm, a fő női szerepben bemu
tatkozó (lordon Zita. — Még egy darabbal szol
gált azóta a Belvárosi. Sas-utca a címe. Nincs 
róla mondanivaló. Még Lakatos László sem se
gíthetett a darabon. Egészen elsőrangú csak 
Gomba szögi Ella volt. Sarkadi tetszett még s 
M uráli Lilinek egyetlen jóakaratú tanácsot ad
hatok. Sürgősen hagyja abba örökös flapper- 
szerepeit! Igen ártott már vele — önmagának. 
A legifjabb újdonság a Vígszínházé. O'Neill 
..Ii, óság *-ját  mutatták be. Sajnos... egy sze
zonban kétszer nem történik csoda 6 az Ifjúság 
nem veszélyezteti az Orvos karrierjét. Pedig a 
darab nem rossz, sőt! Egy 1900-ban élő ameri
kai polgárcsalád élete pereg előttünk. Na. pe
rc- talán túlságosan erős kifejezése a tempó
nak. amely bizony elég gyakran halad vonta
tó: au. bár vontatottságában is mindig igen sok 
finomsággal. Ez aztán tényleg szatíra, remek 
szatírája a polgári családnak s a Vígszínház 
helyesen tette, mikor rendezésében ezt erősen 
kidomborította. Szinte nincs is története a da
rabnak s ami van. az sem fontos. Fontos a hely
rajz, a szín és szag, akár Dós Passos regényei
ben. akivel O'Neill föltétlenül rokonsági tart. 
Nincs történet s mégis előttünk van éles ref
lektorfényben a polgári, sőt kispolgári családok 
millióinak története és élete. És hiába járnak 
O'Neill hősei az 1900-as évek ruhájában, tud
juk. érezzük, hogy lényegileg ma is csak így él 
ennek az osztálynak nagy rétege, pedig közben 
történt egy s más. Mégcsak antipatikusnak sem 
lehet őket nevezni, legjobban a ..rendes embe
rek* ’ kifejezése illik rájuk. Sajnos, ma — más 
emberek kellenének és még sajnosabb, hogy 
éppen ezek a ..rendes emberek” legnagyobb ke
rékkötői az új társadalom kialakulásának kon- 
zerva tívságukkal, konokságukkal. Gátit és
Góthné az apa és anya szerepében kiváló, Tö
ltés Anna egyre jobb. Minden szerepében elmé- 
lyiilőbb s van “gy egészen benső, kiesi moso
lya. mely előttem mindig élő szemrehányásként 
hat: miért nem adtak végre nekem való szere
pet. miért kell mindig ilyen parányi szerepek
ben kiadnom mindazt, ami bennem varit — 
Rajnai kicsit túloz. Mély, Makláry kitűnőek, a 
kis Szombathelyi Blanka édes hangocskájá
val kedvencünk. Szörényi Éva, Csók István 
igen tehetségesek, bár a magain részéről azt 
tanácsolom, hogy a vízparti jelenetet egészen 
hagyják ki. nagyon giecses! Szörényi Éva így 
kiesne a darabból, de a siker fokozódnék. — Egy 
némaszereplőt kell még megemlíteni. Pártos 
Erzsit, aki cselédszerepében fenomenális kabi
netszínésznőnek bzonyult. Prognózis: két hét 
múlva: Az orvos.

Dénes Béla.

NAGY DÁNIEL: Ady Endre: (A debreceni 
Csokonai-színház eredeti bemutatója.) Ady: „a 
tragikus sorsú költő" — mondja a frázis. És 
mégis minden tragikuma mellett jó drámát 
írni róla roppant nehéz feladat, sőt nemcsak 
jót, de egyáltalában drámába sűríteni szétfo
lyó, víziós életét, alapjában megragadni egyé
nisége és a kor küzdelmének drámai magját, 
kielégíteni a reális követelményeket és egyben 
éreztetni szellemének jelentőségét: mindez 
olyan művészi szintézist igényel, amely a leg
átfogóbb tehetségű drámaírónak is kockázatos 
vállalkozás lenne. Nagy Dániel meg sem kísé
relte, hogy a műfaj legelemibb követelményeit 
kielégítse: mert a díszlet és a dialógus még nem 
dráma. Minden külsőleges színpadi fogást — 
szívgerjesztő cigányzenét, misztikus halál-meg
jelenítéseket, romantikus — diákos ivászatokat, 
népszínműi parasztfigurákat, szerelmi drámák 
lemásolt bestiajeleneteit, ócska nizzai szenti- 
mentálizmust, modern szavalókórusokat, égi 
angyalokat, parázs csárdást, vagy kombinében 
kígyózó kokott-táncot — egybegyömöszöl és 
mégsem jön ki belőle a dráma. Az egész nem 
egyéb, mint Ady élete, — hatástalan állóképek
ben dramatizálva. Mindéhez pedig képzeljük el 
Ady líráját Pintér stílusában átírva prózába!

Színtelen, sablonosán sima dikeió, tájékozat
lan tapogatódzás a színpadi eszközök erdejé
ben és semmi, de semmi AdybrA. sem igazi én
jéből, sem a korból, amely szédítő örvényeivel 
vette körül. (Az egész korfestés annyi, hogy 
egyszer a színfalak mögött kiabálják: éljen a 
háború! és később egy házmester szidja a Nem
zeti Tanácsot.) A szerző láthatóan reális akart 
lenni, azért jellemezte hősét tehetetlen, beteg 
félhülyének, akiben a lángészből csak az őrület 
van meg. — De, hogy az ideálisabb igényeket is 
kielégítse: belekevert a darabba egy kis földön- 
túliságot (halál, angyalok) s némi csodás-elemet 
(.Ady képe megjelenik a mozdonyon!!) — Mon
danom 6em kell, hogy e minden ízlést nélkülöző 
összeöntésből élvezhetetlen keverék lett: egy 
pár órára megelevenedett színházi kelléktár, 
amelyben a tragikai fenség a burleszk komiku
mába hull. Móricznak tálcaszerepe van. Révész 
becsukja az ablakokat, Schöpflin a bajuszát 
pedri. De nehogy azt higgyük: valami kompro
misszumos happy endről van szó: közlöm, 
hogy a végén a történelemhez híven meghal 
Ady!

Utolsó impresszió: mennyivel többet ér ennél 
a „költő életéből vett színműnél" ^drfr/nak egy 
szép sora!

A színészek? Ilyen rossz darabot nem lehet 
jól játszani.
(Debrecen).

Bajomi Endre.

Minden cikkért szerzője felel.
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Az 1934. évi

Mikszáth Kálmán díj nyertese
GERGELY MÁRTA:
A SALAKMOSÓ

A húsz esztendős szövő*  
munkásnő első írásával meg*  
nyerte a legnagyobb magyar 

regénypályázatot, 
fiatalság és a nem csüggedőA mai __ ..

életszeretet himnusza ez a könyv.
Ára fűzve P 3.20. Kötve P 4.40.

A PANTHEON KÖNYNAPI 
KIADVÁNYAI:

Mara! Sándor: Egy polgár vallomás 
sai. Regény: könyvnapi ára fűzve 
P 2.—, kötve P 3.

Egy mozgalmas ifjúság és az utolsó nyu
galmas békeévek regényes története.

Szép Ernő: Dali dali dal. Regény: 
könyvnapi ára fűzve, P —.90, kötve 
P 1.90.

A kiváló író eddigi munkásságának bete
tőzése.

Földes Jolán: Mária jól érett. Regény: 
könyvnapi ára kötve P 2.80.

Török Sándor: Vidéken volt príma*  
donna: Regény: könyvnapi ára köt*  
ve P 1.20.

Kozma Andor: Petőfi. Könyvnapi ára 
fűzve P 1.

Kozma Andor: Túrán. Könyvnapi 
ára fűzve P 1.—.

Donald: Trianon Tragédiája. Könyv*  
napi ára fűzve P —.80.

HORDÓKBAN ÉS BÁLÁKBAN
érkeznek távoli országokból a Meinl- 
céghez a nagy hajórakományok. Ki
váló szakemberek állítják össze a 
legkülönbözőbb fajtákból a világhírű 
Meinl-pörköltkávékeverékeket. 
Meinl-Sao Paulo pörköltkávékeverék 
finom tejeskávé-keverék.

14 kg P 3.50
a kávézacskó a fenti képet viseli. 
Vannak természetesen finomabb 
•vagy olcsóbb keverékeink is.

Meinl Gyula r. t.

TOROK A
■ ÉS TÁRSA

BANKHÁZ R.*T.

NAGY KOSMOS KÖTETEK:
J. Ehrenburg: Lasik Roitschwantz. 
E. Ebermayer: Az ifjúság élni akar. 
Dós Passos: A 42. szélességi fokon. 
Lili Körber: Ruth és a Harmadik 

Birodalom.
Egy=egy kötet ára egészvászon 

kötésben: P. 3.30.

KIS KOSMOS KÖTETEK:
Werfel: Élhetünk*e  Istenhit nélkül? 
Kalergi: Stalin és tsa.
Nagy Lajos: Három magyar város. 
B. Irlen: Marxizmus, hitlerizmus. 
Lukács: Én és mi.
Bük: Túl a marxizmuson.

BUDAPEST, IV., SZERVITA*TÉR  3. 
a m. kir. osztálysorsjáték főárusítói.

Kísérelje meg szerencséjét és vásároljon 
osztálysors jegyet TÖRÖKNÉL.

Elérhető legnagyobb nyeremény

500,000
pengő

NYEREMÉNYHUZÁS

junius 13-án és 14-én



TE IS
tanultál, dolgoztál egész évben: üdülésre 
és pihenésre van szükséged.
Munkád egész évben a városhoz kötött: 
zajban, pproe egészségtelen levegőben jár
tál mindennap iskolába, egyetemre, iro
dába, műhelybe.
Ezért pihenést és felfrissülést a termé
szetben kell keresned: csöndben, napfény
ben, egészséges, friss levegőn, magadhoz 
hasonló fiatal lányok közt.
Nekünk is ez volt a célunk eddig közös 
nyaralásainkkal: vidám közösségben élve 
és egymásnak segítve sokszorosan érez
tük a nyári pihenés üdítő hatását.
Ezért közös nyaralásunkat idén is megis
mételjük: gyönyörű hegyvidéken, erdő és 
víz mellett úszunk, futunk, tornászunk, 
barangolunk, együtt örülünk annak, ami 
körülöttünk él és virágzik, együtt olva
sunk, beszélgetünk, idegen nyelveken is. 
Életmódunk egyszerű és természetes, ház
tartásunkat magunk vezetjük; költségeink 
oly minimálisak, hogy mindenki számára 
lehetővé teszik ezt az egészséges, vidám 
nyaralást.
Csatlakozz te is hozzánk, örömmel vá
runk, siess jelentkezni, mert helyet csak 
korlátolt számban biztosíthatunk.
Az idei nyarat a Steinemes Meernél, a 
felső Muhrvölgyben, Schladming környé
kén vagy Tirolban töltjük el.
Az idei különleges helyzetre való tekin
tettel végleges döntés a hely megválasz
tásában még nem történt, azonban az 
árak kéthetes nyaralásnál P 150.—, négy
hetes nyaralásnál P 200—220-at nem fog
ják meghaladni.
A nyaralást a Phönix Biztosító Idegen
forgalmi Osztályával közösen rendezem. 
Részletes felvilágosítást ad
FÁI BORIS mozgásművészeti iskolája 
Budapest, V., Vi segrádi-ucca 14.

Telefon: 26-4—24.
PHÖNIX BIZTOSÍTÓ IDEGEN-

FORGALMI OSZTA LYA
Budapest, VI., Teréz-körút 38. I. EM. 

Telefon: 21—8—40.
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Tó könyv
Szép kötés

Kaöo Olga
Budapest, Visegrádi u. 11/a
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|m. f. t. r.|
kisdunai 
hajójárataí 
megindultak! | 

I ( I7 ur istahajó
minden vasár-1 
és ünnepnap!|
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A legművészibb regény I
A legélesebb állásfoglalás!
A legaktuálisabb riport!

LILI KÖRBER

RUTH ÉS A 
HARMADIK 
BIRODALOM

KOSMOS KIADÁS.

A legnagyobb siker!

t- _______ s__ ke
Radó István nyomdai műintézete, Budapest, VI.,Hajós-utca 25.


