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értelmezi, átérti, átvilágítja. A z európai értelmiségiek tacitusi ruere in 
servüium-át rajzolja talán a legalaposabban. Kár azonban hogy az ér
telmiségiek e magatartásában csupán vereséget lát bizonyos régi eszmé
nyek fénye mellett. — A könyv legértékesebb fejezete „ A z értelmiségiek 
helyzete a modern világban." Ez a fejezet különben a könyv központi 
kérdése szempontjából is a legjelentősebb. 

^ , PETEK JILEMNIOKY: KOMPAS V JNAS (A lélek iránytűje). 
Druzstevni práee. Praha 1938. 

Az emberi boldogság keretese gyakran visszatérő témája az irodai
mmá alkotásoknak, .Jiiemnieky, a esembe ojtott neves szavak író legújabb 
jnagyszabasú munkájában is ezt a kérdést vetette fel. Juemiüeky, a kér
dés megiejitheteitiennek tűnése következtében rendkívül izgalmas és ép
pen ezért csábító munkára vállalkozott. De már eieve leszögezhetjük: jó i 
Oldotta meg. A regény Jilemnieky eddigi alkotásainak csúcsteljesítmé-
hye. Benne van alkotóerejének minden előnyös oldaia, de' benne találjuk 
.eddigi művemek jóformán valamennyi témáját és motivumait is. 

A Kompas v nás lényegében amolyan szintézis a társadalmi való
sság összefoglalására. Jilemnieky itt teljesen eltávolodott a realisztikus 
regény hagyományos formájától. Áttörte a hagyományos kereteket, 
hogy a társadalmi változásokat és történéseket a legkisebb területre sű
rítse. A z olvasót elviszi a hósijpkás kaukázusi hegyek tövébe ési az ázsiai 
Sivatagokra, majd visszatér a tátraalji szlovák ialuba s hűen ábrázolja^ 
í iogy élnek az emberek itt és ott, hogy szeretnék és hogy küzdenek, nar-
feolnak a kenyérért az elemi és társadalmi erőkkel szemben. Első köny-
Ivében (Vituzny pád i Győzedelmes hullás) Jilemnieky a szegény kiszu-
teai falu életét jelenítette meg, balladás felfogásban, anélkül, hogy a tár
sadalmi jelenségek gyökeréig hatolt volna. Következő művében (ZuniMr 
''eikrok Visszhangzó léptek) az uj Oroszországban élő szlovák telepe
sek sorsáról rajzolt realisztikus s a társadalmi hatóerőket kidomboritó 
képet, élményei alapján, amiket mint a szlovák .telep tanítója szerzett 
)az Unióban. A Pole meor0ié (Felszántatlan föld) és (a Kus cukru (Egy 
Szem cukor) oldalain ismét Visszatér a szlovák valósághoz, s különösen 
nitóbfoi regényében, a társadalmi realizmus eszközeivel vázolja fel a szlo-
)venszfcói cukorrépavidék ipari és agrármélyrétegének és öntudatos ér-
Uelmiségeinek küzdelmes harcát a kenyérért és emberibb életkörülmé
nyekért. 

A Kompos v nás-t tulajdonképpen keretes novellák gyűjteménye, 
Tmelyeket csupán a közös gondolat és beszélgetés száljai fűznek össze, 
tfilemnicky a Kaukázusban barangol, ahol rábukkan régi barátjára,, 
ICsermenre. Filozófiai mélységű beszélgetésbe elegyedik barátjával, an-
Inak atyjával, Kazfoekkel s Toto apóval. A boldogság kérdését boncol-
'gatják s akárcsak az Ezeregyéjszaka meséiben egyszerű és bonyolult em
beri sorsokról mondanak érdekes történeteket. A közbeszőtt beszélgeté-
"sek során megállapitják, hogy az emberi boldogságot tudatosan kell 
megteremteni s a boldogság előfeltétele a munka, a föld és a felebaráti 
szeretet. A z egyik közülük a régi gruzinok és oszetinek háború előtti, 
háború alatti és az uj életviszonyok közötti életéről számol be, a szerző 
pedig kedves, szivéhez nőtt, szűkebb pátriájáról, a kiszuca vidékéről és 
az interhelpi szlovák telepesekről mond el érdekes történeteket. Vala
mennyi elbeszélésből kidomborodik az ember szívós küzdelme a boldog-
Ságért, kenyérért és földje, hazája iránti nagy-nagy szeretete. A könyv 
'hat egyenlőtlen részre oszlik. A szerző történetei a leghosszabbak, a 
Itöbbieké rövidek, de telve az orosz lélek Urai hevületéve] és hangulata-
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•val. 
A könyv érdekes körülmények és indítékok kölcsönhatásaként jött 

létre. A szerző egyik napvilágot látott levelében (Panor)ammi> 1937. évi. 
18. szám. 233-34. old.) bővebben utal erre. Egyik elbeszélésének megirása 
'után, melyben futólag érintette a boldogság-problémát, erős hiányéi-zete 
Itámadt. Ha valamilyen munkáját befejezte eddig, úgy érezte, mintha 
Inagy nagy kő esett volna le a szilvéről. Ebben az esetben nem ez volt 
az érzése. A z emberi .boldogság és bodogtalanság feltételeinek és okai
nak pdoblémája, maga az egész gondolat állandóan nyugtalanította és 
megoldásra ösztönözte. Sokáig hordozta magában a gondolat-magot, míg
nem kijegecesedett benne a válasz: „Világos lett számomra, —. irja — 
hogy az emberi boldogság első feltétele a szabadság és örömteli inun
kká... De egyszersmind' az is világos lett előttem, hogy az emberek nem
csak azáltal boldogtalanok és megkötöttek, ami külsőleg korlátozza sza
badságukat... Boldogtalanságuk, szabadság-hiányuk belőlük ered, a mo
rálból, melyet beléjük ojtottak, melyet a környezetüktől kaptak és 
amely cselekedeteiket s az emberekhez és világhoz való viszonyukat ha
tározza meg. És ott is, ahol az egész társadalmi rendet uj alapokra he
lyezték, ami megváltoztatta az •emibereknek és dolgoknak egymáshoz való 
viszonyát és ahol tehát a szabadság és boldogság első feltétele teljesült, 
az emberekben benne maradnak a régi világ és régi morál idejétmúlt caf-
rangjai. Ezek aztán nem engedik, hogy az ember érzelmi élete ugy ala-
'kuljon ki, ahogy kialakulhatna, ha a költő világ rendjével egyszersmind 
áz emberek is megújhodnak... A világ nehéz harcokat élt át és él át, de 
a legnehezebb küzdelmeket az embereknek saját magukkal kell megvív
niuk most és a jövőben is, ha meg akarják kóstolni a változások jó izét... 
(Egyszer felötlött bennem a kérdés: vájjon boldogok lehetnek-e azok a 
•honfitársaink, akik tőlünk távol és oly feltételek közt élnek, amelyek
iről fentebb már szólottam: pl. saját telepükön dolgoznak valameny-
inyiük javára, egyenjogúak, senki sem használja ki őket s ezen az ala
kon gondolat- és érzésviláguk szabadon fejlődhetik. Vájjon hiányzik-e 
számukra valami még a boldogsághoz? Ez a kérdés kínzott leginkább... 
írtam barátomnak a mongol határra, tisztán akartam látni, megkérdeztem 
ismerőseimet, felidéztem külföldi tartózkodásom és hazatérésem emlékét, 
(Minden oldalról azt válaszolták, amit mindig intenziven éreztem: a haza 
ínem üres, tartalom nélkül való szó. Az otthon érzésé egészíti ki az em
beri boldogságot." 

E három tétel alapján építette fel Jilemnicky uj munkáját. Nyil
vánvaló volt, hogy el kell hagynia a regényforma szűk kereteit, mert 
ilyen probléma-anyagot nehéz lett volna egy regény meghatározott mes-
Igyéi közé zsúfolni. A cselekmény és téma szétfutó, egymástól látszólag 
imerőben ellentétes irányba fonódó szálait csak a közös probléma fog
íja össze, amelynek az egész mű alá van rendelve. 

Melyek az emberi boldogság és szabadság feltételei? Két testvér 
történetét mondja el, Haviar Józsefét és Vencelét, akik közül az egyik 
maga a megtestesült jóság. A másik irigy ás földéhes, nem is annyira 
rossz ember, mint amennyire boldogtalan, mert a vagyon után vágyó
dik. Az író siet leszögezni: A vagyon és a gazdaság utáni vágy az em
bert boldogtalanná, erkölcstelenné és gonosszá teszi. „A z t hiszem, hogy 
e^ő sorban nem lehet boldog az, aki nem szabadult mee a vagyon utáni 
vágytól..." Burodvá Éva és Cereoetticsuk története világosan példázza, 
hogy a boldogsághoz nem elég két ember egymás iránti erős vonzalma, 
szükséges, hogy az idősebb nemzedék tagjai is hozzá tudjanak alakúéi 
a megimásult életformához, nehogy érzelmi életűket anyagi érdekek és 
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előítéletek tartsák fogva, A legszivbemarfcolóbb és legemberibb voná
sokat tárja elénk a könyv utolsó története, mely a boni föld problémá
ját boncolgatja. S Jilemnicky e történet kapcsán cselekszi meg a szlo
vák irodalomban először, hogy a szlovák embert a mai világ nagy vál
tozásaiba és forgatagába állítja. Jilemnicky nem, mint folklorisztikus 
vagy ethnográfiai érdekességet tünteti fel a történet szereplőit. A z élő 
húsvér embert vonultatja el előttünk a könyv lapjain. Jilemnicky 
együtt él az alakjaival. Mönthacsak saját szivéből szakította volna ki va
lamennyit, ugy simul hozzájuk. Erős lirai lendülettel és sok melegség
gel rajzolja meg alakjait és vezeti a cselekmény fonalát. Lirizmusa né
hol elmossa a kemény valóság kontúrjait és valószinűtlenné szépíti a 
cselekmény vonalát, de igy is kicsillan mesterien komponált mondatai 
mögül a realisztikus művész erős formáló és teremtő tehetsége. 

Jilemnicky uj regényét többhelyütt elméleti reflexiókkal tűzdelte 
meg, melyek az emberi boldogság és otthon kérdését bogozhatják. Ezek 
a részi etek a mű rovására mennek, A regény igazi erőssége ott van, 
ahol Jilemnicky párhuzamot von a régi és a keletkező új valóság kö
zött. I t t ujat és hatásában is értékeset nyújt Jilemnicky. Ezen az esz
mei és művészi sikon kap a Kempas v nás hatalmas távlatokat, melyek 
a jelenből a tmásult jövőbe iveinek. (Sándor László) 

VICTQR JJNGA: G ANDIRE EOONOMICA RÖMANEASOA IN SEOOLUL 
AL XIX-LEA (Román gazdasági gondolkodás ai XIX. században) 

A muít század első felében meginduló román gazdasági eszmélke-
dést a kor gazdasági és politikai tényei magyarázzák. Gazdaságilag: 
már a XV I I I . század vége felé jelentkezik az ipari tevékenység fokozó
dása, politikailag pedig a X IX . század elejei események szabadabb és 
függetlenebb életet biztosítanak. Az adrianopoli szerződés (1829) meg
szüntette a törökök mezőgazdasági cikkeket illető monopóliumát s tel
jes kereskedelmi szabadságot biztositott. A szerződés következtében 
ugyan a fejedelemségek orosz protektorátus alá kerülnek, a Regula-
mentul Organic azonban biztosit ja a fejedelemségek szabad kereskedel
mét, bár az oroszok nem igen szorgalmazták a fejedelemségek nyugati 
kereskedelmi kapcsolatait„ í gy pl. nem törődtek a Duna hajózhatóvá, 
tételével, nehogy a román kikötők Odessza versenytársai legyenek. 

A z adrianopoli szerződés korában a román polgárság számban cse
kély, gazdasági és társadalmi súlyban pedig gyenge. Felerősödését el
sősorban a szabadkereskedelem, illetve a román gabona kereslete segí
ti elő. A meginduló gazdasági (fejlődéssel egyidőben a gazdasági elmél-
kedőket a szabad árucsere, a liberalizmus gondolatai foglalkoztatják. Az 
első román gazdasági iró, NicoUae Sutu (1789-1871). Első munkája 
(Apereu sur l'etat industriel de la Moldavie) 1838-ban jelenik meg. N . 
Sutu a francia klasszikus gazdaságtan tanítványa. Elméletében koránt
sem eredeti. „Mi nem uj dolgokat .akarunk feltalálni, —. irja — hanem 
kétségbevonhatatlan törvényeket alkalmazni megfelelő következtetések 
levonása céljából." Sutu megvizsgálva Románia kedvező földrajzi elhe
lyezkedését és anyagforrásait, hisz Románia önálló gazdasági fejlő
désében: egyelőre .azonban nem az ipar, hanem a moldvai mezőgazdasági 
kincsek kiaknázásának szorgalmazását kívánja. Egy másik gazdasági 
iró, AJedaM^p Mmuz szintén a szabadkereskedelem hive. (Progres et 
liberté. 1861.) Mindketten a nagybirtokos osztály érdekeinek szóvivői, 
akik a szabad kereskedelemben elsősorban a gabonaértékesítés lehető
ségeit látták s ezzel az elvvel vélték ellensúlyozni az ipari protekcioniz
mus törekvését. 


