
tárgyalásán kiderült, hogy a tetteseket két volt miniszter, Csen�Ming�
hszü és Li�Csai�szum, a balszárny tagjai küldték ki. Feng�Jü�hsziang 
alvezére, a santungi kormányzó pedig a; napokban szintén alig kerülte ki 
az orgyilkos kezét. 

Mialatt a Távol�Kelet bonyodalmai fokozódnak, a Közel�Keleten er�s 
államszövetség van kialakulóban. 

A mohamedán országok blokkja Törökországban Irán és Afganisz-
tán 1935 novemberi egyezményével épült ki. Törökország és Irán közele-
dése még 1934�b�l, Riza Pahlavi sah ankarai utazásának idejéb�l datáló-
dik .Afganisztán csatlakozásával az egyezmény Genfben történt. Kemal 
Atatürk diplomáciai sikere, hogy az Iránnal állandó határviszályban 
él� Irák (Satt el Arab pártja) is csatlakozott februárban, megalkotva igy 
a mohamedán államok négyes szövetségét. Bár Irák még angol birákat 
alkalmaz és Baszrában, Bagdadban és Moszulban (az 1932�es brit szö-
vetség következtében) az angol „Royal A i r Force" repül�gépei állomásoz-
nak már független állam és tagja a Népszövetségnek. 

Figyelemre méltó, hogy márciusban Ibn Szaud is csatlakozott „Szau�
dye" nevében a: blokkhoz bagdadi utazása alkalmával. H i r szerint Je-
men csatlakozása sem soká várat magára, s�t Transzjordániáról is be-
szélnek. 

Az események jelent�sége annál is nagyobb, mert ugy Sziriában, 
mint Palesztinában (ahol egy második Szuezi�csatorna terve kisért) az 
arabok kemény harcban állnak a mandatárius hatalmakkal. A mohamedán 
blokk (mely a Szovjetunióval igen barátságos viszonyban áll), sulya a 
Közel�Keleten igen nagy és akciórádiusza Indiáig ér el. Az új alakulat léte 
egyaránt kihat az alkotmányt váró India mohamedán világára, mint a 
Szinkiangban szovjet�véd�szárny alatt keletkez� Jugursztán, turk�biro�
dalomra. De még fontosabb az a hatás, amit az önállóságért küzd� 
Egyiptomra gyakorol. (D. F.) 

Irgalom után esedezve, vedd magadra kopott és baráti gesztusból ne-
ked juttatott köpenyed, ó olvasó, ülj kisszakaszra, vagy indulj gyalogo-
san, hátha melléd szeg�dik a balga szerencse és siker koronázza utad. 
Tam�tamtól hangos a város, a fényreklámok érdekl�désed köréb�l ki-
szoritják az eget és amerre csak tekintesz félreérthetetlen jelenésekt�l 
kápráznak szemeid. I t t az id�, hogy átvizsgáld a szinházak és mozik mű-
sorát, betekints a rádióműsorok programjába, ha már arra jelölt ki szá-
nalomraméltó min�ségedben a sors, hogy világunkat páraként befed� szel-
lem kommentátorának kényszeredett társa légy. 

Bukott szinházak és haszonles�, lefetyel� mozik ideje ez, most öltözik 
át nagyherceggé a bonviván, most vesz magára iskolai formaruhát a nai�
va, most bujik bankigazgatói zakóba a civil életben babcsuspájzt kol-
básszal fogyasztó szinész, most ordit a kellékes, most tépi haját a szer-
z�, annak a láttán, hogy egy szót kihúzták márványbavésend� szövegéb�l. 
Most gyülekezik a közönség, itt van a város apraja�nagyja, már legalább 
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is az, aki ,,szórakozásra" áhitozik, aki szereti a művészetet és aki utálja 
problémákkal terhelni agyát. Már az ügyeletes tisztvisel� is megjelent, 
ellen�rizend�, hogy valóban elveszi�e a szobalányt a gróf, hogy bezár�
ják�e valóban a gyárigazgató tolvaját, hogy elég alázatosan emel�e ka-
lapot a darabban szerepl� kertész a nagyhercegn�nek és hogy az aranyifju 
nem tuzott erotikával lejti�e a tangót. Kezd�dik az el�adás. Minden szin-
házban más és más darabot játszanak, de ha akármelyiket is nézed végig 
e műsoron lév� darabok közül, véleményed róluk egyöntetű. Mi alapon 
is várnád, hogy más szellemet közvetitsen a szinház, mint amilyent közvetit 
a sajtó vagy az irodalom ezen a világon. A z t várod talán, hogy bársony-
nyal bevont zsöllyéden ha elhelyezkedel, világunk nyomasztó kérdéseir�l 
értesülsz vagy napjaink aggasztó megnyilvánulásait szemlélheted. Ó naiv 
szemlél�je tangókkal megspékelt táncos operetteknek, ó sajnálatraméltó 
végigszenved�je bohókás komédiáknak, szivfacsaró és érzelmes szinjáté-
koknak, meghitt ismer�je Hacsek és Sajónak, elment talán az eszed, 
hogy eféle balgaságokban reménykedel? Négyfelé vágott tagokkal fek-
szik a józan értelem a szinpadokon, akárcsak karóbahuzva nyöszörög a 
napisajtó hasábjain vagy lóg megkékült nyelvvel az irodalom szentelt 
berkeiben. Isteni látványosság ez, méltó napjainkhoz. 

Bérleted van a mondén irodalmi szinházhoz? — ami körülbelül any�
nyit jelent, hogy köteles vagy végignézni évenként bizonyos számú zagy-
vaságokat vagy pedig, ha már utálkozol, priznicet raksz homlokodra és 
búsan tekintesz ablakodon kidobott pénzed után. De ki volna hajlandó 
eféle könnyelműségekre, hisz remekebbnél�remekebb, tanulságosabbnál 
tanulságosabb és művészibbnél művészibb darabokat tartanak műsoron 
szinházaink, képességesebbnél képességesebb szerz�ket foglalkoztatnak az 
igazgatók és a remekművek, amelyekben gyönyörködhetik a néz�, pom-
pásabbnál pompásabb el�adásban látnak napvilágot. Gonosz rosszindulat 
kell ahhoz, hogy bárkit is ne ragadnának magukkal eféle darabok, mint 
a Mackó, a Házasság, vagy az Urilány magas szinvonalú értékei. Ilyen 
darabok, mint Mese a Grand Hotelben, Régi jó Budapest, Méltóságos asz�
szony mi mást is jelenthetnének, mint tökéletes művészi élményt, azt sem 
akármilyen szinvonalon. V a g y adtak�e sorozatosan szinpadi remekműve-
ket, mint az Érzem a tavaszt, vagy az Ezerjó és az Ezüstmenyasszony, 
amely méltóbban jelölné megtévelyedett Európánk és egész szerencsétlen 
világunk eszétvesztett szellemét, a valósággal való mélyebb kontaktusát. 

Most már szörnyű gyanú ébredezik szivedben, ó olvasó, hogy valami 
nem mindennapi boszorkányság szem és fültanújává váltál. Émelyegve 
fordulsz ki Thália templomából, amerre csak tekintesz, égigér� plakátok 
hirdetik a mozik csábitó műsorát, óriási fejek, kezek, lábak és szemek 
jelzik nagynevű művészek pillanatnyi jelenlétét e változó karakterű üze-
mekben, hangjuk betölti az uccát és jelent�ségük mellett a nap és a hold 
is elhalványodik. Pereg a film, a lágy suttogás! �skori állat módjára cam-
mog végig a körutakon és pajzán dalokat sodor a szél tet�ink felett. Mit 
pergetnek a türelmes gépek, különb dolgot�e, mint amit rikácsol a sajtó, 
különbet�e, mint, amit lefetyel az irodalom, különbet�e mint, amit dek-
lamál a szinház, gyanud már egyenesen félelmetessé válik. A józan érte-
lem kiteritve hever a forgalmas utvonalakon, autók és stráfkocsik gá-
zolnak át rajta, nincs az a közlekedési rend�re ennek a világnak, amely 
hajlandónak mutatkozna kihuzni a kerekek alól. A világot láthatod ta-
lán, szépségeivel és csufságaival, fájdalmaival és örömeivel, ha még ez 
lenne látható, de ami a vásznon megmutatkozik, nem egyéb, mint elszo-
mor�tó csalás, gonosz hamisitás, tökéletlen léhűt�~ködés és cinikus szem�
forgatás. A gárdatiszteknek Párisban, Berlinben, Konstantinápolyban tör�



tént bemutatkozása után közel két évtizeddel még mindég a Gárdahad-
nagy édes�bús romantikus történetét láthatod és ugyancsak közel két év-
tizeddel a meghamisithatatlan háború után szerelmes háborús történetet 
perget Café Moszkva cimen a film. Akinek földig lóg az orra, ha megte-
kint eféle filmeket, mint Zoro és Huru, a cirkusz h�sei, vagy Tejesnek 
áll a világ és még mindég nem tér vissza szivébe egy jobb életbe vetett 
remény, legokosabban teszi, ha f�belövi magát. Fut a celluloid és meg-
elevenedik el�tted, ha kivánod az évszázadok porával betemetett Halál-
fejes lobogó története, kalózokban gyönyörködhetsz, antik kalózokban, 
ha már korszerűeket nem bir el a foltozott vászon. Pereg a film és a 
Cimzett ismeretlen�ben láthatod Ágait és Kabost, a Fekete rózsákban 
Harveyt és Fritschet és a és fél muskétás�ban Sz�ke Szakállt. Egy 
görbe világ helyett ugyancsak Egy görbe éjszakában gyönyörködhetsz, a 
pokol általános üzeme helyett a „Zöld pokol" elevenedik meg szemed el�tt 
de érhet�e ezen félt� gondoskodásért bárkit is szemrehányás? Nincs egy 
talpalattnyi földed, se házad, se kerted, hovatovább nemsokára már az 
álom is elkerül, egy csapásra két legyet ütsz tehát, ha bebarangolod cse-
kély dij ellenében a tündéri Álmok kertjét. Indiszkrét szemtanuja lehetsz 
Csókos órák�nak és ha már arra sem telik, hogy lószafaládét egyél, tátott 
szájjal bámulhatod a kedélyes földmivel�ket, akik ötnegyedórán át huzat-
ják bánatukba a fülükbe cigánnyal, hogy Nem élhetek muzsikaszó nélkül. 

Most már világosan látod a képet, most már tébolyitóan hallod az 
üvöltést, ami szélkavarta hó és por és szemét módjára kavarog e világ 
fölött. Rádiót hallgatsz? Rémületedben fennakad a szemed, ha már el�bb 
be nem szakadt a dobhártyád, vagy fel nem kavarodott a gyomrod a ru�
tinirozott és émelyit� suttogás hallatán. Balalajkások pengetik unos un-
talan közutálatnak örvend� hangszerüket, ha nem a balalajkások, úgy a 
szalonzenekar vagy Kurina Simi játszik. L é g y nyugodt, semmi baj ezen a vi-
lágon. Semmi baj, legalább is mig Kurina Simi fülbemászó zenéjére Hegyi 
Anna, vagy Bodán Margit énekel. Semmi baj, mig tart a helyszini köz-
vetités Békássámsonról a Zöld kereszt munkája c�men, semmi baj, mig 
Bonaventura olaszul tanit, vagy Vanda Luzzato hegedül, vagy Hubert 
Kessler németnyelvü el�adást tart az Aggteleki cseppk�barlangról. 

Semmi baj, hisz nincs az a bornirtság, amit ne közvetitenének a 
rádió türelmes hullámai. A szél hiába rázza türelmetlenül a kifesz�tett 
drótokat a tet�k fölött. Cingár legényke táncol ezeken a kifeszitett drót-
köteleken, remülett�l megüvegesedett szemmel, angolkóros lábait a zene, 
a suttogás, az émelyit� melódiák taktusára gépiesen emlegetve. Ki ez a 
cingár legény, vásári komédiásoktól kölcsönbevett trikónadrágban, viz-
fejével nehezen tartva meg az egyensulyt e vidék fölött, ki volna más, 
mint a józan értelem. Ezer alakban tűnik napjainkban szemed eléd, már 
nem is � maga az, hanem nevetséges és szánalomraméltó karikaturája 
csupán. � az, aki megcsufolva kussol dics� napilapok hasábjain, � az, aki 
szégyenét takargatva lángpiros arccal deklamálja az agyalágyult verse-
ket, � az, aki kisegér módjára megbuvik irodalmi revük tárcarovataiban, 
� az, akit acélpengéjével sziven szur a drámai h�s a szinpadon, � az, aki 
magáról elfelejtkezve járja el�vigyázatos táncát a házak fölött kifeszitett 
rádióantennák veszélyt jelent� drótjain. � az, aki a meztelen embert 
jellemz� szemérmetességgel üldögél a könyvkereskedések kirakataiban, 
különböz�, alibit biztositó remekművek csábos cimlapjai mögött keresve 
védelmet feltárt szégyenére. � az, aki hápogva, fulladást eredményez� 
környezeti állapotában könyvkereskedések pazar „auzlágjaiban" már nem 
is rejtegeti tovább szégyenét, amid�n világunk alakzatához méltó, át-
formált arculatában megnyilatkozik. A józan értelem hever kiteritve efé�



le irásművek rongyból készült papirlapjai között, mint a Sz�ninövendékek 
Andai Ern�t�l vagy Sok hühó Emmiért Aszlányitól, mint a Kamaszlá-
nyok, mint Dankó Pista, Gárdonyi hegedüse, mint Nagy Lajos király, 
mint a Vadember, A Rajna ködbevész, mint a Fekete éveim és a Még-
sem mozog a föld, de módomban áll�e egyáltalán közölni az összes divatos 
prospektusokat? Csodálkozhatik�e valaki ezekután, ha minden uccasar�
kon a veszett kutyák kötelez� beoltását hirdet� plakátokat lobogtat a 
szél, ha komor hangú felszólitások figyelmeztetik az emberiséget elmu-
lasztott adóhátralékainak befizetésére, ha felhivja a polgármester a vá-
ros lakosságát, hogy ne igyon annyi vizet, ha züllött hajlandóságú ifju-
ságunkat ominózus bárok látogatására plakátokon át verbuválják, ha 
kénytelen már maga a türelmes rend�rség is megsokalni a járókel�k rend-
szertelen és minden józan észszerűséget kizáró közlekedési módszerét és 
kénytelen speciális büntet�hadjáratok megszervezését bevezetni. Csodál-
kozhatik�e valaki ezekután, ha városunk apraja, nagyja névtelen levele-
ket fabrikál vagy a teljes nyilvánosság bevonásával nyilttéri nyilatkoza-
tokban szedi le a haragosáról, konkurrensér�l és házi ellenségér�l a ke-
resztvizet? És végül csodálkozhatik�e valaki ezekután, ha megnyitják a 
gázcsapot hideg konyhájukban az emberek, ha vizbe ugranak télviz ide-
jén, ha felakasztják magukat zöldel� fákra, nem igazolják�e csupán mind-
ezen ténykedésükkel azt a zavart, amely bennük e zülleszt� környezetben 
fakadt és azt a sötétséget, ami elterül bérelt otthonuk, adósujtotta 
kertjeik és ügyeseknek hasznothozó szükségleti tárgyaik fölött. 

Jó torka van az ostobaságnak! Ezeket a napihireket a feltétlen gyen-
geség üvölti, ezt az irodalmat házmesterek falják, ezt a mozit és szinhá-
zakat keresked�segédek és lomhaeszűek nézik, ezt a rádiót csuzos vén-
asszonyok hallgatják jobbsorsraméltó Európánk minden zugában. A rá-
dió egész destruált földrészünkön ugyanazt rikácsolja, amit teli torokkal 
bömböl a napisajtó, a filmszinházak ugyanazt pergetik, a gramofon 
ugyanazt suttogja, a leveg� láthatatlan hang, fény és szinhullámai mintha 
egyszerűen elvesztették volna az eszüket. Mintha még az anyag látha-
tatlan és� kitapinthatatlan er�i is összefogtak volna a józan értelem ellen, 
egyszerűen valami titkos fizikai törvény alapján nem is közvetitik azokat. 
Tegyünk tehát pontot szemünkb�l kicsorduló könnyként evonatkozású 
közleményeink végére és fujjuk ki orrunkat hangos tülköléssel, mint azt 
már részvétnyilvánitási alkalmakkor tenni szokás. 

Remenyik Zsigmond 

P I E R R E F R E D E R I X : E T A T D E F O R C E S E N F R A N C E 
(Gallimard, Paris, 1936) 

Szerz� a Franciaország belpolitikai életében ható er�k rajzát próbál-
ja adni. Anyaga gazdag statisztikai adalékhalmazra támaszkodik s azok 
kezelésében óvakodik bármelyik francia politikai párt szempontjától vagy 
jelszavától. Felfogása szerint Franciaország tényleges meghatározó er�i 
nem a parlamentben, a nyilvános testületekben és a törvényes intézmé-
nyekben keresend�k, a parlament csupán bizonyos er�k (gazdaság, sza-
badk�müvesség, szakszervezetek stb.) delegációja s ezért a francia de�
mokratikus�kapitahsztikus parlamentarizmus mögötti anyagi és szellemi 
er�k érdeklik. A szerz� egyébként nem hisz a gazdaságilag és szelle-
mileg kiélt harmadik köztársaság hosszú életében s arra a kérdésre, hogy 
ezután mi következik, csak stiláris fordulattal szolgál: — „a holnap 
nem annak a megvalósulását hozza, amir�l álmodozunk, hanem azét, amik 
vagyunk." I 


