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ké válnak s azok •— bár általában öntudatlanul •—. de életlehetőségeik 
megszerzéséért küzdenek. Rabaud, mintha félne ennek a ténynek az el
fogadásától, nehogy kinos megál 1 apitásókra jusson az emberek egymás 
közötti viszonyát illetően. Félelme azonban teljesen alaptalan, mert az 
emberi technika fejlődése olyan gyors ütemű, hogy a források itt nincse
nek szigorúan körülhatárolva s ezért az életlehetőségekért vivott harc 
nem szükségszerű az emberi társadalomban. De alaptalan a félelme azért 
is, mert a biológiában szükségtelen erkölcsöt keresni: az emberi társada
lomnak meg vannak a maga fejlődési törvényei s ezek szerint áll elő ma
ga az emberi erkölcs is. 

A z emiitett hiányosságoktól eltekintve Rabaud könyve jó szolgála
tot tesz az állati társadalmak iránt érdeklődőknek, bár — ami tartalmát 
illteti — F. Picard könyve (Les phénomènes sociaux chez les animaux. A . 
Colin, 1933.) megfelelőbb, viszont sokkal nagyobb terjedelmű. Rabaud 
könyve főleg azok számára előnyös, akik már olvasták Picard munkáját 
s igy a Rabaud könyvét is elolvasva helyesbíteni tudják esetleges téve
déseiket. (M. P.) 

-CS. SZABÓ LÁSZLÓ: DOVERI ÁTKELÉS. (Cserépfalvi kiadás, Budapest 1937.) 

Dover, ha valaki talán nem tudná, angol kikötőváros, a calaisi szo
ros (Strait of Dover) partján és aki a kontinens felől érkezik Angliába, 
az többnyire itt lép először a szigetország földjére. Cs. Szabó László ma
gyar iró is a doveri átkeléssel hagyta maga mögött az európai szárazföl
det és amikor Dovernél partra szállt, vámőr vette vizsgálat alá. A z em
ber azt gondolná, az ilyesmi még csak említésre sem érdemes dolog, ám 
higyjék el, ez a körülmény csaknem történelmi jelentőségű. Mint 
fentebb mondottuk Cs. Szabó László magyar iró és ha 
már egy írót kívül-belül mégmotoznak, az már kortünet, 
amelyet megfelelően kell történelmileg értékelni. Mert itt nem arróil volt 
Szó ennél a partraszállásnál, hogy egy Szabó nevű miszter be akart tér
ni egy olyan textilkollekcióval Angliába, amiből amúgy is különösképpen 
*sok van raktáron, hanem magyarul irott könyvének három: példányát vit-
'te magával, olyan munkát tehát, amiből egyetlenegy példány sincs Ang
l iában. Nos, ezt a három könyvet a vámőr körülszaglászta, megízlelte, 
megtapogatta és csak azért nem olvasta el, mert nem; tud magyarul. 
MódfŐlött gyanakodott, mert szellemi termék feküdt a borítólapok kö
zött és a szellem mindig gyanús, még Angliában is, de lehet, hogy ott 
kiváltképpen. Hát ennek van történelmi jelentősége, mert egy kor, 
amelyben a szellemi műalkotást a bombának kijáró tartózkodással és 
óvatossággal kezelik, amikor vámsorompókkal tartóztatják föl a hatá
ron és az iró fenyegetőbb rémnek hat, mint a leprás, aki kitör a ka
ranténbői, az a kor külön történelmi fejezetet érdemel. 

Cs. Szabó László ebben a korban tesz egy európai körutazást. Köny
ve, amelyben erről az útról beszámol, a Doveri átkelés címet viseli. A 
szerző megjárja Ausztriát, Belgiumot, Franciaországot, Angliát és mé-
'gis a doveri átkelés az, amivel útját megjelöli. Aligha véletlen ez. Való-
Sággal egy külön világ kezdődik a doveri partoknál, más közlekedési 
Venddel, különleges szokásokkal, eltérő társadalmi igényekkel, szokatlan 
'ételekkel, gentleman politikával. Mindenekelőtt azonban a vámőrökkei. 
És ez a vámsorompó a legjellegzetesebb, mert hiába lép át rajta az em-
"ber nyílt szívvel, lelkesedéssel és „anglomániával", akkor is csak gyanús 
'idegen marad. A z átkeléssel az ember még nem jut át az előítéleteken és 
%onok gyanún is egyben ;és tökéletesen mindegy, hogy milyen határon 
lépi át a vámsorompót, Angliában, Franciaországban, Belgiumban, vagy 



Szemle 557 

Ausztriában. A szellem,1 embere nehezen talál otthont ebben a feldúlt, 
zaklatott világban és amikor vége az útnak és visszatér oda, ahonnét elin
dult, örül a földnek, a tájnak, amely mégis csak, ugy érzi, az övé. Mit szá
mit a pökhendi f ejbiceentés, kisikló kézifogás, visszautasító monoklik és vér-
íagyasztó uri mosoly, mikor e földön szegény emberek éinek, magyarok, 

xakik „szivet, észt és poézist" hoztak a Volga partjáról. Az iró tudja, „szi
vet cserél, ki hazát cserél." ö a régi sz iwel tér haza. 

' Eiámitóan tiszta könyv ez a Cs. Szabó könyve. Ennyire emelkedett-
'lélekkel! csak kevesen irnak, mert a humanitásnak és az európai kultú
rának olyan semlegesitett és depolitizált mértékére van ehhez szükség, 
'amit a társadalmilag determinált életfölfogás úgyszólván elképzelni 1» 
'alig tud. Hol él ez az iró, hogy ennyi mértéktartással tud szólni a dolgok
ról, mintha minden a világon egyforma távolságra, (vagy közelségben?) 
lenne hozzá és ő maga, ha érinti őket, mintha steril keztyűvel tenné, 
'amelyen át nem éri fertőzés. Hisz jóformán szóba kerül! ebben a könyv
ben minden, ami ma élteti, pusztítja, őrli, rengeti és álomba ringatja ezt 
la világrészt, szó van itt politikáról és művészetről, irodalomról és osz
tályharcról, fasizmusról és bolsevizmusról; belga rexizmusról, osztrák 
tnazafiságról, angol liberalizmusról, imperializmusról, francia demokrá
ciáról, Henrik de Man szocializmusáról, a népfrontról, Marxról, állami 
'totalitásról, egyszóval Európáról. A z iró azonban sértetlen marad a nagy 
boncolásnál. Műtét után lehúzza keztyűjét: a keze tiszta. Valahogy úgy 
tűnik, mintha egy anatómiai előadást akart volna tartani, felvágta a 
beteg haisát, megmutatta hallgatóinak a bélrendszert és újra bevarrta 
á nyilast. Ha rák van valahol, bennmaradt, de ha csak fekély van, hát 
'akkor az maradt benn. Nem segélynyújtásról van szó, csak szemlélődés
ből,1 És az iró igy összegez: „Szivesen irtam volna egy derűs olvasmányt. 
'A tárgy némileg akadályozott a jószándékban. Európa ma sem szomorú, 

'de nagyon elszomorító." És az író a látványon elszomorodik. 
• 

Felvetődött a kérdés, hol él ez az író, hogy igy ír, ahogy ir és úgy lát,, 
•ahogy lát. Azt hisszük, mindent megmagyaráz ez a néhány sora. „Ma
gyarok vagyunk szeretetből, európaiak okosságból. De szomorúságunk 
mutatja, hogy hazánk és Európa fölött keresztények maradtunk." Egy 
néphez való tartozás érzése, hatalmas erő az emberben, biztos tudatát 
jelenti annak, hogy ismeri helyét a világban, az emberek között és a kul
túrák összefonódó láncában érzi a kapcsokat, amelyek határt, de egyben 
összefüggést is biztosítanak a különféle műveltségek között. Cs. Szabó 
igy él a népben, kultúrájában és az európai kultúrában. Igy kellene mon-
'dani: európai magyar. A szava, a szive, a nézése. íme, mikor az uj oszt-
vrák hazafiságról i r : „Egyelőre ugyan még hiába viselik a színeit: a nem
zet nem akar megjelenni a szellemidézők előtt. Nemzeti érzésben volna, 
'egy kis multunk, engem nem lehet könnyen rászedni! Évszázadokká* 
hamarább kezdtük a hazafiságot s tapasztalt tekintetemnek most min-
'den gyanús, gyanús az uj aranyozás is." Igy csak egy magyar iró irhát, 
aki azonban nemcsak magyar, de európai is abban az értelemben, ahogy 
'érzi a nemzeti öntudat természetes határait és nem tűr rajta semmiféle 
^mesterséges oromzatot, mert az nem lépcső, hanem a gát az európai 
'népek között. Okosságból európai! Hát nem volnánk ostobák, ha Euró
pában nem európaiak akarnánk lenni? Most ez az európai magyar, ez az 
'európai és csekefalvi (Szabó László ezzel a kiegyensúlyozott nép-nemzeti 
európaiságával, ennek a természetes és úgyszólván veleszületett tulaj
donságának szemmértékével, csakis ezzel mérheti fel a jelenségeket 



.558 Szemle 

ugy, hogy azok végső somimázásukban mentesnek tűnnek minden politi
kai szemlélet befolyásolástól. >Cs. Szabó a dolgozók és a szegények .párt
ján áll, ez igaz. De a dolgozók és a szegények pártján lenni sokak szemében 
osztályelfogultságot jelent, ám mily játszva kerüli ki ez a magyar iró 
'ezt a vádat és egy lendülettel felszökken az egyetemesség mércéjére, 
%qgy leolvassa, kik hát a szegények. Osztály? A nép! 
' Kö.tő beszél e percben hozzánk és a szociológiánk osztálykategóriái
ra ugyan hiába hivatkozunk. A képzelet birodalma az övé és azt taszit 
k i belőle, akit csak akar. A nép: a szegényember és a 1 — költő. Szóval 
'a magyar. „Mert a magyar csak ezt a fajtát adta." A többiek, a pök-
'hendi fejbiecentők, a monoklisok s a vérfagyasztó uri mosolyúak nem 
ide tartoznak. Nyugodtan szólhat hát a szegényekről, mert igy is a nép
ről (beszél. A nép minden rétege egyforma közelségben van hozzá és be
szélhet róluk semlegesen és politikamentesen. Szabó László mértéktartó 
•higgadtságának, kiegyensúlyozott szemléletének ez a titka. Csak ilyen 
elfogulatlanul ható magatartással tudja magyarázatát adni a fasizmua 
é s a kommunizmus nyugatra és keletre eloszló hatalmi övezetében is a 
kiegyenlítő törvényszerűségnek. így ir: „ A baloldali önkényuralom a 
'bérmunkásság, az ipari és mezőgazdasági nincstelenek ügye. De keletről 
nyugatra menve az ipari nincstelen résaben a gépiesités, részben a kézmű
ves hagyomány miatt, a mezőgazdasági nincstelen pedig a jobb birtok-
megoszlás folytán egyre fogy, a közbeeső elemek szaporodnak. Nyugat
európa foglalkozási megoszlása szerint a proletárdiktatúra aránylag ke-
Vesebb kiváltságot juttatna hatalomra, mint a nemzeti államkapitaliz
mus formája, a fasizmus. A tőkés szívesen átengedi neki a vállalatát, 
inert legalább hűbérül visszakapja, a középosztály társadalmi hiúságá
val is jobban összefér..." 

' Ez az iró, ez az intellektüeli, aki megérti a kétfelé szakadt világot, 
d e érzi, hogy a középen álló számára egyre kisebb a talaj még akkor is, 
Iba hazája van, hisz ezt a talajt is ellentétes erők repesztik szét, i — mint 
az elemek harcában a tehetetlen és veszendő ember isteni képzelgésekbe 
menekül. Vallja, hogy csak egy beláthatatlan ország marad: „ A z elha
nyagolt és néptelen Civitas Dei." És nem is tiltakozik, mikor valaki azt 
mondja neki: „Hitetlen korban csak a gyáva fordul Isten Országa felé, 
hogy ne kelljen a fegyverek közt választania." 

őszinte igaz iró, aki elég erős arra, hogy megbélyegezze magát. És 
most megérthetjük azt is, miért irja azt, hogy mert a világ sorsa fö
lött szomorkodik, bizonysága ez annak, hogy keresztény maradt. Nem vá
lasztani a fegyver közül... Mert íme a példa: Quebecben áll Wol fe és 
'Montcalm közös emlékoszlopa. ,.Egymás ellen estek el a canadai gyar
matháborúban, Wolfe a vöröskabátosok, Montcalm az indiánok élén. , A. 
Vitézség közös halált adott nekik, a történelem közös fairt, az utókor kö
zös emléket'. Ez áll rajta. És ennyi az emberi sors." 

* 
Mintha ez a sírfelirat volna ennek az okos, nagy művészettel megirt 

könyvnek a végső kicsengése. Költői fordulatok ritkán lágyítanak el ben-
'nünket és ha meg is hat Wölfe és Montcalm! tragikuma és ha megrázóan 
i s példázza, hogy „ennyi az emberi sors", valljuk, hogy az emberiség sor
sa nem ez. Az emberiség belső ellensége végül is egyedül fog feküdni a 
sírjában. De hiszen ez az iró, ez a tökéletes magyar stiliszta nem. akar 
meggyőzni bennünket. , beszámolóm" i—, irja •—• „nem is tart igényt 
teiaradandóságra, vagy örök időszerűségre, egy szemleutat, egy önkényes 
időpontot, rtgy kusza európai pillanatot rögzít le s az események és sze
mélyek örvényében sejtelme sincs, hogy mi a pletyka és mi világtörté-
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nelem.". 
Pletykáról valóban sejtelme sincs. Színvonalasabban aligha írtak 

még magyarul utikönyvet. De hogy tudná mi a világtörténelem? Igaz. 
Cs. Szabó olyan jó iró, hogy szerénykedhet is és annyira pallérozott agy-
Velő, hogy még azt is beláthatja, a dolgokról egyre kevesebbet tudunk. 
'Mi, akik végigolvastuk a könyvét, főerényének éppen azt láttuk, hogy 
történelmi perspektívájukban tekinti az eseményeket, nem a maguk le
rögzített pillanatában, hanem úgyszólván keletkezésükben, fejlődésükben 
és mozgásukban. A történelmet nem lehet múmiák gyűjteményének fel-
'togni és igazán okos módszer volt az írótól, hogy olykor leemelte a mul
tat a szobortalpazatokról, vagy kiengedte a sírjából, hogy elbeszélgessen 
vele. A megoldás költői volt és még <csak azt se lehet mondani, hogy ez 
h tudományosság rovására ment. Cs. Szabó könyve a maga sajátos mű
fajnélküliségében is fajtiszta irodalom. (Újvárt László) 

KOVÁCS IMRE: A NÉSMA FORRADALOM. (Cserépfalvi, Budapest 1937.) 
A tarái helyzet és a Viharsarok után megint egy sötét pillanatfelvé

tel, megint valami, ami régen rágja a magyar életerőt, de amelyről nem 
tudott senki. Vagy csak nagyon kevesen, akik viszont a hazaárulás vádja 
nélkül nem mondhatták el súlyos meglátásaikat. A súlyos meglátások 
könyve ez a könyv is, szerkezetében kissé egyenetlen, szociográfiai és tör
téneti adatai mintha kissé tervszerűen lennének egymás mellé sorakoztat
va, talán éreztetni akarja az iró, hogy ami történet benne, az is olyan ak
tuális, mintha ma történne és ami mai fénykép benne, az is olyan komoly, 
mintha történet lenne, í gy mégis egységben kell látnunk, ami látszólag 
összekuszált ebben a félelmetesen komoly könyvben. 

A könyv naplószerűen indul. Téli reggel a Tisza sárgán, szennyesen 
hömpölygő hulláma mellett várnak, hogy kompon átkelhessenek a túlsó 
partra. „ A komp Pallavicini Alfonz Károly tulajdona. A környéken min
den az övé: a földek, a faluk, az emberek, a csendőrlaktanyák és a tem
plomok. Nagyúr a szó középkori, feudális értelmében. Hidat nem lehet 
a Tiszára verni, mert akkor a kompra n'em lenne szükség, már pedig ab
ból neki nagy jövedelme van. Egyedül csak ő szállíthat át embereket és 
kocsikat a folyón. A környező falvak hiába viaskodnak: minden ugy tör
ténik, ahogy az Isten és az őrgróf akarja". Ez a végzetes determináltság 
érthetővé teszi a második fejezetnek a cimét: Szétvert falvak. Nagyon 
hangosnak és nagyon szenzáció hajhászónak érezzük e cimet s ha nem 
tudnók, miről is van szó, azt hihetnők, többszáz éves históriáról, kegyet
let hódítókról beszél, akik irgalom nélkül szétdúlják a színes vadtörzsek 
békés falvait. Holott nem indus törzsekről esik itt szó, de magyar tele
pesekről, kiket a törökök kiverése után idehoztak, akik itt házakat épí
tettek, községeket emeltek szorgalmas munkával a földesúr birtokán. S 
mikor 1873-ban törvényt hoztak, hogy a telepesek belsőségeiket megvált
hatják, a külsőség pedig megegyezés tárgya lehet, a beati possidentes 
egyszerűen szétverették a falvakat, hogy a föld átirása meg ne történ
hessék, fis itt nem az a csodálatos, hogy ez a múlt század utolsó évtize
deiben megtörténhetett, de az, hogy az utolsó falú-szétverés 1926-ban 
folyhatott le, amikor már ugyancsak harsogtak a szavak a magyar ön
célúságról. „ A pusztaszeri intéző — írja szerző —, azt a parancsot kan
ta Sándor őrgróftóí (a mostani haszonélvező apjától), hogy a cselédekkel 
vonuljon ki és verje szét a falvakat. Anyás telepes lakossága azonten 
szembeszállt velük, visszaverték a támadást és a rákövetkező éjszaka az 
intézőt agyonütötték. Három nap múlva Szegedről megjött a katonaság 
és azok segítségével verték szét a falut. A papokat sem kímélték a falu-


