
DURKHEIM E M I L 

Irta: H O R T DEZSŐ 

A francia szociológus rendkivüli hatásu életének három nagy állomá
sa van: a társadalomtudomány módszeréről, a vallás kezdeti formáiról s a 
morális nevelésről irott művei. Mert az első nagyobb munka: a munka
megosztásról szóló, bármily jellemző is irója szellemi alkatára, voltakép 
még csak az utkeresést, az egyéni stilus és mondanivaló kialakulását je
lenti. Durkheim akkor lesz Durkheim: a francia társadalomtudományi 
gondolkodás Descartesja. akinek iránymutató elvei ma is élő és alakitó 
valóságok, amikor 1894-ben megjelenteti Les régles de la Méthode so-
ciologique cimű művét. 

I . 

E módszertani, helyesebben szociológiai-ismeretelméleti mű legfon
tosabb eredménye a „faits sociaux": a társadalmi tényvilág meghatáro
zása. 

Durkheim is, mint minden a szó való értelmében pozitivista gondol
kodó elsősorban arra törekedett, hogy meghatározza és elhatárolja ér
deklődésének tárgykörét: a valóságnak azt a részét, mely felé rendszere
ző, összefüggéseket és törvényszerüségeket kutató figyelme fordult. S e 
tárgyakat: a szociális tényvilág végső gyökerét a társas élet szabályai
ban, előirásaiban, parancsaiban találta meg, melyek meghatározzák és 
irányitják az egyén cselekvését, melyek szinte, a fizikai világ tárgyaihoz 
hasonlóan, áthatolhatatlan sűrűségű közegként veszik körül. Nous som-
mes agis plus que nous agissons — irja egyik késői művében s e nehezen 
forditható mondat körülbelül azt jelenti, hogy akkor is mikor szabad 
akaratunk szerint cselekedni látszunk, rajtunk kivül álló erők cseleked-
tetnek bennünket... Ezeknek az erőknek a rendszeres feltárására töreke
dett. 

E „fait social"-nál, mely nemcsak a durkheimi, hanem az egyetemes 
társadalomtudományi ismeretelmélet egyik rendkivül fontos problémája, 
mindenekelőtt hangsulyoznunk kell, hogy merőben félreismeri az Durk
heim gondolatrendszerének lényegét, aki a faits sociaux-ban valami ma
tériális tényezőt keres. Durkheim soha, egy pillanatig sem hagyta fi
gyelmen kivül a társadalmi tényvilág szubjektumhoz kötött jellegét 
azt, hogy a társas tények valójában csak a társadalmasult egyesekben — 
„en nous et par nous" léteznek, akkor és ugy éppen, hogy az egyese
ket valaminő magatartásra buzditják vagy kényszeritik. Nem feledte, 
hogy az „egyház", az „iskola", a „szokás", a „törvény", a „vérbeli vagy 
a szomszédos közösség" csak annyiban valóságok, amennyiben emberek 
megélik őket: szerintük élnek; hogy e társas tények élettartama és ala
kitó hatalma ugyan lényegesen hosszabb és nagyobb, mint az egyéni éle
té, de azért mégis csak az egyén igenlésével válnak valósággá és nélküle 
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puszta szavak, halott sémák, ideális — csak éppen nem létező árnytipu-
sok... Á m vajjon képes-e az egyes ember, kérdi Durkheim, a maga élő 
cselekvésének parányi hatósugarával átfogni egy közösség valamennyi 
életszabályát? Nem tekinthetjük-e épp az egyessel szemben egy társa
dalom szabályait és törvényeit (s e szabályok szervezett csoportjait: az 
intézményeket) ugy, hogy azok időnként mintegy szolgálaton kivül álla
nak? Hogy róluk az egyes ember, pillanatnyilag nem tud, mert nem éli 
meg őket s amelyek igy nem élnek benne és általa? Nem ép ezek az élet
szabályok és intézmények vannak-e az egyes gyors és tűnő cselekvés
módjaival s a benne közvetlenül élő parányi részletszabályokkal szemben 
tulsulyban? Mikor és hányszor lesz életében például a földjét mivelő pa
raszt cselekvő tagja az államnak, hivő-e máshol, mint a templomban, mi 
köze a szellemi kulturához? Ha pedig ugy van, mintahogy kétségtelenül 
ugy van, hogy a társadalom életszabályai valójában az egyesen kivül lé
teznek s csak akkor válnak az egyesre nézve iránytadókká, ha hatókö
rükbe lép, nem nyilvánvaló-e, hogy a társadalom törvényeit és intézményeit nem az egyes akarata élteti; hogy épp megforditva e szabályok 
és intézmények tekinthetők ugy, mintha (az „ A l s ob" filozófia érdekes 
elméletének egy pompás példája) az objektiv létezés egy magasabb, az 
egyéni élet változó és muló körein tulmenő életvalóságát képviselnék... 

Igaz, hogy ez az ,alsob' filozófia a durkheimi mondatok során gyak
ran abszolut igenlő formában jelenik meg. A z öngyilkosságról szóló mű
ben olvassuk például, hogy a „társadalmi tendenciák... éppoly reális 
erők, mint akár a kozmikus erők, ha más is a természetük; éppugy kivül
ről hatnak az egyesre, ha más utakon is..." Bizonyos, hogy ma már: né
hány évtizede tartó szakadatlan eszmélkedés eredményeképpen nem ir-
nók le oly merészen e mondatot, mint Durkheim tette 1897-ben, mikor 
megjelent a Le Suicide. De a figyelmes olvasó már a több, mint negyven 
év előtti fogalmazásból is kiérzi, hogy Durkheim itt csak az uj utakra 
lendülő gondolat uj hangsulyával fejezi ki magát; hogy valójában nem 
gondolt és nem is gondolhatott itt sem másra, minthogy a társadalom 
élő törvényei és intézményei hatalmas feszültségű potenciális energiák
hoz hasonlithatók, melyek cselekvő energiákká változnak, mihelyt az 
egyes ember hatókörükbe lép... 

Azok az életszabályok, melyek egy „istentisztelet" hivőinek lelkében 
élnek s igy e hivők magatartását irányitják, nincsenek természetesen 
érvényben a „vendéglő"-ben vagy a „kártyá"-nál. A z iskola nem futball
meccs, a műhely nem szalon. A z orvos vagy az ügyvéd vagy a tanár vagy 
a szinész a legtöbbször magánember, családapa, turista, hivő vagy sza
badgondolkodó is és mindez természetesen csak látszólag egyszerre, 
valójában csupán egy-egy, hosszabb vagy rövidebb, fontosabb vagy ke
vésbé fontos szakaszán az egyéni életnek. Egy ember csak egy ember, 
akinek muló állapotai a társas élet szövevényében egészen parányi ha-
tósugaruak. Nem is tudna élni, ha nem volna képes akaratát, figyelmét, 
cselekvésmódját az élet zajló óceánjának egy parányi pontjára irányita
ni. De vajjon, ha az óceán vízcseppekből áll is, nem több-e hasonlithatat
lanul, mint a vízcsepp? S nem óceán-e a társadalom a vizcseppnyi egyes 
ember kis köreihez, muló és változó állapotaihoz és megéléseihez képest? 
Nem szükséges-e hát az egyesen kivül keresni a társadalom lényegét? S 
nem volt-e szükséges e nagysulyu megismerés különös erejű hangsulyo-



zása ép Durkheim idejében, mikor Gabriel Tarde s a többi pszichologizáló 
„szociológusok" az ember ősi ösztöneiben s néhány atavisztikus maga
tartási formában (utánzás!) keresték a társadalom alkotó és alakitó 
megnyilatkozását? Nem kellett-e velük szemben a szellemi harcos teljes 
fegyverzetével: rendszerező és kifejező művészetének minden elánjával 
fellépni és leszögezni, hogy nem a pszüché adottságai, hanem az előirások 
és intézmények teszik a szociális élet döntő valóságát — előirások és 
szervezett csoportjaik: az intézmények, melyek éppugy befolyásolják a 
társadalmasult ember magatartását, akár a materiális külvilág erői, mi
helyt hatósugaruk az egyén életében aktivvá válik: mihelyt az egyes em
ber oly irányu cselekvésbe kezd, mely az ő hatókörükbe tartozik. S nem 
volt-e szükséges épp Durkheim idejében, az atomizált Franciaországában 
ez a hangsuly, hogy egyénfeletti erők alakitják az egyesek életét, hogy 
ők képezik a társadalmi lét, a személytelen parancs potenciáját a pa
rancsot, melynek engedelmesség jár minden körülmények között és 
minden kérdés nélkül, nem az egyéni haszon és jóérzés utilitárius értel
mében, hanem abban a bizonyosságban, hogy jó és célszerű, mert a kö
zösségi életre hasznos, igy vagy ugy cselekedni; s hogy ezért e parancso
kat egy magasabb hatalom irta és irja elő — még arra az esetre is, ha az 
egyesre muló jellegű kárt hoznak vagy ép' az egyéni élet feláldozását kö
vetelik tőle... 

Nem oly könnyü persze a durkheimi életműnek ezt a szinte legjelleg
zetesebb részét, mely az epinali rabbinus fiát: az „irás", az isteni erede
tű jog szellemi ivadékát oly nagyon jellemzi, megérteni. Csak akkor jut
hatunk a „fait social" közelébe, ha tudjuk, hogy Durkheim módszertani 
és ismeretelméleti megállapitásaival — a maga lelki alkatának benső pa
rancsa szerint — a társas élet alaptényének maradandó jellegét akarta 
kiemelni — azt a „durée"-t, mi nélkül nincs maradandó életvalóság. És 
kétségtelen, hogy ez sikerült is neki. 

I I . 

Mi tehát a „társadalom?" 
Már az enciklopédisták tudják: „une maniére ordinaire d'agir": a 

cselekvés közös, szokásos, rendszeres formája... S ha a durkheimi iskola 
egyik kiváló képviselője, a Sorbonne szociológusa: René Maunier Szocio
lógiai Bevezetőjében — a descartesi precizitás, a comtei gondolatgazdag
ság s a durkheimi szociológiai pillantás e kis remekművében — a társa
dalmi jelenségvilág végső lényegét a közös szokásokban, cselekvés és ma
gatartásmódokban látja, melyekhez az egyén igazodik, mert elő vannak 
számára irva („des usages communes obéis et sanctionnés"), ugy majd 
kétszázéves francia megismerést fog pompás stilusa acélkeretébe. 

A z enciklopédistáktól Maunierig azonban Durkheimen át vezet az 
ut. Mert Durkheim kutatta a társadalmi közös cselekvés gyökereit, a 
közös magatartás alapfeltételét, s ő emelte e szankciót — sokszor szinte 
prófétai ihlettel - uj transzcendentális magasságokba: Van valami kö
rülöttünk, irja, valami nagy és bonyolult realitás, melynek erőit éppugy 
csak hatásaikban érezzük, mint a fizikai vagy tárgyi környezetét. Valami, 
ami éppugy nélkülözhetetlen a társas élethez, akár a levegő a fizikaihoz. 
Valami életadó közeg, mely tiszta és átlátszó és mégis áthatolhatatlan 
sürüségű, mely óv és melenget s amely büntet is... Minél kezdetibb fokon 



áll a közösség, annál egységesebb és egyetemesebb erejű, minden életnyilvánulást átfogóbb e fluidum... 

Durkheim egyik művét, mely 1912-ben jelent meg s a vallásos élét: 
elemi formáiról szól, épp e kezdeti szociális kényszer beható vizsgálatá
nak szentelte. A Les formes élémentaires de la vie religieuse azon a fo
kon tárja elénk a társadalmi jelenségvilágot, mikor még egy a szabály, 
mely szerint a csoportos cselekvés alakul, a közös cselekvés, melynek 
csoportalakitó formáját szabályok irják elő s a csoport, mely a szabályt 
és cselekvést garantálja; azon a fokon, miitor a „totem" egykép jelöli a 
közösség nevét, változatlan cselekvésformáját és életszabályait, melyeket 
a közület még emberfeletti eredetűnek és hatalmunak tisztel; mikor a 
Régles-Comportements-Groupments hármas szociális tényvilágát még a 
kezdetleges vallás öntudatlan eszméi és halálthozó szankcióval ellátott ri
tusai fogják egységbe. 

Bennünket ez összefüggésben nem érdekelnek a „totem" sajátos meg
jelenési formáival foglalkozó néprajzi kutatások, melyek Durkheim fi
gyelmét hosszú éveken át lekötötték. Sokkal lényegesebb vonást szolgál
tat a gondolkodó szellemi portréjának megrajzolásához az a tipikusan 
durkheimi- vagy helyesebben talán: az a tipikusan francia társadalom-
és történelembölcseleti megállapitás, hogy a totem, fokán álló társas cso
port eszmekészletét is ugyanaz a logikai művelet alakitja, mint akár a 
legmagasabb tudományos eszméket. A logika, olvassuk a Les formes 
élémentaires 340. és következő lapjain, a fogalomalkotással egyidős. 
„Nincs olyan történelmi korszak, melyben az ember a zavar és ellent
mondás krónikus állapotában élt volna... A tudomány valóságmagyará
zatai, persze, ,igazabbak', mert módszeresebb, ellenőrzöttebb megfigyelé
sen és vizsgálaton alapulnak, de lényegükben nem különböznek a primitiv 
gondolkodás valóságmagyarázataitól." Mert ha a primitiv magát (tote
me szerint) kengurunak tartja s a napról azt hiszi, hogy madár, csak 
hirtelen és elhamarkodottan, minden megfigyelés nélkül azonosit. Ám 
nem azonositunk-e mi is, midőn a meleget mozgásnak, a fényt az éter 
hullámzásának nevezzük és minősitjük? Nem egyesitünk-e mi is vélt ben
ső összefüggés kötelékével külsőleg merőben különböző, heterogén ele
meket? A lényegen nem változtat, hogy a mi azonositásaink jobb, való
ságosabb megfigyeléseken alapulnak, hogy a mi „igazságaink" türelme
sebben megfigyelt és meggondoltabb szempontok szerint csoportosita
nak... 

Durkheim tehát nem fogadja el Lévy-Bruhl megállapitásait az illo
gikus primitiv gondolkodásról. 

Lucien Lévy-Bruhl a Les Fonctions mentales dans les sociétés 
inferieures s a Mentalité Primitive cimű művek ismert szerzője ugyan-
is az eszme és fogalomalkotás egy egészen sajátos, a mai logikától eltérd 
formáját vélte felfedezni a szociális fejlődésnek azon fokán, mikor az 
eszmélő még nem tud különbséget tenni a természetes és természetfeletti, 
az objektiv és szubjektiv, a valóság és az álom között; mikor még min
den határ szétfolyó és minden egyesülhet és lehetséges. Ezt a szerinte 
még logikátlan fejlődési fokot — „ou tout se méle et tout participe a 
tout..." — nevezte Lévy-Bruhl (jobb szó hiján, mint maga is hangsulyoz
z a ) a participáció fokának... Durkheim sem hagyja természetesen f i 
gyelmen kivül a „participáció" ilyirányu értelmét, csak azt vonja két-



ségbe, hogy a gondolkodás e kezdeti foka még ne volna logikus. Durk
heim szerint a legkezdetlegesebb eszmei művelet is logikus kapcsolás 
eredménye: különbözőnek látszó elemek kapcsolása vélelmezett benső 
összefüggések szerint. Igaz ugyan, hogy a primitiv gondolatvilágban 
eszmeileg kapcsolt tények nem felelnek meg a valóságos összefüggésnek. 
Igaz, hogy az ember nem kenguru vagy egér s a nap nem madár; igaz, 
hogy (Lévy-Bruhl egyik hires példáját emlitve) az árnyék nem ugy tar
tozik az emberhez, mint a lehelet vagy a vér. Ám mindez csak azt jelen
t i , hogy a kapcsoló értelem, fejlődésének kezdeti fokain, még nem ren
delkezik elegendő tényleges tapasztalattal, s hogy másfelől az egyszer 
igaznak vélt összefüggések reviziójára nincs még lehetőség, mert a kez
detleges közület féltékenyen őrzi hagyományos elképzeléseit és szent 
igazságokként örökiti őket nemzedékről nemzedékre. Valójában azonban 
a participáció sem más, mintahogy Marcell Mauss, Durkheim leghűbb fa
mulusa és szellemi örököse, hangsulyozza, mint a logika alapműveletére: 
az azonositásra való törekvés: „un effort pour identifier". 

Az t hisszük, nem férhet hozzá kétség, hogy Durkheim álláspontja a 
helyes. Mert hiszen, ha a primitiv nem volna képes a logikus eszmeműve-
letre s nem tudna csoportositani tényleges összefüggéseket is, nem volna 
"képes arra sem, hogy akár a leggyámoltalanabb szerszámot készitse ma
gának s valamikép, ha mégoly szegényesen is, ellássa magát. A primitiv 
is logikus, csak ép nem tud a logikájáról, mert nem érdeklik a kis és min
dennapos tények és igazságok, mert nagy és távoli csodák kötik le „ f i 
gyelmét" — olyan történések, amiket még nem figyelhet meg ténylege
sen, amikről csak éber (rendkivül éber) képzelete ad neki számot. 

René Maunier is megállapitja ezt a maga rendkivül tömör és kife
jező stilusában: már emlitett Szociológiai Bevezetőjében olvasunk rossz, 
a helytelen megfigyeléseken alapuló eszmei kapcsolásokról, mikor még 
a képzelet fojtja meg a megfigyelést... ou l'imagination étouffo trop 
souvent l'observation... Hasonló eredményre jut Charles Blondel, a nem-
régiben elhunyt kiváló társadalom-pszichológus is, mikor egyik halála 
után megjelent cikkében a primitiv gondolatvilágban is elválasztja a 
misztikus-religiózus képleteket, melyeket a közület a maga végső kérdé
seire ad feleletül s amelyeket ezért szent és érinthetetlen igazságokként 
kezel, s azokat a tényleges tapasztalatokat, melyeket az egyes a maga 
kis és mindennapi munkája nyomán, javarészt persze még öntudatlan, fo
gad és alakit, melyek tehát a jószágtermelő (vagy technikus) magatar
tást irányitják. Csak annyiban mond ellent Blondel, nagyon helyesen, 
Durkheim tulzóan monista felfogásának, hogy a kezdet tényleges meg
ismeréseit nem a vallásos elképzelések szövevényéből vezeti le, hanem a 
vallásos képzelettől merőben különböző megfigyelések eredményeinek 
tartja. 

m . 
Durkheim életművét egy nagy gondolat fogja össze: a szociális hala

dás, a társadalom végül is, minden akadály ellenére is győzelmes hala
dásának hite — az a nagy vizió, mely beragyogja fényével a francia szo
ciológus-filozófusok irásait: a X V I I I . század enciklopédistáitól Condor-
cet, Saint Simon és Comteon át a ma is élő és Virágzó Durkheim isko
láig. „ L a loi supérieure du progrés de l'esprit humain entraine et domi
ne tout": A z emberi szellem haladásának fensőbb törvénye ural min-



dent... Condorcet hűséges tanitványa, a csodálatosan élő és modern Saint 
Simon adja az elvet Comtenak tovább, akitől Durkheim veszi át a legtel
jesebb, a legösszefogóbb: filozófikus pillantással. 

Ez a hit vezeti a De la Division du Travail szerzőjének tollát, mikor 
a munkamegosztásban: az egymás szükségleteinek kielégitésére dolgozók: 
növekvő s egyre tudatosabb együttműködésében véli felfedezni a társas 
élet első és legbiztosabb garanciáját. Ez a meggyőződés kutatja már a 
vallás elemi formáiban is a közösségi érzés s a valóságot rendező gondo
lat első csiráit — azokat a logikus alapsejteket, amelyekből, évezredek 
során, kivirágzott a modern tudomány. Ez pillantja át a szellem ország-
utját a kezdetleges vallások végső feleleteitől az egyéni géniusz felisme
réseiig, melyek ugyan az egyéni zsenialitás felszikrázó csillagutján kelet
keznek, de mégis, minden idegszálukkal a közösség szellemi közkincsé
nek humuszából meritik és ujitják életerejüket. S a társadalom szinte 
orgánikus haladásának hite szól a morális nevelés s a laikus morál durk-
heimi tanából is. 

E „laikus morál" az az alakuló fait social, az az ideális társadalmi 
tény, melynek Durkheim legérettebb figyelmét szentelte, melynek megvi-
lágitására legmélyebb és legátfogóbb, sokszor az igazi bölcselet magasla
táig emelkedő gondolatai szolgálnak. A posthumus Éducation morale a 
nagy gondolkodó legszebb műve. 

Mert az a szolidaritás, az a társadalmi „kohézis", melyet a munka
megosztás hoz létre, nem elégithette ki a Divison du Travail szerzőjét. 
Bármily lényegesnek találta is Durkheim (e könyvében még kétségtelenül 
Spencer utjait követve) a munkamegosztás által létrehozott különböző
dés és egymásrautaltság erkölcsi hatásait — ugy hogy szinte kategori
kus imperativuszként állitotta fel a munkamegosztás alaptételét: „Mets-
toi en état de remplir utilement une fonction déterminée": Tedd magad 
képessé, hogy hasznosan végezhess el egy meghatározott tevékenysé
get —, nem feledte Durkheim azt sem, hogy a munkamegosztás által lét
rehozott szolidaritás alapja mégis csak a közös érdek, hogy addig tart 
ezért csupán, amig az érdek, s hogy valójában akkor is mesterséges, 
„mechanikus", marad e munkamegosztás s e szolidaritás, mikor külső 
formáját tekintve már fejlett, messzeágazó, szinte „orgánikus" összefüg-
gésű. Saint Simon és Auguste Comte tanitványa, szellemi filozófiájuk és 
társadalomszemléletük örököse, tudta jól, hogy a legfejlettebb munka-
megosztású társadalom is atomizált, labilis, a legcsekélyebb megrázkód
tatásra részeire bomló, ha nem tölti el szellemi egységgel és nem lelkesi
ti egy érzés, egy gondolat; hogy nincs más valóban álló, külső veszélyek
kel nyugodtan szembenéző közös alap, mint a szellemi - az a „spirituali-
té croissante", az a növekvő szellemiség, melyről Comte gyakran beszél 
s amelynek legsulyosabb törését a mi társadalmunkban Durkheim épp 
abban látta, hogy nem egyenlő fejlettségü társas életünk különböző terü
letein: hogy a technikai alkalmazásban például már a felhők közt jár, 
azokban az összefoglaló és iránytadó válaszokban azonban, melyek a leg
döntőbben befolyásolják az egyén lelki és gondolatvilágát, még nem ju
tott tul a sokezeréves kezdeteken... Ezért nem volt Durkheim számára 
nagyobb és méltóbb feladat, mint a kettő: a technikai tudás s a morális 
öntudat, a részletes ismeret s az összefoglaló szintézis összehangolása, 
harmóniája: A z organikus munkamegosztással dolgozó társadalom tech-



nikai fejlettségéhez illő hit és lelkesülés — ez a Durkheimi laikus morál. 
...Már voltak századok, mikor az embernek embertársaihoz való vi

szonya lépett az erkölcsi érdeklődés s ezzel a morális nevelés előterébe. 
Mikor az volt a bűn, amit az ember embertársaival szemben elkövetett. 
Mikor a közösségi élet mindennapjai — „les vrais devoirs sont quotidi-
ens" a kis célok és kis reménységek szentesültek... A kereszténység is 
ilyen hangsulyosan emberi, ilyen emberséges célokat szentesitő vallás: 
Istene az emberiség üdvéért adta vérét. „ A kereszténység azt vallja, 
hogy az az ember legfőbb kötelessége Istennel szemben, hogy teljesitse 
embertársaival szemben való kötelezettségeit." ...Ám, ha az emberséges 
erkölcsi parancs nem nélkülözhette eddig a vallási szankció erejét és mél
tóságát, elkövetkezett az az idő, mikor e nélkül is meg kell élnie és áll
nia; mikor nem lehet számára más felsőbbség, mint a racionális belátás, 
melynek nincs szüksége misztikumra, emberfeletti hatóerők megszemé
lyesitésére, a végtelen és kiszámithatatlan előtt térdre kényszerülő fé
lelemre, mert látja és egyre jobban látja, a társas életben éppugy, mint 
a fizikai világban, az összefüggéseket, miket az ember, egy ember sem 
hagyhat figyelmen kivül. L a personne humaine n'échappe point au mon-
de et á ses lois: A z ember nem menekülhet a világ törvényei közül s ha 
megkisérli öntudatlan vagy tudatos és bűnös akarattal — előbb-utóbb 
eléri a büntetés. Nincs más kényszer és nincs más szabadság. Pascal hi
res mondatát, hogy „a jobb erkölcs a jobb gondolkodás", az örök francia 
logika e néhány száz évvel későbbi fia igy fogalmazza: „C'est la pensée 
qui est libératrice de la volonté..." A dolgok összefüggésének ismerete ad
ja a lélek, az akarat, az emberi szabadság méltóságát... K i nem látja, 
hogy menetelünk, egyre nagyobb aktivitással és öntudatossággal, a vég
telenbe vesző cél felé. Nincs és nem lehet más igazi és emberséges lelke
sülés... S ez a tiszta racionális belátás, ez a „nudité rationelle", a maga 
lélektani és társadalomtudományi felismeréseivel szükségkép elvezet ad
dig, ami a célja és ideálja minden mitológikus-vallásos parancsnak is: 
a közösségi együttélés biztositásáig — addig az „équilibre complexe"-ig, 
addig az egyetemes és átfogó egyensulyig, melynek benső harmóniája át
árad az egyesre is, mert hisz az egyes ember lelkileg és szellemileg min
denkor a körülötte folyó közösségi élet szülötte és neveltje. Ha ez a kö
zösségi élet időszerütlen és egyenetlen, az egyén lelki és szellemi élete is 
egyenetlen, labilis, benső harmónia nélkül való. Nincs lelki egyensuly 
megingott társadalomban. A z egyéni célok harmóniája mindenkor a har
monikus társadalmi viszonyok eredménye, empirikus s egyben erkölcsi 
igazolása. S minél fejlettebb a társadalom, minél több tudomása van örök 
és el nem mozditható összefüggésekről, annál méltányosabb, egyeteme
sebb, tudatosan kollektivebb is... A szocializmus sem egyéb igy voltakép 
— s e valóban nagyszabásu racionális monizmus hangsulyozza is ezt min
den kinálkozó alkalommal — mint a racionális belátás szükségkép elkö
vetkező és szükségkép győzelmes foka: „Mert az az igazságtalanság jel
legzetes vonása, hogy nem a dolgok természete szerint való, hogy nem ész
szerű". 

Aki érzi a morális dolgok élő erejét, irja Durkheim az Éducation mo
rale lapjain, az a sziv melegségével tud róluk beszélni - s e meleg me
lengető, közölhető... et la chaleur est communicative... "Valami egészen 



sajátos, szemérmes pátosz önti el aranyfényével a durkheimi stilus csú
csait. S e csúcsokon — e X I X . századi feltétlen optimizmusban a mi sö
tétbe borult világunk számára is van valami megható és vigasztaló. A 
tudományba vetett hitnek valóban nem lehetnek Hióbjai és Jeremiásai. 
De a tudomány durkheimi méretű bajnoka se láthat mindent pozitiv biz
tossággal. Durkheim se látta az osztályharc valóságát vagy legalábbis 
nem akarta látni (Marcell Mauss emliti róla, hogy abszolut ellensége 
volt minden harcnak, az osztályharcnak is; s hogy a szociális változást 
és haladást csak ugy akarta, ha abból az egész társadalom hasznot lát, 
nem csupán egyes frakciók) s az osztályharc valóságának, e sulyos fait 
socialnak számbavétele nélkül akart a „morális dolgokról" beszélni. Nyi l 
vánvaló, hogy nem tudhatott, hogy hite utópia maradt csupán, melyet 
nem igazoltak a tények, s hogy a durkheimi „la morale" éppugy üres ka
tegória, melyet el kell tölteni a történelmi valóság tartalmával, akár 
Kant kategórikus imperativusza. 

Durkheim a mult század közepén született az elzászi Epinálban s 
ugy élte le életét 1917-ben bekövetkezett haláláig, hogy egyre növekvő 
hir, tekintély és szeretet övezte valóban tiszteletreméltó személyét. A z a 
pillantás, mely elmozdithatatlan sziklatömböknek látta a társadalom pa
rancsait és előirásait s nem akart ismerni más változást, csak azt, amit a 
lassan alakuló élet porlasztó és fejlesztő erői hoznak létre, csak egy 
stabilis korban s csak egy harmóniában eltöltött élet valóságszemlélete
teként keletkezhetett. A z Éducation morale szerzője nyugodt haladó és 
bizó korszak kimagasló személyisége volt. Azóta sziklákat görgettek el az 
események és földrengések szaggatták fel a talajt... 

Ha Durkheim alkotó ereje teljében érte volna meg e változásokat, 
nagyszerű valóságérzéke a kezesség rá, hogy dinamikusabbá, benső fe
szültségeket és veszélyeket feltáróvá emelte volna tanát. 

G Y E R E K E K 
Irta: N A G Y I S T V Á N 

Kitavaszodott, mint máskor. Dimitrét és Alexet befogták disznópász-
tornak a gazda malacai mellé. Vol t belőlük vagy husz. Kiverték őket a ha
tárba. Dimitre az öccsével korahajnaltól csillagragyogásig a szabad me
zőkön kódorgott nagyapja elnyűtt bocskorában s agyonfoltozott, meg
kurtitott ruháiban. Verte őket az eső, a jég és az éhség. Különösen Dimit
re éhezett sokat. Nem egyszer, amig a száz felé iramódott malacok után 
futkosott, azalatt öccse mind felfalta a kettőjük számára tarisznyáit ma
maligát. Mikor megkérdezte tőle, most már aztán ő mit egyen, az csak 
nézte a földet s egykedvűen ismételgette: 

— Még jól se laktam. 
Nem tudott rá haragudni, olyan fájdalmas egyszerűséggel mondta. 

Csak annyit válaszolt: 
— Látszik, hogy kisebb vagy, Alexe. 
— Kisebb, de erősebb, — gyult ki hirtelen az öccse szeme. Igaza is 

volt. Hamar leteperte a bátyját, ha összekaptak. Dimitre tudta azonban, 
hogy ha egyszer ugy istenigazában megerőltetné magát, ő is oda tudná te-



remteni. Valahányszor lihegve feltápászkodott győzedelmes öccse alól, uj
ra megismételte: 

— Azért mégis csak te vagy a kisebb, Alexe. 
Aztán nyargaltak a birkózás alatt szétszéledt malacok után. De csak 

eleinte. Később Alexe már a malacokkal se törődött. Hagyta Dimitrét, 
fussa ki a lelkét. Semmibe vette a bojár fenyegetőzéseit is. Bánta is ő, ha 
minden elveszett, vagy megnyomorodó malaccal szaporodik adósságuk. 
Dimitre egyizben visszatérve a futkosásból, az alá az akácfa alá, ahol az 
öccse heverészett, elképedve látta, hogy galyakból rakott tüz lobog ott, 
Alexének pedig könyökig véres a keze. Egy kis, göndörszőrű malac meg 
élettelenül hever a közelében. Öccse éppen rákaparta a lángoló galyakat. 
Észre sem látszott venni a bátyját. A fűből, az apjuktól örökölt amerikás 
bicskot emelte fel s kaparászta vele a malac szenesedő hátát. Ekkor fel
nézett. 

Törj még ágat, — szólt rá nyersen. Dimitre ijedtében szó nélkül 
engedelmeskedett. A z akácfa legalsó ágára kapaszkodva azonban sirva fa
kadt. Eszébe jutott adósságuk s a várható verés. Ámde hamarosan elfoj
totta könnyeit, tudta, mennyire dühbe jön az öccse a siró emberek lát
tára. De amaz most a perzselés örömeibe merülve, nem figyelt rá. Talán 
fel sem fogta, hogy ölt. Megölte egyikét azoknak a kis, süldővé cseperedő 
malacoknak, melyek lassacskán Dimitre játszópajtásaivá szelidültek. Iz 
mos orrukkal beleturtak a tenyerébe, mellé heveredtek a fűbe, kérő rö-
fögéssel vakartaták vele a hasukat s kéjesen nyujtózkodtak. Ha vihar 
közelgett, körül sereglették, egymást taszigálva igyekeztek alája bujni. 
Gondolkozás nélkül tudomásul vette, tudnak félni, busulni, hozzá hason
lóan fázni az esőben, sirni, ha, ha tövis szurja meg őket. Röfögésük külön
böző változatait beszélgetésnek vélte és azt hitte, hogy meg is érti. Eszébe 
sem jutott, hogy ő különb lény volna náluk. Hiszen a mamaligát amazok 
is felfalták jóizüen. Sőt nem egyszer irigyelte ama fölényüket, hogy a kö
vér füvet is meg tudják enni, mig ő éhesen nézte nagyszerű ebédjüket... 

Mindezt ne látná, ne érezné Alexe is. Egyszeribe nagyon idegennek 
érezte az öccsét. Eszébe jutott, hogy az sosem játszott a malacokkal. Igaz : 
— vele még kevésbé barátkozott. Kevés szó esett köztük, még akkor is, 
"ha egy fa, egy condra védelme alá kergette őket a zápor. It t a mezőkön 6 
se igen volt beszédes. A rájuk nehezedő magánosság rejtett mozgalmassá
gát nem értette, csak érezte. A z égen nyargaló felhők, a szélfuvástól zör
gő akácok, a tücskök csiripelése, egy-egy tarka pillangó céltalan ide-oda 
libegése, a nap ragyogása, az ég tündöklése s az örökké nyugtalan ma
lacok kajtatása értelmetlennek, rejtélyesnek tünt. Mozgásuk kifejezésére, 
szemgyönyörködtető vagy riasztó voltukra nem ismert szavakat. Megfo-
galmazatlan kérdések zakatoltak agyában. Mindössze öccsével tudta ma
gát összehasonlitani. Miért nem ül vagy hever mellette a fűben? Miért 
jön-megy le-fel a mezőkön, akár a malacok. I t t széttipor egy vakondtu-
rást, amott letép egy marék füvet és szétszórja. Eső után gilisztákat 
szaggat szét s valami különös vad arckifejezéssel nézi vonagló testüket, 
hogy a másik percben már istentudja hova igyekvő csigákat ragadjon fel 
s a fák törzséhez csapkodva szétmázolja őket. 

Ez utóbbi kegyetlenkedései azonban nem keltették fel irtózatát. Egy
szerűen nem ismerte e lényeket. Talán el sem hitte volna, ha valaki akkor 
felvilágositja, hogy más életet élnek, mint a fűvek és a virágok. Hiszen 



sem emezeknek, sem amazoknak, nem hallotta jajaszavát. De a malacok, 
lám most is, amint a tüz felé nyargaltak, hogy meghökkentek! Orrukat ma
gasra tartva szaglásztak. Rohantak egy darabot, aztán mintha orrbaütötték 
volna őket, egyszerre torpantak meg. A levegőben vér és füstszag száll
dosott. Összetorlódtak, kurtákat röffentek. Talán azt kiáltották: Vérszag, 
füst, tüz, malachalál... 

Váratlanul szétiramodtak s egyenként körbefutkosva sirva keringtek 
a tüz körül. Egyik-másik butácska bátran közelebb merészkedett a lán
gokhoz, hogy a vérszag erősödésére annál ijedtebben ugorjon oldalt. 
Alexe kuporgó helyzetben fordult feléjük. A bicska hegyét szaglászó or
ruk elé tartotta. A z oktondiak belérohantak a késhegybe. Fejüket rázva, 
vért csepegtetve, jajgatva eliramodtak. A többiek, o-o-o szerű röfögéssel 
sajnálkoztak a sebesülteken. Alexe hangosan nevetett rajtuk. Dimitrét 
vad indulat fogta el. Leugrott a fáról: 

— Mit csinálsz, Alexe? — kiáltotta fehéren. 
— Hust, — felelte emez magátólértetődő hangon s megnyalta a szá

ját. 
A szó erős mellbeütésként érte Dimitrét: hus... Hónapok óta nem 

izlelt húst. Nekik csak az örökös csorba jutott. Erjesztett savanyu korpa-
lé, beléfőzött káposztalapival, legjobb esetben fehérpaszullyal, minden zsi
radék nélkül. A förtelmesen bűzlő csorbalé nagy hordóban állt a gazda 
malmának egyik szögletében. Xenopol naponta háromszor is megmeritett 
magának egy félliteres bögrét s itta, mint a vizet. Vért csinál ez, — mon
dogatta s jótulajdonságára hivatkozva még reggelire is azt főzetett nap-
számosainak. Dimitre jól látta, minél több csorbát kanalaznak fel azok, an
nál sápadtabbakká válnak. Ha felpanaszolták, hogy nem igen használ az 
nekik, akkor rávágta: 

— Igen, mert rossz a beletek, de nézzetek meg engem, — s telt ar
cát, karját, pocakosodó hasát veregette a tenyerével. Persze, azt Dimitre 
sose hallotta tőle, bár szemtanuja volt nem egyszer, hogy olajba főtt pa-
szullyal, naponta negyedkilónyi turóval vagy négy-öt tojással serkenti a 
csorbát vérré válni. Hust, igaz csak vasárnap fogyasztott. A z is igaz, hogy 
csupa véletlenségből: olykor ha eltörött a lába egy csirkének. Minden
esetre fura volt, hogy mindig ő találta meg a töröttlábú csirkét és mindig 
lefejezve hozta elé valamerről. Átkozódott, sopánkodott a kár miatt, még 
akkor is, amikor felfalta őket. Közben olajos, vagy zsiros kezét hol az asz
tallábához, hol a hajához törölte. És ette tovább jóizűen a drága, ropogós
ra sült hust. 

Alexe kijelentésére Dimitrének egyszerre végig vonultak ezek a hu
sos emlékek a szeme előtt. Agyában érezte lüktetni ezt a szót, orra meg
telt a pörkölt malac szagával. A z éhség önálló lényként csavarodott a 
gyomrában. Szinte összezsugoritotta. Egy szót sem birt kinyögni. Kusza 
kifejezhetetlen érzései közt valami sejtés féle motozott. Igaza lehet az 
öccsének. Miért volna több a malac, mint egyszerű hus. A z életben ma
radt süldők, mintha csak ezt a hitet akarták volna igazolni, mohón meg
rohanták és összemarakodtak az eléjük vetett belek felett. A z ügyeseb
bek kapzsin menekültek erre-arra a réten, a szájukból utánuk huzódó be
lekkel a többiek elől. 

Ők is rávetették magukat a pecsenyére. Félig szőrösen, félig nyersen 
falták teli magukat, az itt-ott megszenesedett hussal. Arcuk, hajuk, kö-



nyökük, ruhájuk csupa zsir volt. Minden porcikájuk mozgásba jött, vo
naglott, hus után orditott. Valamerről varjak szálltak le a tiszta égből aZ 
akácfa csucsára. Károgva, ágról-ágra lejebb ugráltak, végül a malacok 
hátára szálltak s csőrükkel vágták szegényeket... 

— Hus, vélte hallani károgásukból Dimitre. A z eldobott csontokat 
is csakhamar hangyák lepték el. Később két csavargó kutya loholt ide a 
községből. Horpadt hasuk, véresen csillogó szemük szintén husért sovár
gott. Elriasztották a varjakat. Csattogó foguk vicsorgott, amikor a felra
gadott csontokon futkározó hangyák megcsipték az orrukat. A fájdalom
tól feldühödve addig morogtak, mig csak azt nem hitték, hogy egy
másra haragusznak és összebakalódtak. 

Dimitréék fenségesen bezabáltak. Hasuk nehéz volt, alig birtak moz
dulni. E l is heveredtek az akácfa árnyékában. Szavuk megeredt. Alexe ar
ca csodálatos módon megszelidült. Dimitre megborzongott, mikor testvér
nek szólitotta s bizalmasan közölte, hogy másnap sütnivaló kukoricát sze
rez, már elég érett. Elárulta azt is, hogy az egyik vasárnap két viaszgyer
tyát elcsent a templomocskából s a rühes Zimbu, akinek az ekcéma ki
kezdte az egész testét, amit rühnek néztek a községben, nagy tál aludt 
tejet adott érte. Megmagyarázta Dimitrének, azért kell a gyertya Zim-
bunak, mert azt tanácsolták neki, éjjel-nappal égessen egyet az ikon 
alatt, ha azt akarja, hogy fekélyei elmuljanak. Bevallotta azt is, hogy 
a tavaly ősszel, két öl kukoricát hordott el a gazdáéból kukoricafosztás-
kor, a hadiözvegy Biciunénak, aki azért neki adta a háboruban elesett 
ura kacsuláját. De el ne mondja ezt senkinek Dimitre, ha kettébe vág
ják is. 

Dimitrének erre eszébe jutott, mit mondanak majd este a gazdának, 
hova lett a malac s rettentően félni kezdett. A z öccse stiklijeire gondol
va még inkább. Mikor odafordult hozzá, hogy közölje vele aggodalmait, 
Alexe már édesdeden aludt, fülig zsiros arcán legyek dongtak. A z akác
fa árnyéka már tulkerült arra az oldalra, amerről a nap fel szokott kelni. 
Most egyszeribe megint olyan egyedülinek érezte magát a határtalan 
mezőkön, egyszerűen nem mert felkelni, hogy a malacok után nézzen. Na 
meg olyan fáradt volt ő is. Végül elszenderedett. 

Arra riadt fel, hogy valami érdes nyalja az arcát. Az egyik malac 
volt. A többi meg farkával verklizve ropogtatta a maradék malacot. 
Szétturták a hamut. A nap időközben a távoli buzatáblák közé hullott. 
A z ég másik alján, keleten ólmos szürkévé üszkösödött. Ez volt a haza
térés ideje, amit mindig oly nehezen tudtak kivárni, de most ja j , mi lesz 
most: nyilalott a szivébe. Felrázta Alexet és talpra szökött. Megszám
lálta a malacokat, hátha valami istencsudája révén mind megvan. De s 
haja majdnem letaszitotta fejéről a lyukas kalapot. Kettő hiányzott egy 
helyett. Alltak egyhelybe gyökeredzett lábakkal. Keresésére sem mertek 
elindulni, hátha elvész azalatt a többi is. Hazafelé se akaródzott. De a 
malacok sirni kezdtek. Féltek a közelgő éjszakától. Na, meg vizet se it
tak egész nap, otthon pedig ilyenkor dercével vegyitett hig moslék várta 
a bendőjüket. Tudták ezt jól s egy darabig csak turták a két fiu csóré 
lábaszárát, aztán usgyi neki, elindultak magukra. Mit volt mit tenni, 
nyargaltak utánuk. Közben Dimitre vádolni kezdte Alexet, ha nem öli meg a 
kis göndört, nem veszett volna el a másik se. Szó szót követett, sértegették 
egymást. Alexe szemére vetette Dimitrének, hogy majd minden éjjel ma-



ga alá vizel és gyáva. Dimitrének rettentően fájt, hogy felhánytorgatja 
csapásként ránehezedő rossz szokását, amit annál inkább nem tudott le
szokni, bárhogy eltökélte is magát, minél inkább figyelmeztették estén
ként, hogy aztán vigyázzon. Dühében letolvajozta öccsét, aki azután 
valamilyen különös s egyre megalázóbb hangsullyal egyre csak azt kiál
totta vissza neki: 

— Hugyos... Huuu-gyos... Huuu-gyos... 
Dimitre végül hozzáütött, Alexe kétszer akkorát adott vissza. Mire 

Dimitre kikottyantotta, hogy mindent elmond a gazdának, a két öl kuko
ricát, a viaszgyertyákat, a megölt malacot... 

Alexe a nyakának ugrott. Püfölték egymást. Lehemperedtek a föld
re s egymás torkát szorongatták. Csorgott a nyáluk, csikorgott a foguk. 
Végül Dimitre felorditott: 

— Elfutnak a malacok... 
Erre azután egymást káromolva futottak a messze elől nyargaló ma-

lacok után. Már a házak közé értek. Közben besötétedett. Kapás embe
rek, asszonyok, kaszás, gereblyés legények jöttek a mezőkről, minden 
irányból. Köztük a gazda is. Észre sem vették, hogy jóideje mögöttük 
halad s kihallgatja, mit kiabálnak egymásnak. Alexe pillantotta meg 
elsőnek. El akart iramodni, de a gazda lába elé dobta a gereblyét s 
Alexe orra bukott. 

— Mi történt a malacokkal, két átkozott? — Támadt nekik nyom-
ban. Erre aztán megnémultak mindaketten. Külön-külön felébredt ben
nük nem a szolidaritás ösztöne, hanem a gazda iránt érzett lappangó, el
lenséges dac. A malacok ezalatt már berohantak az udvarra, a malom 
elé, ahol a két fiu anyja már várta őket a hig moslékkal. Egymást lökdös
ve némelyik mind a négy lábával beleállt a vályuba, hogy a többi annál ke
vesebbet fogyaszthasson előle. A gazda karjuknál fogva huzta maga után 
a fiukat. Kegyetlenül erősen fogta őket. Dimitre kabátujja. hónaljban 
azonnal levált. A habzsoló malacokat egy-kettő megszámlálta s felordi
tott: 

— Hova lett a két legszebb? 
— A farkasok... hebegte Alexe. De a gazda ugy szájonvágta. 

hogy a malacok közé esett. Dimitre egy másik ütéstől a közelben álló 
anyja lábához rogyott. A lovak közül kijött nagyapa is. A malomba szer
számaikat lerakó napszámosok megdermedve bámultak. A gazda Alexe i 
lábánál fogva rántotta magához. Dimitrét is ujra megkaparintotta... 

— Eladtátok a két malacot. Valljátok be, eladtátok. Zsiványok! 
Ezeket üvöltve hurcolta őket be az első házba, ahol már égett a ge

rendáról lecsüngő petróleumlámpa. Nyomukban reszketve jött az any
juk, nagyapjuk, leghátul a napszámosok. Nem látták mi történik oda
bent, csak az ütlegeket hallották, majd egyszerre a gazda egészen meg
változott hangját: 

— Te, te mitől véres a kezed? Hát a kabátod? 
A lámpafénynél meglátta az Alexe kezére és ruhájára száradt ma

lacvért s komolyan megijedt. Eleresztette őket. Nagyapát szólitotta: 
— Szörnyű unokáid vannak, Oltyán Dimitre. A l ig kilencévesek és 

malacot ölnek. Te , ezek egy éjjel elvágják a torkomat is. És én etettem 
őket, apjuk helyett az apjuk voltam. Te, öreg, ezek loptak is tőlem. 
Biztosan loptak... Hát most menjek a csendőrhöz, hogy nyomozzon, bo-



tozzon? 
Az öreg egy szót sem birt kinyögni. Csak nézte tűzhelynek lapuló 

rongyos unokáit. Aztán a verejtékező gazdát, akiben az ijedtség s a hir
telen támadt szánalom és a számitás keveréke fortyogott. Teher volt már 
neki ez a család. A z asszony igaz jódolgú, öt évig is itt foghatná a tar
tozás fejében, de a gyermekek és az öregember, inkább csak esz
nek. És most lopnak is. Hát ez jó alkalom, hogy világgá kergesse őket. 
Eddig félt, hogy leszólják, hiszen nála adósodtak el. De igy ki sem 
kell adnia nekik a kétholdat. Mit is csinálnak vele? K i dolgozza meg ne
kik? És miből törlesztenének ? Most még a két malac ára is tetézi adós
ságukat. A fene egye meg, de az apjuk mégis csak háborúba veszett oda. 
- ijedt meg ujra. 

Ekkor Alexe vad fényben égő sunyi arcába tekintett. Ujból megbor
zongott. Ez elvágja egyszer a torkomat is. Hirtelen határozott: 

- Nem megyek a csendőrhöz, Oltyán apó! 
Odakint az udvaron egyszerre sóhajtottak a napszámosok az anyá

val. 
- De itt többé nem maradhattok. Hiába, nem bizok. Mindig 

szurkálna a gyanu. Én jól akarok aludni éjszakánként. Veletek dolgozok 
malomban, mezőn, mindenhol. Miért reszkessen az én szivem. Na érti
tek... Reggel mehettek. Ileana bejárhat hozzám napszámba. Hogy tör
lesszen. Ha akar, máshoz is mehet... Ne mondják, hogy az én jobbágyaim 
vagytok. 

Senki sem mozdult. Nagyapa halántékán sebesen vert az ér. 
Xenopol ugyanolyan jól tudta, mint ők, hogy máshoz alig mehet

nek ezután s dühbe jött, mert érezte, hogy ha még sokáig igy állnak 
előtte, megsajnálja őket... 

— Na, menjetek már... 
Nehezen mozduló tagokkal kotródtak ki. Xenopol hosszan bámult 

utánuk. Majd asztalhoz ült, kanalát belémártotta a csorbába, de az
tán kedvetlenül benne is hagyta. Odakint felorditott a két fiu. Anyjuk 
rájuk zárta a kunyhó ajtaját s kötéllel verte a kezüket... 

— A z istenit, — sóhajtotta Xenopol, és bement a zsákokkal, hor
dókkal zsufolt belső házba. Ledobta magát a priccsre, egy darabig hall
gatta a két fiú keserves orditását. Majd felugrott s kiállt a nyitott ajtó
ba. Nagyot kiáltott: 

— Elég legyen, Ileana!... 
A z üvöltés rögtön elhalt. A z égen csillagok ragyogtak. Valamelyik 

kapásasszony a malomajtón belül azt sugta a másiknak: 
— Azért a gazdának is van szive... 
— Anyád kinja, — mormolta Xenopol halkan, most azonban már 

megkönnyebbült szivvel nyult a kanál után... 

A NYERSOLAJ ÉS A TÖRTÉNELEM. „Babilónia földje alul, 
mindenütt naftával van tele". (Plutarchos) 

„Az olajhatalom — világhatalom". (Lord Fisher, az angol nagy 
flotta, megteremtője) 

„Egy cseppnyi kőolaj ugyanannyi vért ér". (Clémenceau) 
„Az antant győzelmi hajója a petróleum hullámain ért be a cél

ba". (Lord Curson) 



A T L A N T I S Z 

Irta: F A L U D Y G Y Ö R G Y 

I. 

Petrónius, reád gondoltam máma újra, 
s a kürtre, mely a vak s torülte csenden át 
megszólalt, bánatod királyiságát fujva 
s felkeltve álmából az éji lakomát. 

Reád gondoltam s szám fanyar borodból ízlelt 
utamon, mely a víz partján kígyózva ment, 
hol a falomb merev volt, mint szinházi díszlet, 
s a rőt repkény fürtjén gyíkként szaladt a csend. 

Acél vegyült az árny mélyén a tiszta kékkel, 
minőt csupán az ősz kegyetlen napja szűr: — 
s ez volt a perc, midőn kinyilt elém a létei 
hitvány palánkjain túl meztelen az ér. 

S éreztem: elmerült a tengeren e város, 
reáborult a víz, belepte a homok, 
s árnyak suhannák él felette a homályos 
iszapvilág egén, mint cápauszonyok. 

Az uccák és terek harsány kohója nem forr, 
a Notre Dame üres, mint elhagyott karám, 
s holtan merednek a külvárosok, mik egykor 
úgy nőttek rajta, mint évgyűrü nő a fán. 

kiknek szemén, mint kék s metsző sugár, a régi 
és óriás napok egy csepp visszfénye ég, 
s ki mind e vak homály mélyén döbbenve kérdi, 
mint lázálmas bolond őrét, hogy él-e még? 

II. 

Jó volna most békén s nyugodtan eltünődni 
hellén sziklákon vagy Judaea holt porán, 
Utáni rendszerék hadával bukni, nőni, 
s túlnézni századok sekélyes dombsorán. 



Jó volna most, az ősz szelíd ködébe veszve, 
mint agg halász, ki már minden halat kifog: 
mélázni s látni jól, milyen muló az eszme 
s milyen meddő a tett, mit tudni bús titok. 

De merre tűnt a kedv, mely rózsa rügybe pattan, 
a zord zsidó harag s a bölcs görög derű? 
Tengermélyben lakunk, hináros ázalagban 
és éltünk szimpla lett s halálos egyszerű. 

S tudjuk szeretni már s becsülni is a bölcs ég 
igazi javait, miket még ád a lét: 
a kenyeret, a bort, a föld s a fák gyümölcsét, 
s a Szajnapart kövén a lomb okker szinét. 

Barátunk lett a nap, a fű a dús ligetben, 
vad öcskösünk a szél, hugunk a szűzi lég, 
s kincsünk a fiastyúk, mit éjszaka éretlen 
szőlőgerezd gyanánt emel fölénk az ég. 

Mert éjjel indulunk bolyongni, kósza lelkek, 
mint vak csatorna-nép, mélyet megvert az Ur, 
s míg a kóbalt kék fény cinkos homálya elfed 
fejünk lecsuklik és lábunk a szennybe túr. 

Igy baktatunk, tálán hulló csillagra várván, 
sötét kövek mentén, sok régi-régi holt, 
míg vén kandúr bolyong a torz kémények árnyán, 
s a szürke pléhtetőn, hol sakkozik a hold. 

(Páris, 1939 szeptember) 

OROSZORSZÁG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSEx 

Irta: A . A B R A M S O N 

A z oroszországi kormányzópárt mult év márciusában tartott XVIII. 
kongresszusa számbavette a második orosz ötéves terv eredményeit és 
megállapitotta a harmadik terv (1938—1942) irányvonalait. A* itt el
hangzottak elsősorban az Oroszország lakosságának rétegeződésében be
állott mélyreható változásokra mutattak rá. Megállapitják, hogy az ok
tóberi forradalom nemcsak a régi uralkodó osztályokat szüntette meg, 

* Megjelent a Népszövetség mellett működő Nemzetközi Munkaügyi Hi
vatal (Bureau International du Travail) hivatalos közlönyében: Revue Inter
nationale du Travail, Geneve. Vol. XLI. No. 2. Février 1940. 



1928 1934 1937 
Munkások és alkalmazottak — — — 17.3 28.1. 34.7 
Az állami mezőgazdasági üzemek (szovho-

zok) és traktor, valamint egyéb mező
gazdasági gépállomások alkalmazottai 
(az előző számban már bennfoglaltat
nak) — — — — — — — — (1.5) (3.2) (3.2) 

Kolhoztagok (beleértve a szövetkezeti-tag 
mesterembereket is) — — — — 2.9 45.9 55.5 

Egyéni gazdasággal rendelkező parasztok és 
nem szövetkezeti-tag mesteremberek — 72.9 22.5 5.6 

Tőkések — — — — — — — — 4.5 0.1 — Kulákok (az előző százalékszámból) — — (3.7) (0.09) — Egyéb kategóriák (tanulók, katonáik, nyug
dijasok stb.) — — — — — — 3.4 3.4 4.2 

hanem alapjaiban megváltoztatta Oroszország egyéb társadalmi rétegei
nek viszonyát is. A kolhoz rendszer bevezetése, mely ma uralkodó a 
szovjet mezőgazdaságban, a legátfogóbb gazdasági kisérlet 1917 óta. Ez 
a rendszer a falusi lakosság magánérdekeinek és a kollektiv érdekeknek 
összehangolását hivatott megteremteni, valamint racionalizálni a me
zőgazdaságot. Jóllehet, a kolhozok ma már a Szovjetunió egész területét 
behálózzák, a földmüves tömegeknek ehhez a rendszerhez való lelki alkal
mazkodása még igen sok feladatot ró a nemzetgazdaság vezetőire. Ha
sonlóképpen fontos kérdései vannak a szovjetiparnak is. A legjelentőseb
bek ezek közül a különböző ipari ágak összehangolása, rendelkezésre 
álló eszközök jobb kihasználása, az egyéni termelés növelése, a terme
lés földrajzi elosztásának racionalizálása, stb. 

A lakosság rétegeződése 

Oroszország lakosságának rétegeződésében nagy változásokat idé
zett elő az első és második 5 éves terv iparositása, valamint a mezőgaz
daság kollektivizálása. 

A z 1939 január 17.-i népszámlálás szerint a Szovjetunió lakossága 
170.467.186, az 1926 december 17.-i népszámlálás 147.027.915 lakosával 
szemben. Legszembeötlőbb a változás a falusi és városi lakosság arányá
ban. Mig 1926-ban a városi lakosság száma 26.314.114, azaz az összla
kosság 17.9 százaléka volt, a falusi lakosságé pedig 120.713.801, vagyis 
82.1 százalék, addig 1939-ben a városi lakosság száma 55.909.908, azaz 
32.8 százalékra emelkedett a falusi lakosság 114.557.278, azaz 76.2 szá
zalékával szemben. 

Csaknem mindegyik orosz város különböző mértékben - meg
érezte ezt a változást. Moszkva lakossága pl. 2 millióról 4.1 millióra, 
Leningrádé 1.7-ről 3.2 millióra, Kievé 514 ezerről 846 ezerre emelkedett. 
Vannak központok, melyeknek lakossága megkétszereződött, ezenkivül 
egészen uj városok keletkeztek az Ural, a Távolkelet és a Sarktenger vi-
dékén levő ipari központok körül. 

Még szembeötlőbbek azok a változások, melyek a lakosság társadal
mi állapotában következtek be. A gazdasági változtatások következté
ben teljesen uj társadalom született Oroszországban. Erről a változásról 
ad képet a Socialisticeskoé Stroitelstvo SSSR. 1933-1938. ( A szocialista 
épités a Szovjetunióban 1933-1938) cimű Moszkvában kiadott statiszti
kai gyüjtemény. E szerint a mai orosz társadalom összetétele a követ
kező : 



Amint látható 1937-ben a lakosság nagy többsége (94.4 százalék) 
munkásokból, alkalmazottakból, kolhozistákból és azok családjaiból, te
hát olyan elemekből tevődik össze, akik a szocialista gazdaságban dol-
gaznak vagy szorosan ahhoz kötöttek. A magángazdálkodást űző parasz
tok és nem szövetkezeti-tag mesteremberek alig 6 százalékát teszik a la
kosságnak. A z 1938-ban bevezetett uj adó, mely ezt a mezőgazdasági 
kategóriát érintette, mára ezt a százalékszámot is valószinűleg csökken
tette. 

A z első és második Öt éves tervnek a lakosság rétegeződésében létre
hozott változtatásait egy széles, uj tipusu parasztréteg kialakulása jel
lemzi (a kolhoz-parasztságé), valamint az alkalmazottak számának gyors 
növekedése, akiknek száma az 1932. évi 22.9 millióról 1937-ben 26.9 és 
1938-ban 27.8 millióra emelkedett. Becslések szerint a harmadik tervgaz
daság végére az alkalmazottak számának mintegy 21 százalékkal kell 
meghaladnia az 1937. évi összeget, ami körülbelül 5 millió emelkedést 
jelent. Elsősorban a kolhoz-parasztság az, amelynek ki kell egészitenie az 
ipari munkásság számát. Sztalin, beszámolójában nyilt felhivást intézett 
a kolhozokhoz, hogy évenként másfél millió kolhozistát adjanak a fejlődő 
szovjetiparnak. 

Ezeknek az elemeknek az ipari élet számára való előkészitése, a me
zőgazdasági fiatalság technikai nevelése jelentős kérdése a Szovjet
uniónak. Ugyancsak jelentős kérdés a tartalék munkások észszerű elos2-
tása is. 

A nagyszámu vállalat, uj közlekedési vonalak és uj termelési köz
pontok megteremtésére irányuló tervek szükségessé teszik a munkás
ság jelentős helyváltoztatását, az ország keleti részének ipari fejlődése 
pedig megfelelő számu munkásság áttelepitését igényli. Nem megle
pő tehát, hogy a munkásság kelet felé való terelésének megszervezését 
különösképen hangsulyozták a X V I I I . kongresszuson. A z ezóta folyó 
élénk sajtó és rádió-propagandának, mely az európai Oroszország mezőgaz
dasági területeiről a kelet felé való vándorlást célozza, valamint a számta
lan kormányintézkedéseknek eredményét, melyek ezt a mozgalmat elősegi
teni igyekeznek, még nem lehet pontosan felmérni. 

Ha jelentős kérdés is a lakosság rétegeződésének megváltoztatása 
vagy egészséges földrajzi elosztása, a központi kérdés, mellyel a Szov
jetuniónak a forradalom kezdetétől fogva számolnia kell, az uj társada
lom vezetőkereteinek a kialakitása. A kolhoz-parasztság, az ipari alkal
mazottak milliói valójában nem valósithatják meg a gazdasági terveket 
és nem alkalmazhatják a párt és a kormányzat által megkivánt direk
tivákat, csak abban az esetben, ha erre előkészitették, nevelték és veze
tik őket. Ez az uj szovjet-intelligencia hivatása. 

Molotov rámutatott ennek a részben paraszti, részben az ipari mun
kásságból kifejlődött uj társadalmi rétegnek jelentőségére, mely első
sorban a vállalatok és ipari intézmények vezető rétegeiből, valamint a 
kollektivizált mezőgazdasági termelés vezetőiből áll. 1937 januárjában 
a vezető rétegek összetétele a következő vol t : 

Közigazgatási, közmüvelődési és közegészségügyi intézmé
nyek főnökei — — — — — — — — — — 450.000 

Az állami ipari vállalatok, műhelyek és szolgálatok igaz
gatói és vezetői (helyetteseikkel együtt) — — — 350.000 



Kolhoz elnökök, helyetteseik s a kolhozok állattenyésztő 
farmjainak vezetői — — — — — — — — 582.000 

Mezőgazdasági gép- és traktorállomások igazgatói, szovhoz 
igazgatók és a szovhozok állattenyésztő farmjainak 

19.009 
Termelő szövetkezetek vezetői — — — — — — — 40.000 
Raktárigazgatók és vezetők — — — — — — — 250.000 
Vendéglők és egyéb közélelmezési vállalatok igazgatói és 

60.000 
összesen : 1,751.000 

Vállalatok, intézmények, műhelyek, szovhozok, kolhozok 
stb. főnökei — — — — — — — — — — 1,751.000 

Mérnökök és építészek (vállalatok és műhelyek vezetőm 
250.000 

Középfoku technikai személyzet (technikusok, munkaveze
tők, erdészek, állomásfőnökök stb.) — — — — 810.000 

Képzett mezőgazdák (agronómok) — — — — — — 80.000 
Egyéb mezőgazdasági technikai személyzet (földmérők, 

mezőgazdasági- és állattenyésztési technikusok stb.) 96.000 
Szellemi munkások (egyetemi tanárok, felsőbbfoku taninté

zetek tanitószemélyzete) — — — — — — — 80.000 
969.000 

Kulturmunkások (ujságirók, könyvtárosok, klubigazgatók 
stb.) — — — — 297.000 

Művészek — — — — — — — — — — — 159.000 
132.000 

Orvosi segédszemélyzet (segédorvosok, szülésznők, ápoló
nők) — — — — — — — — — — — — — 382.000 

Nemzetgazdák, statisztikusok — — — — — — — 822.000 
Könyvelők — — — - — — — — — — — — 1.617.000 
Igazságügyi és ügyészségi munkások (birák, ügyészek, 

vizsgálóbirák stb.) — — — — — — — — 46.000 
Felsőbbfoku tanintézetek tanulói — — — — — — 550.000 
Egyéb intellektuális kategóriák (beleértve a katonai intel

ligencia) — — — — — — — — — — 1,550.000 
összesen : 

Ez az 1.751.000 ember egyébként csak a felső és közép vezető réte
get jelenti. Orosz felfogás szerint az intelligencia rétege jelentékenyen 
nagyobb. Ide tartoznak az összes mérnökök, technikusok, tanitók, or
vosok, orvosi segédszemélyzet, könyvelők, stb. A z alábbi, ugyancsak Mo
lotov előadásából vett táblázat, e réteg 1937 januári összetételét mu
tatja : 

Ez a 9.6 milliónyi intelligencia, családjaival együtt 13-14 százaléka 
az összlakosságnak. Molotov szerint a munkásosztálynak a mérnökök és 
technikusok nivójára való felemelése egyik célja a Szovjetunió szociál
politikájának. Bizonyos, hogy évtizedek kellenek „a kézi és szellemi mun
ka között fennálló különbségek" kiküszöbölésére. Molotov ugy véli, azon
ban, hogy a Szovjetunió eredményesen halad a végső cél felé s hogy a 
harmadik 5 éves terv az országot egy lépéssel közelebb viszi kitüzött cél
jához. 

A mezőgazdaság fejlődése 

A második 5 éves terv bevezetése teljes mezőgazdasági forradalom
mal kezdődött, melynek társadalmi kihatásai erősségükben csáb az 1917 
októberi eseményekkel hasonlithatók össze, jóllehet a Szovjetunió vidéki 



életének alapokmányát, a kollektivizált mezőgazdasági termelést illető SZA-
bályzatot csak 1935-ben tették közzé. 

A kolhozokra vonatkozó szabályzat előirja ugy a paraszti magántulajdon
ban levő földek, mint a különböző termelőeszközök köztulajdonba való 
tételét. Rendelkezik afelől, hogy a kollektív termelésből való részesedés, 
melynek egy részét kötelezően az államnak szolgáltatják be, mindenki 
végzett munkájának minősége és mennyisége arányában történik. A kol
hozok vezetőit maguk a kolhoz tagjai választják. A szabályzat vidékek 
szerint a kolhoztagok magántulajdonában hagy 0.25-1 hektár földet, me
lyet a parasztok saját szükségleteikre használhatnak fel. Általában a 
traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek nem a kolhozok tulajdonai, ha
nem a gép és traktor állomásoké, melyek valóságos segitő szervei a szovjet 
mezőgazdaságnak. Ezek az állam által fenntartott állomások javadalma
zás ellenében elvégzik a kolhozok területén előadódó olyan munkákat, 
melyek mechanikai erőt igényelnek. Emlitsük meg végül, mint a szovjet 
mezőgazdaság harmadik tipusát, az állami mezőgazdasági üzemeket, a 
szovhozokat, melyeknek rendeltetése, hogy például szolgáljanak a kol
hozok számára termelékenység és hozam tekintetében. 

A szovjet mezőgazdaság kollektivizálása csaknem teljes mértékben ki
küszöbölte a parasztok egyéni termelését. Mig pl. a kolhozok által gabo
nával bevetett földek az 1933. évi 75 millió hektárról 1938-ban 92 millió
ra emelkedtek, az egyéni parasztgazdaságok ugyanezen idő alatt 15.7 
millióról 600 ezer hektárra csökkentek s igy alig 0.6 százalékát teszik a 
művelt területeknek. Ami az ipari növények termelését illeti, az egyéni 
parasztgazdaságok jelentősége Sztalin szerint zéróra csökkent. Ma a 
242.400 kolhoz uralja a szovjet mezőgazdaságot. Ezek 1D38 julius 1-én 
18.8 millió parasztgazdaságot egyesitenek, ami 93.5 százaléka az összes 
termőföldeknek. 

A X V I I I . kongresszus előtt a szovjet sajtóban az ország minden ré
szében tényleges mezőgazdasági közösségek létesitésére irányuló törek
vés kapott hangot, mely többek között a kolhoztagok egyéni tulajdonai
nak megszüntetését követelte, amit az 1935. évi szabályzat megengedett. 
Végső megállapitásaiban a népbiztosok tanácsának elnöke visszautasi
totta ezeket a törekvéseket és hangsulyozta, hogy szükséges a kolhozo
kat az egész harmadik 5 éves terv idejére jelenlegi állapotukban fenntar
tani. 

A földek kollektivizálását, mely valójában már a második 5 éves 
terv folyamán megtörtént, követte a mezőgazdasági termelés gépesité
sének jelentékeny kifejlődése. A parasztok addig használt eszközeit és 
kezdetleges szállitási módozatait egyre inkább felváltották a traktorok, 
az arató-cséplő gépek (kombájnok), teherautók, lokomobilok, stb. Igy a 
traktorok száma az 1933. évi 210.900-ról (3,209.200 H P ) 1938-ra 483.500-
ra (9.256.200 H P . ) emelkedett. A gépállomásokhoz tartozó traktorok 
jelenleg a kolhozok birtokában levő földeknek mintegy báromnegyed ré
szét munkálják meg. A traktorok száma egyébként jelentékenyebben nö
vekedett a traktorállomásokon, mint a szovhozokban és egyéb kiegészitő 
gazdasági vállalatokban. 1933-hoz viszonyitva az előbbiek növekedése 
219.8 százalék, mig az utóbbiaké csak 7.2 százalék. Ami az arató-csép
lőgépeket illeti, számuk a második 5 éves terv alatt még jelentéke
nyebben emelkedett, mint a traktoroké. A z 1933. év végén üzemben le-



Termékek M i l l i ó m á z s á k b a n 
Az 1938-as emel
kedés 1913-hoz 

1913 1934 1935 1936 1937 1938 viszonyitva 
Gabona 801.0 894.0 901.0 827.3 1.202.9 919.9 118.6 % 
Nyersgyapot 7.4 11.8 17.2 23.9 25.8 26.9 365.5 „ 
Len (rost) 3.3 5.3 5.5 5.8 5.7 5.46 165.5 „ 
Cukorrépa 109.0 113.6 162.1 168.3 218.6 166.8 153.0 „ 
Olajnövények 21.5 36.9 42.7 42.3 51.1 46.6 216.7 „ 

vő 25.400-ról 153.500-ra 1938 végére. 
Emlitsük meg végül, hogy a gép és traktorállomások száma az 1934. 

évi 2900-ról 1938-ra 6.350-re emelkedett s a harmadik 5 éves terv még 
1500 ilyen uj állomás létesitését vette tervbe. 

Nem ugyanez történik az állami mezőgazdasági üzemekben. 1934ben több gabonatermelő szovhozt (melyeknek némelyike hatalmas mére
tű, 200-250 ezer hektár vol t ) felosztottak. Ugyanakkor ezeknek a termelési 
egységeknek számát fokozatosan csökkentették: az 1932. évi 4.337-ről 
1937-ben 3.992-re és 1938-ban 3.961.-re. Végül az utóbbi 2 év alatt nagy 
területeket vettek el a szovhozoktól és adták át a szomszédos kolhozok
nak. 

A mezőgazdasági rendszer gyökeres változásainak eredményeiről ad 
képet a következő táblázat: 

Amint látható, az ipari növények, gyapot és olajnövények termelése 
növekedett a leggyorsabban. Sokkal kisebb volt a növekedés a gabona
félékben. 1938-ban egyébként a gabonatermelésnek komoly nehézségek
kel kellett megküzdenie a Volga vidéki és a környező területeken beállott 
szárazság miatt. A termés ennek ellenére magasabb volt az 1934-1936. 
évieknél, ha alatta is maradt az 1937-es termésnek, mely egyébként is 
rekord év volt. A központi és a délkeleti vidékeken előálló szárazságok 
elleni küzdelem fontos feladata a Szovjetuniónak. A harmadik 5 éves 
tervben szerepel a Kujbisev (Samara) vidékén felállitandó két hidro-
elektrikus központ is. Ezek az állomások 3.4 millió kilowatt energiát 
szolgáltatnának. A Kujbisev körül megkezdett munkálatoknak célja meg
oldani a jövőre nézve a szárazság által sujtott területek Öntözését. 

A Szovjetunió törekvései között egyike a legfontosabbaknak az, 
amely lehetőség szerint függetleniteni akarja a mezőgazdasági terme
lést az idő viszontagságaitól, racionalizálni a talaj javitását és kiküszö
bölni a termés egyrészének elvesztését. Ennek a programnak megvaló
sitása lehetővé teszi a harmadik 5 éves terv kitüzött céljának elérését: 
8 milliárd pud gabona termést, ami hektáronként 13 mázsa az 1933-37. 
évi 9.1 mázsával szemben. 

Jegyezzük meg, hogy Sztalinnak a X V I I I . kongresszuson tartott be
számolója szerint az ország kereskedelmi forgalomba kerülő gabona
termésének központja, az ország első gabonatermő vidéké
nek ismert Ukrajnából kissé északkelet felé tolódott el. Valójában két-
három éve Ukrajna évi gabonafölöslege csak mintegy 400 millió pud, 
mig az Orosz Tanácsköztársaságok ( R . S. F. S. R . ) fölöslege 1.1-1.2 mil
liárd pud. 

A gabonatermelés növelése mellett a harmadik 5 éves tervnek leg
alább részben ki kell küszöbölnie az állatállomány elégtelenségét is, me
lyet, mint ismeretes, megtizedeltek a kollektivizálás idején. A legutolsó 
rendelkezésre álló adatok alapján (Planovoe Khozjajstvo, 1939. 7. sz. 



156. 1.)a jelenlegi lóállomány alacsonyabb az 1916. évi állomány felénél 
s a juh- és kecskeállomány is csak 84.6 százaléka az 1916. évinek. A szarvas
marhák és sertések száma ellenben magasabb az 1916. évinél. A harma
dik 5 éves terv idejére az állatállomány nagyarányu megnövelését vették 
tervbe: 35 százalékot a ló, 40 százalékot a szarvasmarha, 100 százalékot a 
sertés, 110 százalékot pedig a juh- és kecskeállományt illetően. Különös 
figyelmet kell a terv szerint szentelni a kolhozok eladásra való tenyészté
sének is. 

A különböző mezőgazdasági kérdésekhez, melyeket a Szovjetuniónak 
a következő években meg kell oldania még egy igen jelentékeny problé
ma sorozat csatlakozik: a kollektivizált mezőgazdasági termelés munka
rendjének megszervezése, a megteremtendő szintézis a kolhozokban dol
gozó parasztok egyéni és kollektiv érdekei között. 

Ezt a kérdést több izben taglalták a szovjetsajtóban. Ugy látszik, 
hogy számos kolhozban, a szovjethatóságok kezdeményezésére, tul nagy 
helyet engedélyeztek a kolhoztagok egyéni termelésének. Igy következett 
be az, hogy a kolhoztagok számára biztositott területek meghaladták a 
szabályzat előirásait, hogy a kolhoz földjeit bérbeadták és a kolhoztagok 
egyéni tulajdonában levő állatállomány meghaladta a megengedett ke
reteket. Megállapitotta a sajtó, hogy a kolhoztagok gyakran idejük leg
nagyobb részét egyéni termeléseikre forditják és csak formailag marad
nak a kolhoz tagjai, hogy részesüljenek az állam által a kollektivizált 
mezőgazdasági üzemek tagjai számára biztositott előjogokból. Ez gyak
ran arra vezetett, hogy a paraszt egyéni birtoka főjövedelmévé vált s a 
kolhoz csak arra szolgált, hogy palástolja „személyi gazdagodását a kol-
hozista élcsapat rovására." (Pravda, 1939 május 17) . Ugyanez a lap 
szükségesnek látja az orosz parasztság szocialista eszmékben való ujra-
nevelését, állitva, hogy a kolhoztag „nem szabadulhat meg egyszeriben 
mindattól, ami egyéni paraszt voltára emlékezteti." 

E törekvések elleni harc érdekében a párt központi bizottsága és a 
népbiztosok tanácsa 1939 május 27.-én fontos határozatot hozott a kolho
zok földjeinek megvédésére s azoknak a kolhoztagok részéről való eltulaj-
donitási kisérletei ellen. (Még egy közlemény.) 

K E T T E N 

Irta: D A R V A S S Z I L Á R D 

Anyám meghalt és folytatásom 
tálán sohase lesz nékem, 
hadd köszöntselek, egyszemélyben 
anyám, szeretőm, gyermekem. 

Együtt indultunk hajdanában 
messzeágazó utakon, 
s alig-alig, hogy földet értem, 
szétnéztem érted kutatón, 
de te még a felhőket jártad, 
gyenge voltál és elhagyott 



és fehérszárnyú madaraktól 
kérdezgetted, hogy hol vagyok. 

Kergettük egymást sok-sok éven, 
belefáradt már mindenünk, 
kerestelek anyám szemében 
s kerestél engem mindenütt. 

Aztán egyszercsak néztük egymást 
ismerősen és idegen, 
szemünknek megkopott a fénye 
s szárnyunk kihullott idelenn. 

De valami kellett, hogy légyen, 
valami mégis megmaradt, 
tiz éven át gyötörtük egymást 
s egymásra leltünk ezalatt. 

Ó, mert nagyon pőrén születtünk 
s ellenségünk a félvilág, 
megőrülnék, ha egymagamban 
nézném ezt a komédiát. 

Két testünkben egy már a lélek, 
jöhetnek hitvány, gaz napok, 
nem kongó ércben van a kincsünk, 
egymásban vagyunk gazdagok. 

Erőt élethez és halálhoz 
egyikünknek a másik ad, 
s ki előbb ér eqy jobb világba, 
megvárja majd a másikat. 

A P E T R Ó L E U M T Ö R T É N E T E 

Ir ta: ASZÓDY JÁNOS 

Nagyapáink meséiből emlékezhetünk rá, milyen forradalmi ujitást 
jelentett mintegy hetven évvel ezelőtt, amikor a sarki szatócs üzletében 
először jelent meg az a fényes alkalmatosság, amely alkatára alig külön
bözött a korábbi olajmécsesektől s amelyben, a benne uszkáló zavaros, 
rossz szagu folyadék éppen csak hogy megpislogtatta a beléje nyuló 
lámpabelét. A gázvilágitás tökéletesitett Auer-fénye mellett olvasgató 
századelejei polgár, de még az Edison izzólámpa tökéletes győzelmét 
megérő, háborús nemzedékünk is, joggal tehette fel a kérdést, amikor 
egyszer, valahol, a petróleum felbukkanó problémájáról olvasott: „ U g y a n , 
mi fontossága lehetne ennek a zavaros, furcsa tulajdonságú folyadék
nak? Igaz, hogy közel egy évszázaddal ezelőtt forradalmasitotta a vilá-
gitást és az évezredek óta használt mécses és gyertya pislákoló lángja 
mellé, akkori fogalmak szerint, nappali fényességet varázsolt a félho-



mályhoz szokott szobáikba. Na, de már azóta őt is kiszoritotta a gáz és 
a villany és fiaink jóformán el is felejtették. A petróleum ne akadékos
kodjék és ne fontoskodjék. A fejlődés szabályainak megfelelően vonul
jon vissza és adja át helyét a nála tökéletesebbnek bizonyuló világitási 
lehetőségeknek." A polgárnak igaza van. A világitás történelmében le
maradt a petróleum, de a bibliai idők „égő vize" mégis tengerré dagadó, 
háborukat okozó, izzó, romboló lávatömeggé forrott, amely a maga csen
des, szelid, megfékezhetőnek látszó alakjában, a legnagyobb hatalmak 
egyike a mai világban. 

* 
A nyers kőolaj, főtömegében, szénhidrogénekből álló barna vagy vi

lágosabb szinű folyadék. A lelőhelyek, külső alakra és belső összetételre 
nézve is, különböző nyersolajat adnak. Igy pl. Perzsia és Irák nyersolaja 
barna és ragacsos, Holland-Indiáé szalmasárga és vizszerűen folyékony, 
a venezuelai fekete és szurokszerűen vastag. A z északamerikai olajokban 
sok a szénhidrogén és a kén, a kaliforniaiban a nitrogén. A középame
rikai olajok benzinben, paraffinban, világitóolajban és aszfaltban gaz-
dagok. A délamerikai olajokban sok a naftén. Ugyanez áll az orosz ola
jokra is. Ez teszi ezt a két olajfajtát a világ legjobb petróleumává. Egye
dül a jávai olaj éri fel naftén tartalom szempontjából. A sorban a követ
kező a keletgaliciai kőolaj értéke. A román olajok háromfélék: 1. Köny-
nyű fajsulyu, sok parafinnal, kevés kénaszfalt- és gyantatartalommal. 
2. Közepes fajsulyu, sok kénaszfalt és gyanta anyaggal, - és végül 3. 
Paraffinban szegény, sok kénnel, gyantával és aszfaltanyaggal. Vala
mennyiben bőven van naftén és arómás szénhidrogén. 

A nyersolajból desztilláció utján választják ki a különböző mellék
termékeket. Eleinte alacsonyabb forráspontú részek távoznak el, később 
a magasabb forráspontúak. Igy pl. a petroléter 45-70, a világitó petró
leum 150-300 fok között. 300 foknál a desztilláció magától megáll, a ma
radék masszát hirtelen nagy hőnek vetik alá. Ekkor válik ki a nehéz 
benzin. Ezt az eljárást „cracking"-nek hivják. Csak 1910 után kezdték 
használni, jóllehet már 1861-ben feltalálták, véletlen utján. A z egyik olaj
üzem munkása, azért, hogy munkahelyéről hamarabb szabaduljon, az elő
irt foknál nagyobb hőnek vetette alá a kazánban forró folyadékot. Bizo
nyos idő mulva észrevette, hogy a tartályban lévő olaj nem a megszokott 
szinű. Már benzinné változott. A munkást el is bocsátották, mert nehány 
száz liternyi olajat „elrontott." Akkor még nem is sejtették... 

A kőolaj, aszfalt vagy földgáz történelmi nyomairól elmondhatjuk, 
hogy ezeknek az anyagoknak felhasználása éppen olyan régi keletű, mint 
a történelem. Sőt, a prehisztorikus idők leletei között is számtalan olyan 
nyom akad, amely pl. a szurok őskori használatát bizonyitja. Igy a sváj
ci tavak cölöpépitményei cölöpeinek hegyét aszfaltburkolattal tették viz
hatlanná. A nyers petróleumot vagy aszfaltot az őskorban a föld egész 
területén használták. A z ókori Kis-Ázsia környékén lakó népek korán 
megbarátkoztak a petróleummal, amelynek ősi lelőhelyei ma is megvan
nak a Káspi-tenger mellett, Mezopotámiában, továbbá a Holt-tenger 
völgyében. A kőolaj őskori felismerésének és felhasználásának legjobb 
bizonyitékait a Biblia szolgáltatja. Szodoma és Gomora pusztulásáról 
Ézsaiás próféta igy ir (Ézs. 34, 9-10): „És változnak patakjai szurok
ká és pora kénkővé és lészen földje égő szurokká. Éjjel-nappal el nem 



alszik, örökké felgomolyog füstje..." — A Biblia Noé bárkájáról a követ
kezőket mondja: „Csinálj magadnak bárkát gófér fából, rekesztékeket 
csinálj a bárkába és szurkozd meg kivül és belül szurokkal..." (Genesis 
6, 14-15.) ( A szurok helyett itt mindenütt bitumen illetve mégpontosab-
ban, aszfalt érendő, mert a fakátrányszurkot csak a későbbi rómaiak 
kezdték használni*.) A Bábel-tornyára vonatkozó részek igy szólnak: 
„Jertek, vessünk táglát és égessük ki jól. És lőn nekik a tégla kő gya-
nánt, a szurok ragasztó gyanánt. És mondanák: Jertek épitsünk ma
gunknak várost és tornyot, amelynek a teteje az eget érje..." (Genesis 
11, 3-4.). - A z őskori Perzsia, Babilon hatalmas területén mindenütt 
templomok épültek a földből feltörő csodálatos tüzek köré. Azokat a 
helyeket, ahol az égő olaj összegyült, a perzsák neftai-nak vagy neftoi
nak nevezték. Valószinüen innen ered a nyersolaj „nafta" elnevezése. „És 
a király és miniszterei, akik bedobták őket a tűzbe, nem szűntek meg a 
kemencét éleszteni naftával, kóccal, szurokkal és venyigével és a láng elő
retört a kemence felett negyvenkilenc ölnyire és elégette a káldeusok 
közül azokat, akik a kemence közelében állottak..." (Dániel próféta 3, 
46-50). 

A későbbi történetirók már bővebb és részletesebb anyaggal ismerte
tik az „égő föld" és „égő v iz" csodáját. Plinius (65 Kr . e.) sok helyen 
ir „folyékony és iszapos szurokról", amelyet „naftának neveznek Baby-
lon környékén és amely olyan folyékony majdnem, mint a viz és a tűz, 
ha ráiramodik, mindjárt eléri." — Sőt, Strabon (63 Kr . e. 16. Kr. u.) 
Geographica-jában már ugy ir a naftáról, mint világitóanyagról. „...a 
fekete nafta folyékony, fekete aszfalt, amelyet oliva helyett lámpákban 
égetnek." Nagy Sándor görög harcosai azonban ugy látszik, nem tudtak 
semmit a petróleumról, mert Plutarchos szerint, az Oxus partján, a 331-
ben Kr . e. talált „olajat" kedvező előjelnek vették, mivel a közelben se
hol olajfa nem volt látható. Ami az óperzsiai lelőhelyeket illeti, a Baku 
környékén lévő olajforrások legalább olyan régen ismertek, mint a me
zopotámiaiak. A z Apscheron félsziget templomaiba, amelyekben a föld
gázzal táplált szent, öröktűzek égtek már a V I . században Kr . e. tűzimá-
dók ezrei zarándokoltak. A tűzimádó templomok egy része ma is áll a 
modern furótornyok erdejében. A X I I I . században Marco Polo, Kina fe
lé vezető utjában Baku vidékén is megfordult. Elmondja, hogy: „hatal
mas természetes szökőkutat látott, amely annyi olajat adott, hogy száz 
hajó is jól rakodhatott volna abból egyidejüleg." Egyiptomban is nagy 
becsben állott a petróleum. Egyes tudósok szerint, maga a „nafta" szó 
nem perzsa, hanem egyiptomi eredetű, mert Phta, a tüzes napisten 
vagy Nephtis királyné nevével áll összefüggésben. A z utóbbinak hierog
lif jele egy áldozó oltár, rajta álló áldozó csészével, ami arra utal, hogy 
égő folyadékkal áldoztak ennek az istennőnek. A z aszfaltot különben 
Egyiptomba Babyloniából vagy a Holt-tengerről kellett szállitani és igy 
valóságos kincs számba ment. Főleg a mumiák bebalzsamozásánál hasz-

* BITUMEN elnevezés foglalja össze általában azokat a természetben elő
forduló anyagokat, amelyeknek szénhidrogén tartalma nagyobb, mint a sze
neké. Igy a földgázt, nyers petróleumot és aszfaltot. A bitumen sem kémiai, 
sem fizikai tulajdonságaiban nem hasonlit az ugyancsak fekete kátrányhoz és 
szurokhoz, amelyek a kőszén desztillációjának termékei és amellyekkel na
gyon gyakran összetévesztik. 



nálták. A fáráók sirkamráinak falain egyes helyeken éppen olyan asz
faltvakolást találtak, mint a babiloni épitkezéseknél. A petróleumot 
azonban nemcsak a klasszikus kor világa, hanem a Távolkelet is ősidők 
óta használja. Régi japán krónikákban olvashatunk az ásványolajról, 
„az égő vizről" és az aszfaltról, az „égő földről". A föld legrégibb petró-
leumfuró területén Szecsuanban (Kina) pedig még nemrég ugyanazon 
módszerek szerint dolgoztak — a sónyerésről szóló kinai könyvek sze
r int mint 2000 évvel ezelőtt. A kézierővel, bambuszcsövek és kötelek 
felhasználásával néha évtizedekig eltartó furások 1000 méter mélyek! A 
mai fejlett technikai eszközök segitségével elért legmélyebb petróleum-
furási pont, 3458 méter, nem is nevezhető olyan csodálatos teljesitmény
nek ezekután. 

A petróleumtermékek egyéb felhasználását illetőleg mindenfelé ta
lálunk nyomokat. Már Herodotos látott a Tigrisen kerek, kosárszerű, 
nádfonatú, bitumennel bevont csónakokat, amelyeket ma is hasznainak 
és ugyanugy készitik őket, mint évezredekkel ezelőtt. Kr . e. 3200-tól 
kezdve Nippurban, Ninivében, az Indus völgyén végig, az összes nagyobb 
épitkezéseknél aszfalthabarcsot használtak. Csatornákat, vizmedencéket 
már Kr. e. 2800-ban bitumenhabarccsal készitettek Nippurban. Később 
Rómában „sziciliai olaj" néven ismerték és világitásra használták már, 
Amerika indiánjai pedig, egészen az európaiak érkezéséig, Pensilvániá-
ban és Kanadában orvosságnak használták a petróleumot. Pensilvánia 
neve szándékosan maradt utóljára a beszámolóban, mert a petróleum mo
dern történetének kiindulópontja ehhez a helyhez fűződik. 

1840-ben történt, hogy bizonyos Kier nevű ur Pittsburg 
petróleumot talált, összevásárolt néhány ezer palackot, kiabáló vignettákat 
ragasztott rá és körutra indult ,hogy a fekete folyadékot, amelyet „Sene-
ca Oil"-nak keresztelt el, mint csodatevő orvosságot árusitsa. Közben 
meggazdagodott és mint gazdag ember, sok szabad idővel rendelkezvén, 
hozzálátott, hogy a petróleumot lepárolja. Ilyen formában bizonyos érté
kű világitó olajat kapott, de kezdetleges berendezésével csak keveset tu
dott előállitani. Kutja nemsokára kimerül és Kier urat kőolajostól együtt 
elfelejti a történelem. Tizennyolc évvel később, 1858-ban, bizonyos Edu
árd Drake, Pensilvániában, Titusville mellett kutat ásat. Sós vizet keres, 
amelyből lepárolással sót akar kivonni marhái számára. A kutból viz he
lyett bűzlő, fekete folyadék tör fel az égnek és Drake átkozza az istene
ket, mert munkája kárbaveszett. Később hirét veszi a 18 év előtti Kier-
féle kisérletnek, amerikai orra gyors gazdagodást sejt és egy év mulva 
Drake primitiv szivattyuval felszerelt kutjából naponta 25 hordó nyers
olajat hoz felszinre. 1859-ben a világ nyilvántartható petróleum termelés© 
250 tonna körül mozoghatott. Tiz évvel később Drake szerény kutja körfii 
furótornyok ezrei sokasodnak és Titusville környéke egyedül hatmillió 
hordó kőolajat termel évente. Jó üzletet remélve, a tőke özönleni kezd a 
pensilvániai mezők felé. Drake felfedezése után tiz évvel az amerikai 
petróleumiparba 200 millió dollárt fektettek be és Titusville mellett, az 
Alleghany völgyén végig, hatvanezer munkást foglalkoztat a kőolaj. Per
sze a spekuláció is nekiindul. 1860-ban, a „boom" első lázában, husz dol
lárt fizetnek egyetlen hordó kőolajért, 1861 végén ugyanaz a hordó már 
tiz centet ér, 1863-ban ujra emelkedni kezd, nyolc dollárt ér, de 1865-ben 
ismét visszaesik s csak három dollárt ér. Mindennek főleg az az oka, 



hogy a petróleumot csakis világitási célokra használták ós a mellékter
mékeket elégették vagy egyszerűen vizbe folyatták. Ugyanakkor, amikor 
Drake akaratlanul megtalálta az első komolyan kihasznált petróleumföl-
det, Németország egyik kis falujában Siegfried Marcus az első robbanó 
motort konstruálja. A model még kezdetleges és az első motor egy hen
geres volt és tizenöt percig járt. 1875-ben a bécsi kiállitáson már olyan 
gépet mutattak be, amely három órán át járt egyfolytában, amikor 1882-
ben Rockefellerék megalapitják a Standard Oil-t, Karl Benz Mannheim-
ban elinditja az első gépkocsit. A robbanó motor 1905 felé forradalmasi
totta a kőolaj birodalmát. Mivel azonban eleinte főleg a kenőolajak miatt 
desztillálták a petróleumot, a visszamaradt anyagokat vagy az előbb el
párolgott anyagok nagy részét eldobták. A nyersolaj 75 százaléka kárba-
ment. A Diesel motor megjelenése teljesen átformálja nemcsak a rob
banó motorok világát, de a petróleum finomitási eljárásokat is. Már a 
benzin a legfontosabb melléktermék. Lord Fisher már 1882-ben azt hir
dette, hogy a petróleumfűtés a flotta teljesitőképességét 50 százalékkal 
növelné. „Ha adva van egyrészt egy olajjal, másrészt egy szénnel fütött 
hajó, akkor bizonyos, hogy az előbbi jár gyorsabban. A gyorsaság pedig 
a tengeren hatalmat jelent. A z olajfűtés 60 százalékkal csökkenti a gé
pek és a fűtőház személyzetét. A z olajjal fűtött hajó minden pillanatban 
harcképes, mig a szénnel fűtött hajók rengeteg időpocsékolást jelentő" 
előfűtést igényelnek. A z elraktározott szén minősége rosszabbodik, az 
olajé ugyanaz marad. Bűn és dőreség, csatahajó fedélzetére akár egyetlen 
gramm szenet is felvinni". Ezt mondotta Lord Fisher, angol admirális 
1882-ben, amikor még kinevették ezért az abszurdumért. 1902-ben az 
Egyesült-Államok külügyminisztériuma körlevélben hivja fel a konzulá
tusok és követségek figyelmét a petróleum fontosságára: „...a kőolaj el
sőrendű fontossága nyilvánvalóvá vált. A z ismert területek kiaknázása és 
uj területek szerzése egészen agressziv módon folyik szerte a világon. 
Szükséges tehát, hogy a külügyi képviseletek a petróleum dominiumában 
előforduló összes változásokról, eseményekről pontos jelentést küldjenek 
be..." Amikor pedig 1913 októberében az angolok vizrebocsátják első 
nagy páncélosukat, a Queen Elisabeth-et, amelyet már csakis olajjal fű
töttek, a világ beismerheti, Lord Fishernek igaza volt. Azóta a kereske
delmi hajózásban is hatalmas jelentőségre tett szert az olaj-fűtés. A fe j 
lődést igazolja a világ hajótér tartalmában történt változások százalék
aránya : 

1914 1924 1925 
Vitorlások 8.06 3.92 3.50 
Gőzhajók (szénfűtés) 88.84 66.20 62.76 

(olajfűtés) 2.65 26.79 27.54 
Motorhajók 0.45 3.09 6.20 

Mintegy hetven évvel ezelőtt, amikor a naftát különleges tulajdonsá
gú, csodálatos orvosságnak hitte a világ, Észak-Amerika tudatlan falvait 
kis csoport artista járta. Néger táncosok, muzsikusok, akrobaták, közöt-
tük egy egészen fiatal ember, aki az előadások szünetében rikitó vignet-
tás, sötét folyadékot tartalmazó üvegcséket árult borsos áron, mondván, 
hogy az üvegekben olyan orvosság van, amely magából a földnek gyom
rából jött elő ós amely csodálatos hatásánál fogva reumát és egyéb fáj
dalmakat, sőt, magát a rákot is gyógyitja. Ez a fiatalember John D. 



Rockefeller édesapja volt. 
A ripacs fiából a világ leggazdagabb és egyik leghatalmasabb embe

re lett, a fekete folyadék, javasasszonyok mindentgyógyitó szere pedig a 
gépkocsik, tankok, páncéloscirkálók és repülőgépek hajtóerejévé. A petró
leum igazi uralma attól a naptól datálódik, amikor Rockefeller megala
kitja a Standard Oil-i 1865-ben, amikor tőkéje még csak 5000 dollár. A z t 
is az apjától kapta, kölcsön, 11 százalékos kamatra. 1920-ban egymilliárd 
dollár a Standard alaptőkéje, 1936-ban egymilliárd hétszáz millió. 1920-
ban ugyanannyi nyereséget vallott be, mint amennyi az alaptőkéje. E g y 
milliárd dollárt! Amikor Anton Zischka 1934-ben felteszi a kérdést R o 
ckefellernek: „Megmondaná-e, mennyi a magánvagyona", ezt a választ 
kapja: „Hát... ezt senki sem tudja. Jómagam sem. 1909-ben kitett valami 
tizmilliárdot, de azóta, nem kutattuk..." 

Nem Rockefellerék egyedül azok, akik igy megszedték magukat. A 
másik legnagyobb petróleumvállalkozás, a Royal Dutch története sem 
szerényebb. Henry Deterding, holland hajóskapitány fia, 1888-ban behá
zasodik Kessler August, a hollandi petróleumtársaság, a Royal Dutch 
igazgatójának családjába. A kis kőolajkitermelő rosszul megy, amikor a 30 
éves Deterding kezébe veszi. 500.000 hollandi forint értékü uj rész
vényt helyez el a piacon és a következő évben olyan bő a termelés, hogy 
a Royal 8 százalék osztalékot fizet. Rockeffellerék megdühödnek és elta
posni készülnek a holland vállalkozást. De Deterding nem enged s mikor 
Kessler halála után az igazgatói székbe kerül, a kis vállalkozás 5 millió 
forintjával hadat üzen a rockefelleri 900 millió dollárnak. 1897-ben a Ro
yal Dutch egyesül a londoni Marcus Samuel-féle szállitási vállalattal, a 
Shell-el és megjelenik a történelemben a Royal Dutch Shell Company 
cég. Deterdingnek jól jön a társulás. Angol céggel társult... Hollandia 
nem védheti meg a növekvő vállalkozást az amerikai tőke ellen. Marcus 
Samuel a társulásig Távolkeletről szállitott árut Londonba. Visszafelé 
sohasem akadt „fuvarja". Egy napon valaki megbizta, szállitson néhány 
ezer petróleummal teli kannát Shangháiba. Marcus Samuel erre megépi
tette az első ciszterna-hajót. Amikor Deterding a társulás harmadik évé
ben rohamra indul Rockefellerék ellen, egész flotta ciszterna-hajója van. 
De John Di sem rest. A kőolajdiktátor fejében megszületik a pipe-line, a 
petróleumvezeték gondolata. Száz és száz kilométerről ömlik a kőolaj a 
kikötők, feldolgozóhelyek felé. Szállitása tizenhatszor kevesebbe kerül, 
mint a legolcsóbban számitott vasuti tarifa. A pipe-line óriási befektetést 
igényel. Nemcsak csőrendszer szükséges hozzá. Egész szivattyutelep, fü
tőberendezés, személyzet, különleges acél. Megépitése rengeteg -pénzt 
emészt. Amerikában kb. 300.000 frankba kerül egy kilométernyi vezeték, 
Irákban másfélmillió frank. A francia vezeték hossza, amely az iraki Kir-
kukból a tengerig, Tripoliig vezet, 850 km., az angol rész, Haifáig 1.100 
km. A Baku-Batum közötti 825 kilométer. De mi ez ahhoz képest, hogy 
Amerika területén 200.000 kilométernyi a pipe line, amely majdnem kizá
rólag a Standard Oil tulajdona. Ez magában véve több, mint egy milliárd 
dollár befektetett tőke. 1900-ig majdnem minden ciszterna-hajó Rockefel
leréké volt. Ma, a világ hajótér tartalmának nagy része, mintegy kilenc 
millió tonna, ciszternahajó és ennek 75 százaléka a Royal Dutch tulajdo
na. Rockefeller ugy diktálta a kőolaj árát az amerikai kontinensen, ahogy 
jónak látta. Ezzel szemben Kinában jóval áron alul árult. Sőt. Ingyen 



lámpákat osztogatott tizezerszámra. Deterdingék kihasználták a Stan
dard mohóságát és amikor megfelelő ciszterna-hajó flottájuk volt, partra 
raktak Amerikában minden Európában nélkülözhető olajmennyiséget. 
Olcsóbban adták, mint a konkurrencia. Mégis milliárdokat nyertek vele. 
Később Kinában és másutt is felvették a versenyt és a kinaiak elfogad
ták Rockefeller lámpáit, de a Royal olaját égették bennük. 

Amikor Rockefellerék látták, hogy az árharcot nem birják, a petró-
leumháboru más terepekre tolódott át. A Standard mögött ott állott Wa
shington, de a Royal Dutch-öt London támogatta. Olykor nyiltan is. Igy 
például a Holland-India-i petróleummezők kérdésében. Szumatra szige
tén, a djambi nyersolajtelepek négy millió hektár terjedelműek. Hosszas 
huza-vona után, a holland kormány Deterdingnek engedte át a kiterme
lést. Ugyanakkor történt ez, amikor a tudósok hirtelen rájöttek arra, 
hogy az amerikai petróleum tartalékok kiszámitható időn belül kimerül
nek, következésképpen másutt kell ujabb területeket keresni. 1921 áp
rilis 19-én Hága az első jegyzéket kapja Washingtonból. 22.-én, 25.-én és 
május 10.-én még követi három. A jegyzékek hangja fenyegető. Hágában 
minisztertanács dönt s a válasz határozott „nem", s igen valószinű, hogy 
a djambi mezőkön ma már a Standard gépei működnek, ha véletlenül nem 
találnak ujabb kitermelhető területeket, amelyeket azután az amerikaiak 
kapnak meg. A harc áll mindenütt, ahol egyszer kőolajat találtak valaha. 
A természet szeszélyes játéka következtében, kőolaj — a széntelepekkel 
ellentétben — leginkább politikailag kisebb országokon belül fordul elő. 
Mindez elősegiti azt, hogy a küzdelem a „semlegesek" bőrén folytatód
jék. Annak, hogy a petróleumért hány háború tört ki és hol játszódtak le 
azok, külön irodalma van, aminek az ismertetésébe itt bele se foghatunk. 
Akár Costa-Rica és Nikaragua, akár Bolivia és Paraguay háborújáról 
van szó, vagy a mexikói és egyéb közép és délamerikai államokban feltö
rő „felkelésekről", akár a Gran Chaco a kitűzött cél, amelynek meghódi
tásáért nemzeti zászlajukat lobogtatva indultak harcba a boliviai ama
zonok is, akár Sziria „függetlensége", amelyért ezrével haltak meg a dru-
zok, mindegyik csak egyetlen huzás a nagy sakkjátszmában, amely a két 
petróleum titán illetve az ezeket mozgató hivatalos erők között folyik. 

Ime néhány adat inkább. 
Kiké a petróleum? Royal Dutch Shell Cy. u. n. „angolszász" csoport. 

A Holland Indiai Királyi Petróleum Kitermelő Társaság (Roya l ) és az 
angol Shell Transport and Trading Cy egyesülése. Fiókintézeteinek száma 
több, mint száz. Nagyobb vállalkozásai: Asiatic Petroleum Cie, Anglo-
Iranian Co. Ltd., stb. 

Standard csoport. (Északamerikai.) Ezé az amerikai termelés 40 
százaléka. Többszáz társaságra oszlik, mert igy lehet kijátszani az anti
tröszt törvényeket. 

Független USA blokk, az amerikai kontinens termelésének mintegy 
30 százaléka a kezében. 

A fennmaradó vállalkozások kisebbek, jelentőségük kicsiny. Olasz
francia-angol magántársaságok. Függetlenségük alig. Állami kitermelés 
egyedül Oroszországban létezik. A termelést három „tröszt" biztositja: 
Embaneft, (Uráli kerületek), Grosneft, (Grosny környéke a Kauká
zusban) és Aszneft (Baku és környéke). A z eladást külön szerv intézi: 
a Sojuzneft. 



A világ petróleumtermelésének fejlődése: (7 hordó = 1 tonna) 
1856-1860 104.000 hordó 
1896-1900 
1913 385.000.000 
1923 1.018.000.000 „ 
1932 1.351.000.000 „ 
1938 1.978.000.000 „ 1939 2.074.000.000 „ azaz 1939-ben 296 millió tonna. 
Világtermelés (1933): A termelőcsoportok tabellája %-okban: 

1926 1933 
U. S. A. 62.1% Standard Oil 25.76% 16.46% 
URSS. 11.6% Royal Dutch 13.74% 28.32% 
Venezuela 8.7% Függelten amerikai 
Románia 3.8% csoport 15.78% 26.10% 

U. R. S. S. 5.67%, 10.00% 
A z amerikai termelés csökkenését bizonyitja, hogy amig a Stan

dardé a világ termelőhelyeinek 30 százaléka és az angoloké 14 százalék, 
addig a termelési kvóta fenti táblázat szerint — a brit csoportok fe j 
lődő előnyét bizonyitja. 

A kőolaj még kiaknázatlan tartalékainak tekintetében a vélemé
nyek megoszlóak. Igy a Revue des Industries Chimiques 1939 juliusá
ban a következőket mondja: „ A világ ismert petróleumtartaléka 3800 
millió tonna, azaz kb. 15 évi termelés. Feltételezhető tartalékok 12.000 
millió tonna, azaz kb. 50 év. Ebben nem szerepel az URSS, amelynek 
tartalékai 1000 millió tonnára tehetők, viszont Gubkin professzor 2885 
millió tonnát tételez fel ." 

N A P L Ó 

Irta: F E K E T E F E R E N C 

Falánk gyermek elől a rétest, 
rabló elől a drága kincset 
ahogy rejtik, ugy rejtenénk mi 
e napok elől kis életünket. 

Rejtjük, óvjuk, dédelgetjük, 
mint kis csibét a féltő anyja: 
a napok héjja-mód leselgő 
sodrása jaj, csak el ne kapja; 

minden percnek megvan az üszke, 
minden nap uj oldalról támad, 
ki gondolna most rügyre, virágra — 
ép' csak őrizzük a szárat, 

a hajló, ép hogy nem tört törzset, 
a, földbe rejtett gyökeret, 
álmunk, vágyunk, jobbik magunk, 
mint a hegycsucs ugy mered 



hidegen, távoli mezőkre, 
havakon és a ködön át, 
a félelem és a fájdalomtól 
nem hallani a halk szavát. 

Legszebb álmunk egy mező 
és rajta gazda: ép' amint vet. 
Mint a magot a puha földbe, 
ugy rejtenénk él életünket! 

MÁRAMAROS A NÉPEK TALÁLKOZÓHELYE 

Irta: SZABÓ Z O L T Á N 

Máramarosnak, az ország e kis szögletének néprajzi térképe igen vál
tozatos; a románság számára fogalom a máramarosi paraszt s Márama-
rost általában a románság bölcsőjének tekintik, innen indult el 
a honalapitó Drágos, itt látott napvilágot az első román nyomtatott be
tű; a Dunavölgyében élő ruthéneknek Máramaros a legtömörebb 
nyelvterületük, itt élnek a főbb ruthén nemzetiségi csoportok: a hu-
culok, a bojkik, a bliachák, ezen a vidéken kelt életre és itt mult ki a 
Kárpátukrán Köztársaság. A zsidóság sem marad el s élénk nemzetisé
gi kapcsolat fűzi Máramaroshoz. A Dunavölgyében itt őrizte meg a zsi
dóság legtöbb nemzetiségi vonását, itt beszélik a legtöbben a jiddis nyel
vet s ez az egyedüli megye Erdélyben, ahol számra nézve a zsidóság a 
legnagyobb kisebbség. A magyar nemzeti ujjászületés idején a márama
rosi Huszt vára ihlette meg Kölcseyt, hogy megirja a Hass, alkoss, gya-
rapits! ismert sorait, de azokon a térképeken, amelyek a német nép ter
jeszkedését szemléltetik, határozott vonalak mutatják, hogy Márama-
rosban élnek németek is és itt is van talaj a pángermanizmus számára. 
Öt nemzetiség fiai élnek itt évszázadok óta. 

Még különösebb árnyalatokat kapunk, ha Máramaros külső fekvé
sére vetünk pillantást. Három államalakulat találkozik itt: délről a bal
káni agrár államok tömbje, nyugatról az iparilag eléggé fejlett Magyar
ország és keletről a Tanácsköztársaságok Szövetsége. 

Érdekes vizsgálat tárgyává tenni ezen a 3.381 négyzetkilométernyi terü
leten, hogyan alakult ki ez a tarka nemzetiségi tömb és hogyan él ma any-
nyi ellentétes irány között. 

Máramaros őslakói ismeretlenek. Vannak ugyan ásatási leletek ugy 
a történelem előtti időkből, mint a Krisztus utáni századokból, de hogy 
kik voltak e népek, mely fajhoz tartoztak, arra még sem kézzelfogható 
lelet, sem következtető történetiró nem adott választ. A z őslakókra vo
natkozóan ma is folyik a vita, az érdekellentéteknek megfelelően. Egy
részt a román történetirók állitják, hogy Máramaros a dákó-románság 
egyik bölcsője, ahol a románság vissza vezetheti származását az ősszü-
lőkig. A z 1219-ben irt Ritus exploradae veritatis erre vonatkozóan a kö
vetkező megállapitást tartalmazza: „Prima meta egreditur de terra 
Bogdan et vadit ad Thoufő". Szánszki Tomka János ugy magyarázza ezt, 



hogy 1219-ben Maramarost már mint a románok által lakott területet is
merték s az itt lakó románoknak Nagy Lajos uralkodása alatt Bogdán 
volt a vajdájuk. 

A másik okirat, amelyre a folytonosság hivei hivatkoznak 1453-ból 
származik. Ez bizonyos Negrile és Rádomir utódainak igényét tartal
mazza, akik arra hivatkoztak, hogy már a Szent király elődeiknek ado
mányozta a két Visót. Ebből ugy következtetnek, hogy már Szent István 
idejében románok lakták e földet. 

Utalnak végül arra is, hogy egy legenda szerint a hazát kereső Ár 
pád a máramarosi Torolyágán keresztül próbált átkelni a Kárpátokon, 
de Konyhánál román seregekkel kellett megütköznie s maga Álmos is 
meghalt a csatában. Ennek emlékére épittetett Szent István templomot 
Konyha közelében. 

A z ellenérvek szerint a Bogdán helynév, az egész volt Ma
gyarország területén feltalálható és nem mutat semmi jel arra, hogy a, 
máramarosi Bogdánról volna szó. A Szent Istvánra való hivatkozással 
szemben arra mutatnak rá, hogy a régi magyarországi oklevelek stilusa 
az elhunyt királyokat szentnek (divus) nevezi. Tehát nem Szent István
ról, hanem valamelyik későbbi királyról van szó. Ami a honfoglaló ma
gyarokkal való csatát illeti, Szilágyi János szerint mi sem bizonyítja, 
hogy Szent István épittette volna a konyhai templomot s állitja ezzel 
szemben, hogy azt Juga vajda fiai, János és István épitették 1360 körül. 
A vita nem zárult le s amig ellentét és érdekek fennállanak, addig bizo
nyára a történetirók sem törekszenek arra, hogy állitásaikat közös alap
ra hozzák. 

A z első irásbeli emlités 1190-ből maradt fenn Máramarosról, mély
ben a megyét vadászterületként emlitik. Emlités történik 1213-ban arról, 
hogy teuton lovagok telepednek le Técsőn és Vasér völgyében. 1239-ben 
pedig már ismerik a megye földalatti gazdagságát és I V . Béla máramaro
si sósfürdőt adományoz Kunigunda lányának. 

A z első nagy román letelepedésről a X V I . században irnak a román 
és orosz krónikások. Kun László a tatárokkal való harcában segitséget 
kért és kapott a bizánci császártól, akik Kun László seregével együtt 
szétverik a tatárokat és letelepednek a Tisza völgyében. 

A történelem előtt ismert második nagy letelepülés 1335 körül tör
ténik, amikor Baszaráb havasalföldi vajda tuszként adja Róbert Károly
nak Bogdán vajdát és népét, akiket Máramarosban telepitenek le. 

Közben a Kárpátok keleti és északkeleti részein egy másik nép szi
várog át: a ruthének. Nincsenek pontos adatok ennek időpontjára vo
natkozóan, de a konstantinápolyi pátriárka 1391-ben már irásban a kört-
vélyesi főapát alá utalja a máramarosi ruthéneket. 

Évszázadokon át állandó mozgás, ki- és bevándorlás jellemzi a má
ramarosi életet. A románság egyrésze több alkalommal is Moldvában 
talál uj hazát. Galiciából ujabb és ujabb ruthén családok vándorolnak 
be a lengyel főuri önkény elől. Közben kifejlődnek a tiszamenti korona-
városok: Hosszumező, Visk, Sziget, Técső és a négy város kezdőbetüjé
ről elnevezett Huszt, amelyek lakossága magyar és német telepesekből 
állott. Mária Terézia szepességi németeket, cipcereket telepit Márama
ros bánya- és fakitermelő-vidékeire. A X V I I I . században örmény keres
kedők hoznak uj szint Máramaros néprajzi összetételébe. A legutolsó be-



vándorló nép a zsidóság. A X V I I I . és X I X . század folyamán jön be Gali
ciából és mind nagyobb számban lepi el a községeket s az 1900-as évek
ben már a legnagyobb számu kisebbség a Tiszától délre eső részeken. 

Érdekes megfigyelni, hogy bár számos nép él századokon keresztül 
egymás mellett, fajgyülölet ritkán uralkodik a multban e népek között. 
Jóllehet Jorga professzor szerint a körtvélyesi kolostorban működött az 
első román nyomda s innen indulnak hazát keresni Bogdán és Dragos 
vajdák, Máramaros mégsem adott más vidékekhez hasonlóan nemzeti 
hősöket. Máramarosnak sem Lukács Lászlója, sem Rácz Jánosa nincs, 
ezzel szemben a megye kivette részét minden általános társadalmi meg
mozdulásból. 

A megyei okmányok beszámolnak arról, hogy a Dózsa-féle paraszt
forradalom után 36 budfalusi, váncsfalusi, szarvaszói, apsai, barcánfalvi, 
farkasrévi, dragomérfalvi és leordinai román nemest itéltek el teljes bir
tokvesztésre, mert résztvettek a Dózsa-féle lázadásban. S amint II. Rá
kóczi Ferenc kibontja a szabadság zászlóját Máramaros 4000 gyalogost 
és 800 lovast küld a Habsburgok nagybirtok rendszere elleni harcba. S 
e 4000 gyalogos s 800 lovas nemcsak magyarokból, hanem nagyrészt ru-
thénekből és románokból áll. E kuruc csapatok zászlóját még ma is őr
zik a magyarországi Máramaros szinromán Apsa községének templomá
ban. Számos román nemes halt meg a kuruc csapatok oldalán s a laban
cokkal való harcok közben rombolták le a hagyományokat őrző körtvé
lyesi kolostor falait is. 

A z 1848-49-es forradalom idején megint nem a Habsburg-abszolutizmus oldalán találjuk a máramarosi népeket. 1848 szeptemberében tör
ténik ugyan összeütközés Borsán az ottani románság és a honvédség kö
zött, de az egész forradalom alatt románokból, ruthénekből és magya
rokból álló csapatok őrzik a szorosokat, amelyek még Világos után sem 
teszik le a fegyvert, hanem kibontott zászlóval vonulnak vissza a falvak
ba. A magyarázat erre az, hogy Máramaros társadalmi összetétele a 
multban népibb és demokratikusabb volt, mint más megyéké. Máramaros 
ugyanis nem ismerte a néptől teljesen elszakadt nagybirtok rendszert. A 
városok, ahol a magyar lakosság lakik, szabad királyi városok, a bányák 
a korona birtokai voltak. A vidék a „bocskoros nemesek", kisnemesek 
földje. 1390-ig a románságnak külön vajdája volt, aki a nép minden bel
ső ügyét intézte. Máramaros nemessége nagyrészt a román népből emel
kedett ki s ha el is ért nagyobb méltóságot, utódai többnyire a nép 
közé hullottak vissza s ez szorosabb kapcsolatot teremtett a kisnemesség 
és a jobbágyság között. Ahogy kialakul az államiság, ahogy a szűk má
ramarosi völgyek között szaporodik a lakosság, ugy kerül előtérbe a 
nyomor s Máramaros fogalma egyre inkább azonosul a nyomor, nélkü
lözés s közművelődés hiányának fogalmával. 

A romániai Máramaros egyharmada a világháború előtti megyének. 
A békeszerződések értelmében Máramaros Tiszától északra fekvő része 
Csehszlovákiához került s oda tartozott 1939 márciusig. A jelenlegi román 
Máramaros területe 3.381 négyzetkilométer és 167.003 ember lakja, négy
zetkilométerenkénti sűrűség 50, ami megközeliti az átlagos romániai 
népsűrűséget. A máramarosi földek milyensége mindjárt rámutat a me
gye hiányaira is. A megye területeiből csak 11.55 százalék szántóföld, 
44.25 százalék erdőség, 25.07 százalék takarmánytermő, 13.29 százalék le-



gelő 1.59 százalék kertgazdaság és 4.25 százalék terméketlen. 
Termőföldek tekintetében Máramarosban nem beszélhetünk terjedel

mes nagybirtokról. A z u. n. máramarosi nagybirtokosok, akik 50 hektá
ron felül gazdálkodnak, beleértve legelőt, szántót, erdőséget, összesen 
107-en vannak. Ezek közül 53 száz hektáron felüli birtokos. Ez az 53 bir
tokos azonban csak 699.21 hektár szántóföldet vall magáénak: vagyis át
lagban, a szántóföldet tekintve, egy máramarosi nagybirtokos még 30 hold 
földön sem gazdálkodik. Természetesen ezek nagyrésze maga is az eke 
szarvát fogja. 50-100 hektár közötti birtok 54 van, de összesen csak 541.98 
ha. területü szántó és kert. Igy átlagban 25 hold földet sem mondhatnak 
a magukénak. A többi föld közbirtokosságok, melyek egyházak, községek 
és magánosok között oszlik meg. Ma már annyira szétforgácsolódott a 
szántóföld, hogy alig akad paraszt, aki a mezőgazdálkodásból meg tudná 
keresni kenyerét. Általában ugy vélik, hogy 10 parasztgazda közül alig 
egy él meg saját földjéből, beleértve erdőt, legelőt, szántóföldet is. 
A valóság azonban ennél is sulyosabb. A máramarosi parasztságnak több, 
mint 95 százaléka az agrárproletáriátus körébe tartozik, mert nem képes 
megélni földjéből s mindennapi kenyerét bérmunkával keresi. A szántó
föld kevés és szétforgácsolt. Egy 3 holdas gazda földje két-három helyen 
fekszik. A föld rossz minősége ellenére a földéhség nagy s hogy legalább 
mindennapi puliszkáját biztositsa, a máramarosi paraszt minden lehető 
földecskét szántófölddé alakit. 

Sikföldi gazádálkodó megdöbbenne, ha az Iza és Visó völgyéből lát
ná a hegyekre felkúszó barázdákat. A legelőket szántóföldekké alakitot-
ták át, mert az állatokat el kellett adni, hogy ellátásukat biztositsák. Má-
ramaros állatállománya ennek következtében az utóbbi években fokozato
san csökkent. Szarvasmarhái száma az 1932, 1935, 1938. években: 47.846, 
37.345, 42.600; ló : 10.622, 11.353, 9.995 juh és kecske 136.135, 87.090, 
99.315. 

A mezőgazdálkodás a föld rossz minősége és a tőkehiány miatt nem 
jövedelmező. A szántóföldek legnagyobb részét kukorica termelésre hasz
nálják. Nem azért, mintha ez lenne a legalkalmasabb. Nem. A máramaro
si paraszt 7.800 kgr. kukoricát termel hektáronként, amikor Havasalföl
dön 12.9, Szatmár körül 12.0, az erdélyi fensikon 11.3, Beszarábiában 9.6 
mázsát termelnek ugyanakkora területen. A kukorica termelésére sem a 
föld, sem az éghajlat nem alkalmas. A máramarosi paraszt mégis kitart 
mellette, mert hagyományosan ezt tartja a legolcsóbb kenyérnek és mert 
nem segitik gazdálkodása átszervezésében. 

A többi gabonaneműek termelése szintén kevesebbet hoz hektáron
ként, mint más vidékeken: a buza hozama hektáronként 700, az árpáé 710. 
a zabé 610, a burgonyáé (elég nagy területen) 6500 kgr. 

Dr. Marina Mihály számitásai szerint Máramaros csak az év 95 nap
ján tudja ellátni magát élelemmell, a többit más megyékből kell hoznia. 
Igy Máramaros lakosságának legnagyobb része az erdőből és a legelőből 
szerzi a kenyerét. Ebben a vonatkozásban már beszélhetünk nagybirtok
ról is. A z erdők és legelők nagy része állami, községi, közbirtokossági 
vagy 50 hektáron felüli birtokosok tulajdona. Igy találunk két 30.000, egy 
12.000, egy 800 és hat 600 holdon felüli birtokot. 

A Szamostartományi kormányzóság hivatalos kiadványában dr. Mari
na a következőket állapitja meg ezzel kapcsolatban: „ A kisajátitást Má



ramarosban olyan módon hajtották végre, hogy még szép számú nagybir
tokos maradt... másrészt az igénylésnek nem tudtak eleget tenni, a leg
több község nem kapott fejlődéséhez elegendő legelőt, mindenesetre a má-
ramarosi agrárrefom még eddig csaknem semmit sem oldott meg". (Ma
ramuresul, necesităţi si remedii. 1939.) 

A falusi lakosság legnagyobb része erdőmunkálatoknál, kisebbrészt, 
mint utépitő kubikos vagy pásztor keresi a kenyerét. Ugy a famunkálat, 
mint a kubikosság a munkalehetőségeknek az a fajtája, ahol a munkás
ság érdekei a legkevésbé biztositottak. A napi átlagos bér, akkordmunka 
mellett 70-90 lei. Évente több ezren idegen megyékbe mennek, nem is is
merik a munkafeltételeket, de elfogadják a szerződést és az utra adott 
előleget s a munkahelyen nincsen más választás: vagy visszatérni veszte
séggel vagy dolgozni a felajánlott bérért. Dr. Marina emlitett munkája 
a következőképpen jellemzi a famunkások életét: „ A z év 365 napjából 83 
vörösbetüs (vasárnap,ünnep). Ezeken a napokon a vallásos máramarosi 
nem dolgozik. Marad még 282 nap, amelyből legalább 82 napon nem kap 
munkát, beteg, utazik. Jó években munkanapjainak száma 200. Szorga
lommal és jó körülmények között naponta átlag 70 leit keres, ami 200 nap 
után 14.000 leit jelent évente. Ha hatnak vesszük családtagjainak számát, 
arra a végeredményre jutunk, hogy ennivalóra, ruházatra és egyéb kiadá
sokra 6.50 lej jut naponta egy személyre. Ime a famunkás életszinvonala." 

Még ez a számitás is optimista, mert a máramarosi famunkás nem 
dolgozik 200 napot egy évből és ha idegenbe kerül, ugy a saját fenntartása 
felemészti keresetének a felét. Pedig a máramarosi parasztnál igényte
lenebbet nehéz elképzelni. Tápláléka csaknem kizárólag puliszka és tej, 
vizben főtt krumpli, foghagymás lé puliszkával. Turós puliszka, gyakori 
tejtermék már a jobb élet jele. Hust, szalonnát nagyon keveset fogyaszt. 
Nehéz földmunkánál csaknem minden kubikos puliszkát eszik délben, hi
deg, savanyu tejjel. Ruházatuk csaknem teljesen házilag készül. Faházuk 
rendszerint két helységből áll. Télen összehuzódnak, egy kis helyiségben 
öten-hatan is élnek, ketten-hárman egy ágyban. 

Máramarosi erdőmunkások alatt román vagy ruthén nemzetiségűeket 
értünk, ezek teszik a megye többségét. 

A mai román Máramaros 167.003 lakosa közül 94.000 román, 34.000 
zsidó, 20.000 ruthén, 12.000 magyar, 4000 német, a többi „egyéb nemzeti
ségű." 

A románság és ruthénség legnagyobbrészt famunkás, földműves, ku
bikos és pásztor. Hasonlóan famunkával és utépitéssel foglalkoznak a né
metek is, de a legtöbb, mint szakmunkás, aki sokkal jobban keres s ma
gasabb az életszinvonala, mint a román vagy ruthén munkásé. A magyar
ság a városokban, ipari központokban telepedett le, legtöbbje mesterem
ber, volt hivatalnok, bányász és két tiszamenti községben földművelő. A 
zsidóság csaknem kizárólagosan kezében tartja a kereskedelmet, vezetése 
alá tartozik a faipar, a falvakon meg sokan földjeik bérbeadásából élnek. 
A városban, nagyobb falvakban sok közöttük az iparos és a munkás. 

A máramarosi nemzetiségek egymáshoz való viszonya békés. A z ál
talános népi, nemzetiségi élet társadalmi megnyilvánulásai azonban alig 
észlelhetők. Vannak ugyan minden nemzetiségnek kulturszervezetei, de 
ezek is főként a nagyobb központokban, ahol tagjaik működése, alig ha
ladja meg egy-egy bál rendezését. A ruthének népi kulturszervezeteiről 



nem tudunk, a magyarság kulturszervei az egyházak kereteibe szivódtak. 
A román nép között elsősorban az Astra müködik, főleg egy-egy városi 
felolvasás, ünnepség megrendezésével. A zsidóság körében hiányzik a 
szervezett kulturélet. 

Máramaros kulturállapotáról a hivatalos statisztikák által nyujtott 
kép sajnálatosan kedvezőtlen. A lakosság körében sok az irástudatlan, fő
ként a ruthének között. A z irástudatlanság oka főleg a multra vezethető 
vissza. A nép egészségügye sem kedvezőbb. 

A z egykét itt nem ismerik. Öt-nyolc gyerek nem ritka. 10-12 is elő
fordul egy családban. A szaporodási arányszám nagyobb, mint Románia 
vagy Európa bármely részében: 36; a halálozási arányszám: 20.5; a gyer
mekhalandóság: 19 százalék. Kisebb, mint a romániai átlag. 

Máramarost a népek találkozóhelyének, vagy talán ugy is lehetne ne
vezni, hogy népek országutja. A multban is keresztül vonultak rajta dél
kelet és nyugat népei s ha letelepedtek, megbékültek egymással. A törté
nelem mozgásából mindig sokat látott Máramaros. Sokat látott az utób
bi években is. Látta határain vonulni azokat a fegyveres, zászlós vonato
kat, amelyek nyugat felé mentek 1938 szeptemberében, hogy megvédjék a 

Csehszlovák köztársaságot, 1939 márciusában ujból idegen ruhák és fel
dult arcok lepték el a máramarosi utakat: csehek menekültek, férfiak, 
nők, gyerekek, továbbutaztak, azzal a tudattal, hogy már nincs hazájuk. 
Néhány hónappal később a megye másik oldalán, más ruháju menekültek, 
lengyelek kértek bebocsájtást, akik az utolsó pillanatig várták a nagy 
nyugati segitséget. A z utóbbi években csaknem félévenként változott a 
megye szomszédságában fekvő országok neve. Szomszédos volt Csehszlo
vákiával, azután az autonóm Kárpátukrán köztársasággal, néhány na
pig a független Kárpátukrajnával, majd Magyarországgal. A másik ol
dalon előbb Lengyelország határolta. Egy napon azonban idegen katonák 
jöttek, átfestették a határvonal tulsó felén levő köveket és ráirták a Ta
nácsköztársaságok Szövetségének jelét. Sok mindent látott Máramaros, de 
mindenekelőtt saját baja érdekli. Elsősorban megoldásra vár a máramaro
si parasztság helyzete s habár öt nemzetiség él e szük völgyek között, ezt 
a megoldást a Budfaluból Váncsfaluból, Dragomérfalváról, Barcánfalvá-
ról, Szarvaszóról, Leordináról és Farkasrévről elindult és Dózsa György
höz csatlakozott harminchat román nemes példája szerint, nem valamelyik 
más nemzet rovására akarja. 

Bibliografia. Szilágyi I.: Máramaros egyetemes története, Dr. Mihályi: 
Máramarosi diplomák, Gh. Başca: Fragmente din istoria Maramureşului 1931, 
Derner Marin: Maramureşul românesc 1933, Dr. Marina Mihai: Maramureşul 
necesităţi şi remedii 1939, Ţinutul Someş Colecţia secţiei de studii 1939 

A NYERSOLAJ ÉS A TÖRTÉNELEM. „Akié az olaj. azé a ha
talom. A szárazföld és a levegő uralma a könnyű, az óceánoké a ne
héz olajok függvénye. Azé a hatalom, akinek a kezében ez az anyag, 
amely többet ér és befolyásosabb, mint az arany". (Henri Beranger, 
a világháborúban a nyersanyag beszerző hivatal vezetője) 

,Amikor 1913 októberében a Queen Elisabethet az első olajjal 
fűtött hadihajót Anglia vizrebocsátotta, akkor értettem meg, hogy 
Babilónia ősi földjére azért jövök, hogy a kőolajjal foglalkozzam, 
nem pedig archeológiával". (Lawrence ezredes: A bölcseség hét 
pillére) 



MILUCA 

Irta: M É L I U S Z J Ó Z S E F 

A szekerek nyikorgó döcögéssel igyekeztek uj házunk felé, tornyo
san, súlyosan, tiz év családi szerzeményével megrakodottan. 

A polgárasszonyok ideges patkányszemekkel lestek utánunk kemé
nyitett hófehér csipkés függönyeik mögül, ahogyan büszkén haladtunk 
az őszi kocsik nyomában. 

„Ez már igen! Ember a talpán ez a finánc. Nézzétek mit szerzett tiz 
év alatt!" „Micsoda ebédlőbutor!" Költözésünkkor igy sugdosódhattak 
ők apám szerint, akit ezekben az uccákban abból az időből ismert minden 
öregasszony, az asszonyok csodálatoskép' mind tulélték részeges és 
kikapós uraikat, — amikor a kocsiut és az egyik mostani házsor helyén 
még szabálytalanul suhogott az örvénylő folyó és a kastély mellett, há
zunkkal rézsut átellenben még vizi malom kelepelt. 

Álomszerű idők lehettek azok! Szekereink keserűen csikorognak, de 
azért felszáll az időből a langyos századvégi nyári éjszakák muzsikája, a 
születő polgárság öröknek tűnő, de hamar letűnt bálja, lampionos vizi
ünnepségek, osztrák helyőrség, uniformis, bécsi szó, távoli katonazene... 
A polgármester sajkája összeütődik a szépségéről hires hentesasszony 
ladikjával és Dingler őméltósága a vizek fölött kezet csókol a sivalgó, 
rubensi báju polgárhölgynek, kit a vizbefordulás és a közbotrány veszé
lye ellenére is, minden áron maga mellé akar ültetni. A füzesek közt, ott 
ahol most formátlan s dicstelen külzetű, immár omladozó kis földszintes 
házak állnak, az ifjuság rakoncátlankodott és a parti sűrű rekettyék, 
mint a kis tolvajokat ugy fogták el a szegény lányok fojtott, édes si
koltozását. Igen a lányok, akikről apám e pogány vizi ünnepségekről 
szóló elbeszéléseiben mindig szemérmesen hallgatott, a lányok itt vesz
tették el ártatlanságukat a füzesben. 

Boldog idők! polgármester és az éjjeli mulatozók, a háború előtt de
rüs katonatisztjei, postamesterei, fináncai, vargái, szabói és szatócsai, 
nem gondolták, hogy a folyót egy csatorna medrébe össze lehet szoritani 
s hogy az ő életüket és sorsukat is a mulandóság törvényei huhogják kö
rül: a földből előbujó gyárak, a váratlanból reájuk omló háború, az ösz-
szeomlás és a hatalomváltozás. 

A z ablakokból leselkedő vén szörnyetegek, elaggott boszorkányok és 
pletyka rémek talán már végleg bucsut is mondtak emez emlékeknek. 
Kizárólag a jelenben éltek és izgatottan számolták szekereinket és azok 
tartalmát, már amennyire a dunyhák számát, a szekrényeket, az ágyak 
faragott fejét, az éjjeli szekrények fiókjait, a ládákat és a képeket a 
sűrűsődő esti homályban számolni lehetett. Rozzant boltja ajtajában az 
egykori szép hentesasszony is kint állt. Valamikor ő is a füzesek közt 
hagyta el ártatlanságát s most ime a háborúra s vénségére bizony nem 
maradt e multból több, mint a halvány emlék, melyet már nem látszik 
megerősiteni ráncoktól boritott homloka, valóban hentesnére valló toká
ja, se nagy hasára omló tenger keblei, se százkilós pupja, sem pedig e 
muló gaz világ elleni nem is jogosulatlan, vad haragja. A hentesné plety
ka vásárlóit és lusta inasait odahagyva nem mozdult üzlete ajtajából, 
mig csak meg nem győződhetett róla, hogy a kocsi, mely kissé dülöngél-



ve szállitotta uj házunk felé az apritott cserefát, költöztető szekereink 
közül tényleg az utolsó. 

A szekerek valóban mindent elhoztak a régi házból, talán még em
lékeinket is, hiszen az árván maradt kongó szobák bucsuzásom utolsó 
bús körutján minden valószerűségüket elvesztették, idegen vad világként 
fogadtak és üztek el, hogy most már egy dicstelen multú, kártyás cipő-
kereskedőnek nyujtsanak hajlékot, hat gyerekének és halszemű feleségé
nek, kinek bizonyosan kisebb gondja is nagyobb volt, mint arra gondol
ni, hogy e házban előttük is éltek emberek, szenvedtek, örültek, vesze
kedtek és énekeltek... 

A z itt töltött gyermekkori esztendők meggyalázott álmait jelképez
ve egy-egy árva sarokban szalmacsomók éktelenkedtek, koszos papir-
foszlányok és kétes emlékezetű ócska rongyok, mik még szorgos nagy
anyám dühös seprűjére vártak, aki szerint „nem illett egy házat erdei 
vad módjára csak ugy odahagyni". A falakról a szögek helyei 
ellenségesen meredtek a homály mélyén láthatatlanul kavargó porba. 
Igen menni kellett innen. Ez a börtön, a gyermekkor szenvedésteli vilá
ga kiürült és lemeztelenedett, nem volt már miért maradni... 

Csupán valami rekedt e ház táján fájdalmasan és pótolhatatlanul: a 
kert. És kertünkben is a sok kedves sarok és rejtekhely közül a mogyoró-
bokor, melyen a városon átlobbanó, forgó szoknyájú szél ezen a napon, 
a költözés és a búcsú napján hirtelen ugy futott át, mint egy haldokló 
asszony testén az utolsó remegések, mint valami lelkét kilehelő beteg 
utolsó sóhaja egy kirabolt üres teremben, elhagyatottan omolva össze az 
ütődött, néma, vak és érzéketlen falak között. 

A mogyoróbokrot ezen a nyáron aranyozta nagy titkok mezitlen 
megjelenése enyhe borzadálytól és búgó örömtől terhessé, külö
nössé. Kint a világban háború volt, de nem a háború és a búcsu nyögő, 
fájdalmas sóhajai, nem a pusztulás és a költözés csikorgásai jártak ak
kor a nyári esthomályban elmerülő kert fölött. Füszeres szelek borzolták 
a lebegni tünő szent világot és a mogyoróbokor ködös árnyán meztelenül 
elnyulva Miluca kinyilatkoztatta a fájdalom nélkül megközelithetetlen 
szépség ősi képét. Miluca! Látomás voltál-e, vagy valóság, ma sem tu
dom, de ahogy kigyul most elmosódott gyermeki arcod, mintha a tizezer 
éves emberi emlékezés csipkebokra borulna lángba, oly megható és zen
gő vagy Te... Nyár volt. A mogyoróbokor gyümölcse bodros, hamvaszöld 
kelyhében immár rózsaszinű kemény héjába burkoltan himbálózott fölöt
tünk, mint az igazi, a szenvedélytől elenyésző szerelmesek, vagy a szen
vedésektől nyöszörgő sebesültek esti egén a csillagok. A gazdag nyári 
esőben megnövekedett levelek sürüje jóságos cinkosunkká szegődött, el
fedezett bennünket a nap vörös fényében fürdőző és rejtelmesen hajlado
zó gyümölcsfák kiváncsi tekintete elől. 

Félnünk nem kellett. Messze, messze a kert elején, hiszen olyan 
távoli lett egyszerre minden határ — lassan érő, talán már barnuló fejű 
kaporbokrok hajlongtak és a hamuszürke léckerités, valamint a buk-
szusok mögött, bent a házban Miluca anyja és az én anyám csörgedező 
beszéddel szapulták barátnőiket, dicsérték a házunk táján ujonnan fel
tünedezett fiatal tiszteket, vagy éppen hivatali dolgokba verték bele tá
guló cimpáju asszonyi orrukat. Mert Miluca apja épp abban az időben 
került városunk fináncai közé, elég magas, apámét bizony tulszárnyaló 



rangban. 
Miluca selypitve sugdosott felém szavakat, amiket én még soha ki. 

nem mondtam: a szerelem és a vágyakozás öntudatlan beszédét, néha. 
egy-egy szerb szót keverve kuszált rövidke mondataiba, mik ugy futot
tak el szájáról, mint az avarban zörrenő félénk gyikok: „Szeretsz? Sze
retsz?" — kérdezte egyre ez a hat éves leányka a játéktól kipirult forró-
arccal és én nem tudtam felelni, csak megrendülten hallgattam lélegzet
vétele sebes ütemét, figyeltem teste puha hajlatait, mindig ujra és u j r a 
és félelemteljesen keresve képét és okát a testeink közti végső különbö
zőségeknek. Azután hirtelen, viharszerűen, idegesen, felindultan és még
is bátortalanul kerestem száját, mint ahogy a csecsszopó borul mohón, 
anyja jószagú és édesizű mellére. Semmit se tudtam akkor világosabban 
és biztosabban, mint azt, hogy erről a szájról tört fel anyám melle után 
életem második forrása, melytől megnedvesedve, mint egy népi regében, 
egyszerre megmásultnak, ujnak, másformájunak látták szemeim a tán
coló kertet és a világot. Akárcsak valami bibliai megvilágosodásban, hir
telen megtudtam, hogy én én vagyok, hogy a másik, a velem ellentétes: 
Miluca a nő s hogy ez a pillanat, itt a mogyoróbokor perzselő homályá
ban nem lehetne nélkülem Milucáé. Talán a tér hasadt bennem akkor 
ketté és az idő, ahogyan belémderengett a szerelem sejtelme, a jövőből 
felém leső kinok titkai, mik legtöbbször akkor rontanak reánk kegyetlen 
és kisérteties módon, amikor éppen azt hisszük, hogy legtávolabb jutot
tunk tőlük s elérkeztünk végre a magunk csendjének és nyugalmának 
mélyére, holott ilyenkor kezdődik csak ujra minden, ilyenkor tanulunk 
meg ujra szenvedni és tépelődni, akárcsak a sulyos betegségből felépült 
lábadozó lépkedni és járni. Ez volt az a megfogalmazhatatlan, ösztönös 
sejtelem, ami birtokába keritett és én olyasmit éreztem, ami talán a bol
dogság lehetett, mert biztos voltam benne, hogy csak nékem suttoghatja 
most Miluca bársonyos szavait, mikben talán csak egy titok ismétlődik, 
az a félálomban ellesett éjszakai hangulat, amikor anyja, ez a magas 
növésü, telt, sötét szemű asszony a sötétséggel egybe olvadva ugyaneze
ket a szavakat lehelte bele az éjszakába, valakinek, aki talán a Miluca 
szigoru tekintetű apja volt, talán valaki más, egy fiatal katona, egy szö
kevény fogoly, egy vasuti fütő, vagy talán csak egy rejtelmesen tova
surranó álomalak, egyike a polgárasszonyok képzeletét benépesitő r e 
gényfiguráknak... 

A ház mélyén az asszonyok kacagtak. Anyám hangja magasan csen
gett, mint az ezüstvillával megcsenditett kristálypohár, a Miluca anyjáéi 
pedig, mint egy mélyen s hosszasan rezgő gordonka húr, hol elapadt, hol 
felcsapott szenvedélyesen, de puhaságából sohasem veszitve. Asszonyok, 
nők hangjával telt meg a zengő világ. Igy szállhattak, bughattak és 
visszhangozhattak hajdanában a füzesek, folyóparti rekettyék éjszakái. 
Hajdanában, amikor e mai, e szörnyüséges város született. Anyáink 
bő, érett nevetését ránk boritotta a szél, amely az Antillák, vagy a sar
kok felől sodródott, gyürüződött, gomolygott idáig, hogy láthatatlanul 
tovaosonva ő is büntársunkká szegődjék, együtt a Milucával való vergő
désünk és titkunk cinkos tanujával, melyről messziről már lesett az ősz, 
a hajladozó mogyoróbokorral. 

Azon az utolsó köruton ott a régi házban nem találkozhattam már 



a mogyoróbokorral, az este hirtelen és orvul reánkszakadt, akárcsak 
ama nyári alkonyaton, amikor Milucával, a szerelem első árnyalakjával 
birkóztam. A kert helyett az ucca felé botladoztam. A poros rácsozatú 
kapu még tárva volt. Tudtam, hogy a nyár rózsaszinben játszó, kemény-
héju gyümölcsei már megértek és a csipkézett szélű levelek szomoruan 
integetnek utánam. A gyermek után integetnek, aki alattuk szakadt ki 
az öntudatlan gyermekkorból és most futva, szaladva rémülten tűnik e! 
az ucca bolyhos sötétségü mélyén, a hasitott cserefával megrakodott ko
csi porzó nyomában. 

M A I R O M Á N K Ö L T Ő K 

Forditotta: B R A S S A I V I K T O R 

V. EFTIMIU: AZ ERDŐ 

Esztendős útjaimról amikor hazatértem, 
a gyermekkori erdőt szemem már nem találta: 
gerenda lett belőle, kútvályú, hosszu szálfa, 
koporsó és kereszt s korom lett, por a szélben. 

Nagyapám aluszik most deszkáiban a tölgynek, 
melynek tövén rigóra együtt vadásztunk hajdan; 
mély sírás fojtogat, harapdálom az ajkam; 
mellette fekühessem, ott hányják rám a földet! 

Az erdőm sír neszében az ajtófordulásnak, 
és ott nyög az ekében, melyet belőle vettek. 
Óh, hadd sirassam erdőm, a meg nem könnyezettet, 
melyet az elmenőkkel mégis egy sírba ástak. 

Hogy zúgott rég a dombon! Elgondolom riadtan, 
hogy alszik ő is, alszik, együtt a sok halottal. 
Sudár erdőm mivé lett? Barátaim szóljatok! Jaj, 
sírhantokon az erdőm, az erdőm föld alatt van! 

V O I C U L E S C U : OKTÓBERI NAP 

Leszállt komoran október hava. 
A hallgatással megvasalt ajakra 
vak foltokat mar az idő sava, 
s a bronzokat keserű rozsda lakja. 

Az évek alig égnek s nem hevitnek, 
a fájdalom színe is már hideg, 
a csók álján sálak ülepedik meg, 
zsugorodnak a nagyszerű sebek. 



Varjak mennyezete, a korhadó lég, 
ködtörmelékkel szórja be szemed. 
Csak te támasztod, mely már-már omolnék, 
az eget és a nagy fellegeket. 

Az alkony csukja már gyöngyház fedőjét. 
Fülelve kis emlékeid zaját 
hallgatod, hogy zúg az egész öröklét 
egy nap kagylójában, az űrön át. 

G. BUGARIN: FÖLD, HÁRSAK, EMBEREK 

Az áttetsző napkelti frisseségben 
harangocskáit csengeti a zab 
és nyúlánk árnyú hársak ringanak 
térdig állva a hullámzó vetésben. 

A láthatár bolondos táncra kap, 
Mint ugrándozó nyáj, a messzeségben; 
mint istennőkkel a pogány mesékben 
hejjehujázó víg istencsapat. 

S hol mindenek ily szépséges vidámak, 
prédául hullott vadmadár a föld: 
a falvak s rétek rabszolgahadának 

nyomorú életéért elgyötört... 
— De fenn az égen kaszaél cikázgat; 
a távolokban ballada süvölt... 

J Ó Z S E F A T T I L A É L E T E (IV. ) 

Irta: JÓZSEF J O L Á N 

A szomszédban egy özvegyasszony lakott három lányával. Ha ki
szorultunk, Mészárosné hideg, sötét konyhájából, behivtak maguk közé, 
ne lődörögjünk a hideg udvaron. 

Az özvegyasszony poggyásztartó hálókat kötött, a lányok segitettek 
neki. Sebesen motolált kezükben a hosszu fatű. Énekszóval, vidám fe
csegéssel végezték munkájukat, jókedv és öröm buzgott belőlük, mintha 
ünnep lenne minden másnapjuk. Ha nem is karácsony, hát születésnap. 

Nem éreztük jól magunkat közöttük. Csodálkozva néztük az asz-
szonyt, ha megpaskolta a gyerekek kezét vagy ha szája sorba cuppant a 
képükön. A lányok visszaölelgették és nevettek, mintha forró nyárban 
Hideg vizet csurgattak volna végig a hátukon. 



Egy dermesztően hideg télvégi napon Mészárosné megint szellemet 
űzött, kint ténferengtünk az udvaron. Már kékre fagyott az orrunk, ami
kor a szomszédasszony beterelt bennünket meleg szobájába, Etussal egy 
zsámolyra ültünk, Atti la szokott helyére, az ölembe telepedett. Ültünk, 
ültünk a jó melegben és néztük, elnéztük a vidáman csivitelő családot. 
Azután egyszerre nem tudom, melyikünk kezdte — mindhárman el-
sirtunk magunkat. A z asszony és a lányok elhallgattak, jókedvük csodál
kozássá arcukon. 

— Mi történt? Mi lelt benneteket? 
Minél kedvesebben, minél nyájasabban faggattak bennünket, annál 

keservesebben, annál hangosabban bőgtünk. Hát tudtuk mi, hogy mi
lyen vágy dörömböl a szivünk sötét, bezárt kamráiban, amikor a szom
szédasszony énekének, csókja cuppanásának hangjai odáig szűrődtek?... 

A z asszony kiment és behivta anyánkat. Mama megállt előttünk. 
Most kellett volna odaszaladni hozzá. Most kellett volna belecsimpasz
kodni, megrázni a szoknyáját, ránevetni, hogy visszanevessen ránk, 
megpaskolja a kezünket, csókot cuppantson a képünkre. De csak álltunk 
bambán és néztünk. Ő is csak nézett és nem kérdezett semmit. 

— Eredjetek haza mondta végül. 

Otthon leszelte a három darab kenyeret, kávét töltött a három bög
rébe. 

A suszter pár héten keresztül minden este ellátogatott hozzánk. So
vány volt és kicsi, mamának a válláig ért. Talán kicsi se volt, csak pu
pos. Parázsló szemekkel követte anyánk minden mozdulatát, mint az ál-
latszeliditő a vadmacskáét. Mama puhán, nesztelenül tett-vett, elmoso
gatta a bögréket, ágyat vetett és lefektette a kicsinyeket. 

A suszter nézte anyánkat, mi a susztert néztük. Halkan, fojtott hangon 
beszélt. Minden este ugyanazt. Költözzünk hozzá, a műhelyébe. Mama le
gyen a felesége. Imádni fogja, a tenyerén hordozza. És mindhármunknak 
remekbe szabott, elnyűhetetlen cipőt csinál... Ennél az utolsó mondatnál 
mama kezében megállt egy percre a munka, szemével megkereste az ágy 
előtt álló lábbelinket. A z egyiknek nem volt talpa, a másiknak nem volt 
kérge, a harmadiknak... Nem, egyáltalában nem volt cipőnek nevezhető 
egyik sem. Sóhajtott. 

Feszülten figyeltük, most már a mamát. Nem, nem akartunk ott 
lakni a suszter műhelyében. Nem akartunk cipőt, semmiféle remekbe sza
bott, elnyűhetetlen cipőt. A mamát akartuk. Az t akartuk, hogy a miénk 
legyen. Csak a miénk. Hogy egyszer már nevessen ránk, megsimogasson 
bennünket, nyájasan szóljon hozzánk. N e a susztert szeresse, hogy ci
pőnk legyen. Minket szeressen, hogy boldogan ténferegjünk ezen a vilá
gon meztéláb is. 

Egy délután Attila kezét szorosra fogva anyánk elé állottam és el
szántan a szemébe hazudtam: 

— Mama kérem. Bent voltunk a suszternél és Attila kiszórta a fa-
szegeket és a bácsi elverte a lábszijjal Attilát. 

Anyánk hitetlenkedve nézett. Attila nem ugy viselkedett, mint akit 
lábszijjal elvertek. 



De igenis, megverte Atti lát a bácsi. És azt mondta, csak lakjunk 
ott, majd elveri mindennap. Mert Atti la egy csirkefogó. 

Mama leguggolt és magához ölelte Attilát. 
Attila ártatlanul nézett a világba. Csak annyit értett, érzett az egész

ből, hogy ha őt bántották, akkor a mama leguggol hozzá és átöleli őt.  
Igen felelte boldogan. 

— Fáj — kérdezte mama és egészen ölébe vette. 
— Igen felelte Attila átszellemülten. 
— De ha igaz volna és fájna ,akkor sirnál, te kis haszontalan. 
Oh, ha csalt egy kis sirás kell, hogy ez a jó érzés megmaradjon! És 

Atti la — a körmönfont bárányka — sirni kezdett. Elérte ,amire vágyot t , 
mama egészen a karjára vette és ugy tutujgatta. 

A tapasztaltak hasonló kisérletezésekre bujtogatták a gyengédségre 
vágyakozó gyereket másszor is. De a gond megkövesedett anyánkban és 
csak arra jutott ereje, hogy enni adhasson a gyerekeinek. Nem voltak 
érzelmes gondolatai, csak kietlen gondjai. Atti la helyett megint a vödröt 
vette karjára reggelenkint és csak este tért haza. „Kis lábaskájában ha
zahozta kegyelmeséktől vacsoráját" és szétosztotta köztünk. Biztosan 
az ebédjét is elhozta nekünk. Ő maga megvont a szájától minden falatot, 
hogy nekünk több jusson. Vékonyka lett, kicsi, lerágtuk a husát, elsziv
tuk a vérét. Ha napszámjából pár krajcárt félre tudott rakni, kivitte va
lamelyikünket a Teleki-térre és sok keresgélés, alkudozás után megvett 
egy pár ócska cipőt. Mindig nagyot vett, hogy ha nő a lábunk, akkor is 
jó legyen. De ezeket a cipőket hamar szétrugtuk, sokkal hamarább, sem
hogy időnk lett volna belenőni. 

Iskolai szünidőben a nyarat Etussal megint Szabadszálláson töltöt
tük. Amikor visszajöttünk ősszel, uj nyomortanyán, uj emberek között 
találtuk magunkat. Két-három hét mulva innen is tovább vándoroltunk, 
azután megint tovább. Mindenhol utban voltunk, mindenhol csináltunk 
valami galibát. A z egyik helyen leszedtük a finom, vastag fölt a tejről. 
A másik helyen lerágtuk a kenyér sarkát. A harmadikon kiloptuk a le
vesből a zöldséget. 

Ha anyánknak nem volt munkája és napokig fillér nélkül állt, ke
zembe adott egy fazekat, hogy hozzak a kávémérésből kávét „hitelbe". 
Ha uj lakók voltunk a környéken, majdnem mindig adtak hozomra. De 
csak szombat estig. Ha akkor mama nem tudta kifizetni az adósságot, 
szörnyű patáliák zajlottak le az ajtónk előtt. Megszégyenülten, tehetet
lenül hallgattuk a rikácsolást, hogy a más zsirján élünk. 

Egyszer házigazdánk követelte durván, orditva, asztalt verve a bért, 
ami a szoba sarkáért, az abban meghuzódó siralmas vacokért járt neki. 
Attila, mint egy hörcsög ugrott a handabandázó embernek és belehara
pott a kezébe. A z megfogta a gyereket és kilóditotta a folyosóra. A kö
vetkező percben utánarepült egy párna, egy alsószoknya, ingek, majd 
egyéb ruhadarabok; minden holminkat kihajigálta az ajtó elé. 

Mama égő szemmel keskenyre szoritott szájjal tétovázott. Aztán 
összekapkodta az egymásradobált vedlett ruhákat és lepedőbe gyömö
szölve batyut kötött belőlük. 

A lakók mind kicsődültek az emeletekre és az udvarra. Ugy vonul-



tunk el a batyuval a Ferenc-térre, szégyennel és büntudattal lepetten, 
mint akik förtelmes jeleket hordoznak a homlokukon. 

Anyánk gondterhelten ült egy darabig velünk a Ferenc-téri padon, 
azután elment hajlékot keresni. Közeledett a hüvös, őszi este, nem ma
radhattunk a szabad ég alatt. 

Szótlanul őriztük a batyut. Atti la végül elunta az üldödélést, csász-
kálni kezdett a tér bokrai között. Olykor lehajolt egy kavicsért és gon
dosan célbavett valamit az esti szürkületben. Egyszer csak a tér másik 
sarkából neki iramodott a batyunak. Elkezdte rugdosni dühödten, vadul, 
feneketlen elkeseredéssel. Rugdalta, tépte, öklözte a batyut, amit utá
nunk hajitottak. Az t a batyut, amit egész életén át cipelt magával, ami
től soha nem tudott megszabadulni... Végül, mit is tehetett volna egye
bet, megadással ráhasalt a ruhahalomra, fejét belefurta a puha vásznak
ba, eleresztette kezét-lábát és elaludt. 

A gázlámpákat már felgyujtották, amikor mama értünk jött. A z al
vó Attilát karomra vettem, anyánk a batyut átnyalábolta és a hátára 
lóditotta. Megfogta Etus kezét és elindult velünk uj „otthonunk" felé. a 
Páva-uccai kocsmába. 

* 
Romlott fényt hány a kocsma szája, 
tócsát okádik ablaka; 
benn fuldokolva leng a lámpa... 

Akárcsak a Páva-uccai kocsmát látnám magam előtt! 
A tágas kamrában háltunk, ecetes paprikával, zöld uborkákkal tö

mött nagy üvegek között. A kamrát nem lehetett fűteni, köves padozata 
hideg volt ahhoz, hogy ott ágyat vessünk. Mind a négyen a keskeny, 
szétnyitható vaságyban aludtunk. Legalább melegitettük egymást. 

Mama korán kelt. Kitakaritotta az ivót, tüzet rakott a konyhában, 
krumplit hámozott. Bőven volt ideje efféle tennivalókra, mert ebbe a 
kocsmába délelőtt ritkán tévedt be valaki. Azok a vendégek, akik ide
jártak, későn keltek, későn feküdtek. A szomszédos, földszintes házban 
lakó nők csak délután kezdtek átszállingózni, hogy itt fogyasszák el ké
sői reggelijüket, ebédjüket. Pongyolában, kócosan állitottak be, ettek 
valamit, azután cigarettázva lefetyeltek a kocsmárosnéval. Esti szürkü
letkor cifrán kiöltözve, gondosan kisütött fürtökkel elkezdték érthetet
len, kitartó sétájukat a földszines ház előtt, vagy pedig ellepték az asz
talokat a kocsmában. A z ivó megtelt hangos kacarászásukkal, a gyárakból, 
műhelyekből kiszabadult sihederekkel, komoly, meglett, nagybajuszu 
férfiakkal. 

Mama a konyhában csak rakta a tüzet, keveregtte a nagy lábasok
ban az ételt, mosogatta a tányérokat és poharakat. A kocsmárosné hord
ta kifelé a pörköltöt, töltöttkáposztát. A kocsmáros mérte a bort az üve
gekbe, poharakba, majd fogta a boroskannát és hozta az italt a pincéből. 

Kint vacsoráztunk a konyhában. Mama rengeteg hust rakott a tá
nyérunkra, alig birtunk szuszogni a jóllakástól. De azért még mindig 
kértünk. Ugy ettünk, mintha ki akartuk volna pótolni a sok koplalást. 

A nők közül egyik-másik bekukkantott a konyhába. Karjára vette 
Attilát és gyügyögve indult vele kifele. Mama utjába állt a nőnek: a gye
reknek le kell feküdni, már késő az idő. 



De hasztalan volt minden tiltakozása, a két kicsit kivitték az ivóba. 
Ölből-ölbe adták, cirógatták, becézgették őket. A kucséber kosarából cif-
ra dobozokat nyomtak a kezükbe, tele csokoládéval, cukorral. Különösen 
Atti la volt a kedvencük. Nevetve hallgatták pösze beszédét, kisfius fo
gadkozását, milyen nagy zsák aranyat hoz majd a mamának, ha nagy 
lesz... 

Mama nem birta elviselni, hogy ezek a nők az ő gyerekeit ölbeve-
szik. A cifra dobozokat behajigálta a tűzbe és sorba kiosztott mindnyá
junknak egy-egy jókora pofont. Majd a lelkemre kötötte, nekem, a 
„nagylánynak", hogy ezentul a gyerekeket vacsora után azonnal fektes
sem le. Meg ne lássa mégegyszer, hogy kint tanyáznak a kocsmában. 

Hiába volt az intelem és hiába voltak a pofonok. A kocsma vendé
gei ragaszkodtak a gyerekekhez. A kocsmárosné is közbelépett: az üzlet, 
üzlet mondotta. Nem harapják le az orrunkat, mitől félt hát ugy ben
nünket? Örüljön, hogy igy szeretik a gyerekeit. Neki is csak haszna van 
a népszerűségből. Több a borravaló, amit elhullajtanak. Lakásra, kosztra 
semmi gondja, amit keres, félreteheti ruhára, cipőre. Mit akar még egye
bet? Cürhődés az élet mindenképpen, kinek igy, kinek ugy... Aztán ezek 
is emberek, akárhogy keresik a kenyerüket. Ezeknek is kell valakit sze
retni . Legyen esze. Hová jutunk, ha kényeskedik? Még megérheti azt is, 
hogy a lelencházba kerülünk... 

A kocsmárosné hazabeszélt. Talán még soha nem látott kérgeskezű 
napszámosasszonyt, aki előtt mindig tiszta a kötő, akármilyen mocskos 
munka ég dolgos ujjai között. Csinos, kellemes fiatalasszonyt, aki egye
dül huzzza az igát és „kis kenyérrel, nagyon feketével, fehér lelkét őrzi 
feketével". Nem akarta elvesziteni a jó munkást, de meg sem tudta érte
ni anyánk ellenállását az uccai nők felénk irányuló barátságával és sze
retetével szemben. 

A kocsmárosné gyakran hangoztatott szavain anyánk nyilván el
gondolkozott. Elment a menhelyre és érdeklődött, hol, hogyan, milyen 
módon gondoskodnak az oda beadott gyerekekről. Amit hallott, bizonyá
ra jobban megnyugtatta, mint mostani körülményeink, amelyekből — 
ugy látszott — nem tudott szabadulni. Eddigi küzködéseivel, annyit sem 
ért el, hogy rendes fedelet, elég kenyeret biztositson számunkra. Most 
már ez ugy, ahogy, meg lett volna, de nem birta elviselni a környezetet. 
Ugy hallotta, hogy a menhely a rábizott gyermekeket falura adja ki. 
Egyszerü, rendes, dolgos gazdákhoz. Akármelyik falu — igy hitte — 
csak olyan mind, mint Szabadszállás, ahol ő növekedett a kis csirkék és 
kis libák között, amiket maga előtt terelt a libausztatóra. Minden kis falu 
közepén fehérre meszelt, öreg templom áll, „a harang messze hangzik s 
tornya fehérlik az éjszakában." 

Sok tépelődés után határozta csak el, hogy bead bennünket a men
helyre. Ebben az időben, ha volt kis szabadideje, a faluról mesélt ne
künk. Hogyan élt, mit csinált kislány korában Szabadszálláson. Hogyan 
ment a nagy hóban iskolába patkóssarku kis csizmájában, meg amikor 
kis csöcsös korsóban vizet hordott az aratóknak a szúrós tarlón keresz
tül. Ezernyi emlék rajzott fel benne kis borjakról, frissen fejt tejről, 
szénakazlakról, disznóölésről, sziszegő gunárokról. Sült alma illatu téli 
estékről a bubos kemence mellett, a végtelen nyári ég kékjéről, zsenge 
tavaszi füvekről, zsuppfedelek alatt tátogó fecskefiókákról ábrándozott. 



Láttatok-e már gólyamadarat? kérdezte. - Pesten még gólyamadár 
sincsen, — mondotta már nem is nekünk, hanem saját magának. Igen, 
magának mesélgetett, magát nyugtatta azzal, hogy milyen jó dolgunk 
lesz majd falun. 

K O L D U S D A L 

Irta: S A L A M O N E R N Ő 

Kántáló koldusoktól 
hallottam ezt az éneket, 
elénekelem néked: 

Jaj, jaj, jaj nekem 
ezen az édes világon, 
csonkulásom, bénulásom 
igen nagyon szánom. 
Nem adnak, jaj, 
ilyen vaknak, jaj, 
legyen az ágyuk az ágyom, 
habaréklém tálukba kívánom. 

Én és Kak Mari 
itt ezen a szent helyen könyörgünk, 
e fagyos télen 

nem nyúl zsebbe bárki úr is értünk. 
Hagynak púpunknak, 
hagynak nem adnák, 
ha hörögünk, garasért misézünk, 
ha is akár híg szemünkkel 
jól szemeközézünk. 

Haj, hideg falam, 
hátamat is hűtőm, nem gyámítóm! 
Hónom vánkosa, 
haj, te mankóm, szomszéd térig hídam, 
bádogcsuprom, haj, 
foglak meg és váglak a fenébe, 
magnak a garas 
maradjon a zsugori zsebébe. 
Pi! Járványtojás, 
azt mondom, hogy álljál a hasába, 
Rűh! Édes ecsém! 
Ujja közé legjobbik fiába! 



E L Ő S Z O B A 

Irta: EÖRSI I M R E 

Igéretterhes márciusi nap. Fénye vidáman csillog a havon, - csusz
kálni volna jó rajta. Márton körülnézett, egy kicsit elszégyelte magát. 
Mosolygott, megnézték a mellette elhaladók. Tele volt derüvel és re
ménységgel. 

Frissen nekiiramodott a lépcsőn, még dudorászott is közben. A N a g y 
ur irodája előtt már kihagyott a szivdobogása és a sűrű lélekzetvétel pi
henésre késztette. E g y percig várt, aztán becsöngetett. 

A z előszobában titkár fogadta. — Tessék helyet foglalni, — mond
ta gépies készséggel, miután megkérdezte és följegyezte a nevét. Márton 
leült. 

Mellette és körülötte már sokan ültek. Mindnyájan arra vártak, 
hogy a titkár nevüket kiáltsa és bebocsássa őket a szentélybe, ahol az 
ügyük és sorsuk fölött határozó Nagyur. Márton körülnézett. 

Ezek az emberek mind ugy jöttek ide, mintha nyári szabadságra 
utaztak volna. Összecsomagolták a legjobb holmijukat és kiszakitva a 
mindennapi környezetből, amelyben otthon vannak, felöltik magukra azt 
a kötelezőnek vélt pózt, amelyben hitük szerint a legjobb benyomást kelt
hetik. Azután majd, — ugy gondolják, - lerázzák magukról a fárasztó 
pózt és mennek tovább a régi utakon, csak éppen, ha sikerül itt, — és si
kerülni kell! — uj cél felé. 

Márton megelőzte és leleplezte őket. Már előre elkészitette azt az 
állapotot, amikor, bár kiszakitva megszokott környezetükből, de saját 
arcukat viselik és nem azt a maszkot, amit itt magukra öltöttek. Könnyü 
dolga volt. Mert az emberekre megszokott hétköznapi viselkedésük sok
kal kevésbé jellemző és áruló, mint az elképzelésük, amilyenek lenni sze
retnének. S amilyennek mutatni szeretnék magukat. 

Csönd volt. Mindenkit elfoglaltak a maga gondolatai. Leját
szották magukban a jelenetet, amelyben a Nagyurnak kifejtik kérésü
ket, meggyőzően és ellenállhatatlan ékesszólással válaszoltak a Nagyur 
közbevetéseire és nem türték előadásuk megzavarását. Fölényes érvelés
sel mutattak rá kérésük megalapozottságára és személyi értékeikre, amikkel méltók arra a valóban csekélyke ellenszolgáltatásra, amellyel a Nagy
ur, kell, hogy kéréseiket méltányolja. Nem jótékonykodást várnak, 
hanem szinte leereszkednek egy apróka kéréssel az előszobázáshoz, amely 
méltalan hozzájuk. Megjátszák magukban az elkövetkező jelenetet vér
mérsékletük szerint. Arcukon tükröződik a jelenetek sora, ahogy gon
dolatban belépnek az ajtón, ahogy előadják kivánságukat, aztán csaknem 
közömbös elégtétellel a várakozásért, kielégitetten eltávoznak. 

Márton mosolyog. Ő már rég megtisztitotta magát attól a megszé
pitő csalástól, amellyel az ember a saját dolgait nézi. 

A kijárás egy másik ajtón át történt, a dolgukvégzett emberek nem 
erre jöttek vissza. Itt egyre szaporodnak az ujonnan érkezettek, ugy lát
szik, lassan folyik odabenn a tárgyalás. Friss emberek érkeznek az elő
szobába, egy-egy uj jelentkező magabiztos fellépése csak megerősiti a 
várakozók jóérzését. Energikusan és elszántan lépnek be. Mikor a vára
kozók nagy csoportját megpillantják, kissé meginog biztosságuk, de ez 



egy másodperc csak. Leülnek. És megkezdődik arcukon a maguk két
ségtelenül eredményes ügyének szinjátéka. 

A titkár egy nevet kiált. A megnevezett fölugrik és az ajtó felé 
siet. Ott egy pillanatra meginog, aztán erőt vesz magán és határozottan 
lenyomja a kilincset. 

Eltelik egy negyedóra. A fölvett póz már nem olyan könnyed, a hosz-
szu őrizésben megmerevedett. A maszk mögül élesen és türelmetlenül elő-
reles az igazi arc. 

Már látni a törtetőt és az alázatost. A cinikust és az ostobát. Már
ton már annyira igaznak látja az arcukat, hogy szinte mindegyik kari
katuraként hat. 

Késő délután a szobában sötétedik. A világitás elégtelen s a titkár, 
nem tudni milyen okból, nem gyujtja meg a villanyt. Némelyiküket ez 
szemmelláthatóan idegesiti és szólni szeretnének. Egy ideges ember 
föláll, nyugtalanul járkálni kezd. Néhányan azonnal követik példáját. A 
titkár beletemetkezik irataiba. Egyik-másik nem birja a hallgatást és 
halkan beszélni kezd a szomszédjával. Nyilván a világitás kérdése a téma 
s a kezdődő bizonytalanság érzését belesűritik ebbe az egyetlen kérdés
be, mintha az volna egyedül minden rossznak az okozója. 

Ujabb negyedóra telik el. A beszélgetés egyre általánosabb, hango-
sab és elégedetlenebb. Még egy perc s valaki megembereli magát és mér
gesen figyelmezteti a titkárt. De erre már nem kerül sor. A titkár hir
telen föláll és fölkattantja a villanyt. 

A szobát halvány zöldes fény önti el. Mindenki megkönnyebbülten 
sóhajt föl és a homályban gyeplő nélkül elernyedt arcára vissza akarja 
erőszakolni a fölényes kifejezést. De ez már csak alig egy-kettőnek sike
rül. A z arcok megváltoztak. 

Már lerí róluk a fáradság. A külsőséges fölényt fölemésztette a vá
rakozás purgatóriuma. Némelyiknél halványan föllobban valami belső fö
lény, amellyel most már mintegy megtisztulva kivülről tudja nézni a sa
ját torz vagy szomoru helyzetét és megmosolyogja vagy lesajnálja ön
magát, mintha máris A z nézné őt odabenn. Előbb még, a homályos elő
szobában olyanok voltak, mint valami belülről kivilágitott kastély, amely
ben vendégsereg van. Kivül a sötétség, amelyben ők terjesztik a fényt. 
De a gyér fénnyel megvilágitott várószobában elhamvadnak az ablakok, 
az emberek szemei. — A z élettel nem lehet bujócskát játszani, elrejtőzni 
előle. És nézni, hogy keresi az embert és nevetni rajta. Nem lehet. Mert 
az olyan, mint a rendőrspicli. Akkor és ott furakodik az ember mellé, 
amikor a legnagyobb biztonságban érzi magát. 

Mind ugy ültek itt már, mintha bucsut kellene venniük valamitől, 
amit egyszer nagyon szerettek. Talán csak egy városrésztől. Talán az 
emberi méltóságuktól, amelyről adott percben, a jövőjükért cserében, 
mindig készek voltak lemondani. Talán az egész régi életükről vagy ta
lán, ami könnyebb, ettől az egész élettől magától. 

Kifejezéstelen arccal ültek már egyesek, mások ideges grimászokat vág
va, mintha valami testi fájdalmuk volna. Volt olyan, aki mereven egy 
pontra bámult, mintha onnan valami földalatti varázslatot várna, amely 
8. megváltást hozza számára. Egy égő, gazdátlannak tűnő szempár is 
röpködött itt, üres és emlékek nélkül való szempár, - csak nagyon hosz-
szas és figyelmes vizsgálat után lehetett megállapitani, hogy e szempár 



egy nőhöz tartozott, az egyetlen nőhöz, aki a helyiségben tartózkodott. 
Később, aki látta, ennek a rebbenő szemnek sötét villanásához még visz-
sza-vissza kellett térnie. Majd ugyanilyen elhagyott és senkihez nem tar
tozónak tetsző lábszárakat és karokat lehetett megkülönböztetni, ame
lyek csak nagynéha mozdultak. Mintha a saját és — mindattól, ami itt 
van - elvonatkoztatott életüket élnék. 

Némelyik várakozó már megnyugodottnak is látszott, hogy most 
végre oda jutott, ahová sorsa kezdettől fogva rendelte. Mások megszó
laltak és néhány szavukon észre lehetett venni, hogy életük bibliájának 
még mennyi olvasatlan lapja maradt. A k i figyelte őket, teljesen elve
szettnek kellett éreznie magát. Mintha szemüvegen át kellett volna vizs
gálódniuk, amelytől a látónak megfájdul a feje. És neki magának is, ön
kéntelenül, eszébe jutott, hogy elmondja magában az életét, a gondjait 
és reményeit, mintha egy régi szerelmesnek mesélné el mindazt, ami tör
tént, amióta utoljára találkoztak. 

Márton fáradtan fölsóhajtott. És mint a visszhang, felelt rá a töb
biek sóhaja. Fáradtak és letörtek voltak. Most már mindről lehullott 
az álarc, amelyet idejöttükben felölteni szükségesnek tartottak. Most 
már nem törődnek azzal, hogy a valódi arcukon keresztül beléjük látni. 
Föladták a harcot a látszatért. Már nem is a gőg s a dac, amiért küzde
nek, már nem is az emberi méltóságuk, — csak a puszta életükért har
colnak, amikor itt ülnek tovább és kitartanak. Óriásivá és reménytelenné 
nőtt a kivánság, amelyet jöttükben még oly csekélynek tartottak, alakjuk 
megöregedett és kérésük nagysága mellett törpévé enyészett. Már legszi
vesebben itt se lennének, elenyésznének maguk is a sem
mibe, mert már az elmenés elhatározásához sincs elég ere
jük. Kilépnek gőgös magányukból, nem a homályról beszélnek már, nem 
is a fényről, hanem önmagukról. Egymásnál keresnek menedéket, halk 
beszélgetésben. Mig az egyik beszélgetés közben egyszerre fölemeli hang
ját, hogy az egész szoba hallja: — Most már nem hat, nem imponál, nem 
is érdekel, ha valaki koldulva sirja lenn az udvaron: szegény szerencsét
len munkaképtelennek! A munkaképtelen koldusnak sokkal elviselhe
tőbb a helyzete, mint a koldulásra képtelen és munkátlan munkabiró
nak. 

Mindenki megdöbbenten bámul rá, a halk mondatok félbeszakadnak, 
a gondolatok kettétörnek. Most már nemcsak föladták a látszatot, de 
tudják is, hogy föladták. Maguk elé merednek. 

Utóljára játszák el a jelenetet, amelyet itt már tizedszer megját
szottak magukban csekély eltérésekkel, de mindig győzelmesen. De ez 
az utolsó már mindnél eredménytelenül és reménytelenül végződik... 

A l i g veszik tudomásul, ha a nevüket mondják. Lassan vánszorog
nak a Nagyur ajtaja felé. 

Márton megtörli verejtékező homlokát. A z élet suhant át e szürke 
fogadószobán, - hivő és erőteljesen belépő, bizakodó emberek sorvadtak 
el a hiábavalóan és üresen eltöltött negyedórák várakozása során és 
tüntek el elhasználtan egy ajtó mögött, ahol a Nagyur itél fölöttük. 

Végre egyedül maradt és szólitották. 



H A L Á L É S H A L Á L F É L E L E M 

Irta: STEUER I M R E I V Á N 

Háborúk idején a halál nem individuális, hanem kollektiv kérdés. 
Többet beszélnek róla, többet gondolnak rá, mint békés időben, amikor 
a statisztika által gondosan tanulmányozott valószinűséggel élnek, illet
ve halnak meg az emberek. 

Különben a halál, mint a tudomány leghomályosabb problémája, ré
gen foglalkoztatja az emberi értelmet, elsősorban filozófiai beállitásban. 
A pozitiv tudomány azonban innen édes keveset használhat fel. Már a 
„halál" fogalmát is nehéz meghatározni s eldönteni, hogy melyik tudomány 
hatáskörébe tartozik. Tulajdonképpen, mint az élők világának általános 
jelensége, a biológiai tudományok körébe esnék (jóllehet elképzelni is ne
héz valamit, ami az élet fogalmával ellentétesebb volna, mint éppen a 
halál) . Érthető igy, ha főleg irók és elmélkedők (pl. Maeterlinck) fog
lalkoznak vele s megállapitásaik nem is haladják meg a szellemeskedést 
vagy a szép szavak költői játékát. 

A halál leginkább talán az orvostudomány körébe tartoznék. De az 
orvostudomány is mostohán kezeli. Élettani és kórtani müvek egy-egy 
rövid mondata az egész, amit a halálról tanit. A z általános orvostudo
mányi irodalom is csak pár tanulmányt tud felmutatni (Osler, Egger, 
Bichat, Saliva, Perthes) s az orvosok is inkább emlékirataikban foglal
koznak vele, amikor egy hosszú élet tapasztalatai után a gyakorlati 
gyógyitás optimizmusán tulra érkeznek el. 

A z orvostudomány megállapitásai főleg fizikai és élettani természe
tűek s nem annyira a halálra vonatkoznak, mely átmenetet érzékeltet, 
hanem a halált megelőző és követő állapotra. A haldoklóra vonatkozólag 
kórélettani és kórbonctani szempontból sok mindent meg tud állapitani 
a tudomány, a halott test sorsát is pontosan tudja követni, de magáról 
az átmenetről, a halálról s a vele együttjáró finom sejtelváltozásról ke
veset tudunk. A halál bekövetkezését u. i. csak aránylag ritkán lehet 
megfigyelni. A hosszu agónia, az élet-halálközi állapot bizonytalan ideje, 
szinte lehetetlenné teszi gyakorlatilag a tudományos megállapitáshoz 
szükséges sok eset megfigyelését. Megközelitőleg meg lehet állapitani, 
hogy az egyes betegségek hogyan vezetnek a véghez; bizonyos betegsé
gek azonos halál-tipussal végződnek, de azon az általános megállapitá
son kivül, hogy a halál kétféle, szivhalál és agyhalál magáról a meg
halás belső élményéről épp oly keveset tudunk, mint a születésről. Mind
kettő tudatkiséret nélkül történik, legalább is a tudatos reakció látható 
jele nélkül, azzal a különbséggel, hogy a születés után hosszabb idő mul
va kezdődik el a tudat, mintahogy a halál előtt befejeződik. Elképzelhe
tő ugyan, hogy a születésről valamilyen formában maradhatnak vissza 
élménynyomok, legalább is Otto Rank psychoanalitikus tapasztalatok 
alapján az egész emlékezést a születés traumájára vezeti vissza, a halálról 
azonban lehetetlenek emléknyomok. A kórlélektan ismer az u. n. deper-
szonalizációs jelenségek között téveszméket, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy az illető már nem él, meghalt. Ezeknek az élményeknek is van va
lóságértékük, kérdés azonban, hogy ezek mennyiben használhatók fel a 
halál élmény vizsgálata szempontjából. 



A halálról szóló megállapitások jórészt csak arra szorítkoznak, hogy 
kimutassák a halál fájdalommentességét. Nothnagel hires előadása is 
ezt bizonyitja. A szenvedés, ami megelőzi a meghalást s ami a halálhoz 
vezet, az élet-halál tusa megrenditő jelenetei nem a halál tünetcsoport
jába tartoznak, hanem az életébe, melynek részjelensége a betegség. A 
halál független ezektől a kinoktól, sőt megszabadit ezektől. A z állatok és 
a primitiv emberek elmulása sokkal természetesebben, egyszerűbben 
megy végbe, s szinte azt a látszatot keltik, mint Barbarin rámutat, hogy 
az agónia elnyuló küzdelmeihez az ember pozitiv életakarata adja meg 
az alapot. A természet általában kegyelmes a berendezkedéseiben s szin
te valószinűtlen, hogy a végnél kegyetlen legyen, ha már nem is vagyunk 
annyira optimisták, mint Mecsnikoff, ki az élettani szükségesség formá
jában jelentkező betegség nélküli halált egyenesen kéjesnek véli. A leg
rettenetesebb halálnemeket a szadizmustól hajtott ember találta ki. 

A z emberi kiváncsiságot azonban az a körülbelül igazolt megállapi
tás, hogy az élet megszűnésének végső mozzanata fájdalom nélkül megy 
végbe, nem elégiti ki. Pontosabban és részletesebben szeretné ismerni azt 
az „élményt", mely a test megsemmisülésével egyidejüleg lefolyik. Sze
retné megismerni a halál „lélektanát". Ebből a szempontból két csoport
ba oszthatók a kérdések. 

1. A tudat magatartása a halállal szemben; azaz, hogy fenomenoló
giai szempontból vizsgálva milyen módon „éljük" át a halált, vannak-e 
élményszerű lelki folyamatok a haldoklás és a beállott halál közti tar
tamban. 

2. A halállal szemben megnyilvánuló aktiv állásfoglalások: halálfé
lelem, halálsejtelem lélektani vizsgálata. 

A legnagyobb nehézség a vizsgálati módszer megtalálása. Mivel a 
halálból nincs visszatérés, igy mindaz, amit megfelelő eljárás nélkül álli
tunk, nem egyéb elméletnél. A haldoklók megfigyelése, viselkedésük, ma
gatartásuk feljegyzése csak hozzávetőleges képet nyujtanak a haldokló 
lelkében végbemenő folyamatokról, mint Cook Wilson tanár megfigyelése 
is igazolja, aki atyjának több órás agóniáját, amit a sulyos fulladási ro
hamokkal járó asystolé (szivbaj) okozott a legrettenetesebb élménynek 
vélte, mig az kissé magához térve megnyugtatta, hogy kitünő éjszakát 
töltött el. Különben gyakran megfigyelhető, főleg ilyenszerü dekompen-
zált betegeknél, hogy magukhoz térnek az agóniából s nem emlékeznek 
vissza semmire. Igaz, hogy ilyenkor a tudat ritkán teljesen tiszta, még 
látszólagos rendezett magatartás mellett is kimutatja a pontos vizsgálat, 
hogy a tájékozottság, különösen az időbeli tájékozottság zavart, a meg
figyelőképesség nem pontos, érzéki csalódások teszik határozatlanná, a 
tudattartalom régi élményekkel keveredik s a viselkedés gátlásmente-
sebb, ösztönszerűbb. 

A tudat vizsgálata elsősorban arra vonatkozhat, hogy a haldokló 
tisztában van-e helyzetével, tudja-e, hogy a teljes fizikai megsemmisülés 
előtt áll. A megfigyelés bizonyitja, hogyha tesz is ilyenszerű kijelentése
ket a beteg, nem teljes meggyőződéssel teszi. Félelmét akarja leküzdeni 
s megnyugtató kijelentéseket vár környezetétől. A halálát senki sem 
tudja teljes tárgyilagossággal sem elképzelni, sem elhinni. A z ember lel
ki alkata olyan, hogy az én, a belső személyiség minden élményben 
adott. Eszerint az én tudatban az én nemlétezése semmiféle formá-



ban nem lehetséges. 
A halálra, mint közvetlen előttünk álló eseményre való gondolás — 

ijedtségérzettel van egybekötve. A hirtelen szivhalál esetében, mely pil
lanatok alatt zajlik le, szorongás, kimondhatatlan félelemérzés tölti be 
a tudatot s elnyom minden más lelki tartalmat. Ez a szorongás-érzés 
Braun tanár szerint a sziv sajátlagos érzése. Sokszor mozgási reakció is 
kiséri, reflexszerűen, de gyakran nem tud teljesen lefolyni. Azokban a 
ritka esetekben, ahol irás közben következik be a hirtelen szivhalál, a 
szivkoszorúér elzáródása folytán, az irás végén alig két-három elmosó
dó kriksz-kraksz áll az értelmes szavak végén, jelezvén, hogy a tudat 
megszűnése után még az irás impulzus, mely már kéregalatti működés, 
ilyenkor folytatódik egy pillanatig. Lassúbb esetekben a szorongás s az 
ezzel együtt jelentkező émelygés és nyugtalanság oly mértékben szűnik, 
amilyen mértékben az oxigénhiány elkábitja az agyat. 

Sok betegségnél deliriumok előzik meg a halált, melyekben a beteg 
egészen más szituációban és környezetben véli magát, félreismeri a he
lyet és a környezetet, sok esetben arról beszél, akit látszólag nem ismer 
fel. I t t természetesen módosul minden lelki tartalom a lelki zavarnak 
megfelelően. Nem ismerjük még az elváltozásokat, melyek deliriumhoz 
vezetnek, de ilyen agóniás deliriumokban a hangulat mindig ijedt, nyug
talanitó. Agymegbetegedések esetében nemcsak a tudat módosulhat, ha
nem a test egyes részeire vonatkozó tudatélmény, az u. n. testvázlat is. 
A természetes halál alkalmával ugy látszik, hogy a halál közelében nincs 
tudata az embernek a halálról, valószinűleg az egész öntudat felbomlása 
folytán. 

A kisérletileg előidézett halálnál, a kivégzéseknél, a tudat valószinű
leg kevésbé zavart. Pontos megfigyelések ugyan erről sincsenek, de itt 
sokat pótol a leiró képzelőereje és a valószinűség. A halálfélelem vagy 
tudatzavarhoz vezet, vagy pedig elmulik s helyet ad egy más érzel
mi jelenségnek, hitnek vagy tulvilági elképzeléseknek. 

A halál kérdésével foglalkozó tudósok a természetes halál megfigye
lése mellett vizsgálati anyagként felhasználják még a halálszerü állapo
tok: alvás, narkózis, narkolepszia elemzését. A z epilepsziás rohamok is 
emlékeztetnek bizonyos fokig az agóniára, csakhogy mindezek visszafor
ditható folyamatok s igy biológiai értelemben mások a visszafordíthatat
l an halálnál. A z alvás lélektanát elég kimeritően tanulmányozták a ku
tatók s az álomkór az alvás bonctani alapjait is tisztázta részben. A ha
sonlatosság mellett, amiben emlékeztet a halálra, nagy a különbség, főleg 
a tudat tekintetében. A z egészséges ember nem fél az elalvástól, tudja 
bizonyosan, hogy az alvás nem fenyegeti egyéni létét s az elalvás bekö
vetkezését egy agyi centrum segiti elő. A halálnak nincs agyi centruma. 
A narkózis esetében már lehet félelemérzés s a tudatot a fennálló beteg
ség rendesen módositja is. A mély narkózis teljesen tudatmentesen kö
vetkezik be s a beteg állitása szerint narkózis alatt lelki folyamatuk 
nem volt, illetve nem emlékeznek rá vissza. Ugyancsak nem emlékeznek 
a betegek az epilepsziás, katalepsziás s ehhez hasonló rohamok alatt a 
lelkükben lefolyt élményekre. Nem állitható biztosan, hogy nem is vol
tak, mert pl. az epilepsziás u. n. kivételes (oneiroid) állapotoknál is 
hiányzik az emlékezet, de hipnózis segitségével Schildernek és más ku
tatóknak sikerült felszinre hozni egyes lelki élményeket. Narkózisra vo-



natkozó hipnotikus vizsgálatokról nem tudunk. Ennek ellenére megálla
pitható, hogy az átmenet a tudatból az öntudatlanságba fájdalom nélkül 
történik s más kellemetlen érzések sem kisérik. Inkább furcsának jelzik: 
azokat a látási és hallási téren jelentkező benyomásokat, melyek a tudat 
gyengülése folytán keletkeznek. 

Természetvizsgálók nagy sulyt helyeztek azokra a feljegyzésekre, 
illetve visszaemlékezésekre, amiket a halálból megmenekültek készitet
tek. Ezek között sok az olyan, akik a szó valódi értelmében tullépték az 
élet határát s eljutottak a halál küszöbéig. Főleg vizbefulók, akasztot
tak, éhezés és fagyás után bekövetkezett hosszas eszméletlenségből ma
gukhoz téritettek tünnek alkalmasaknak ilyszerű vizsgálatokra. Ismere
tes, hogy a vizbefulók leirása szerint elvonul szemük előtt pillanatok 
alatt egész életük, majd az érzékszervek mondják fel a szolgálatot s igy 
következik be az öntudatlan állapot. Ennek az élménysűrűsödésnek a lé
lektan nem tudja a magyarázatát, de több adat szól a hitelesség mellett. 
Akasztottak előadása szerint az akasztás első fázisa fájdalmas, a lég
szomj kinzó, utána kéjes állapot következik (euforia), aztán eltünik, el
mulik minden, az életrekeltést viszont nagyon kellemetlennek, fájdalmas
nak mondják, melyet alig enyhit az utánajövő kellemes érzés (Barbarin.) 

A halál a természet egyik formája, mely a lét és nemlét antagoniz-
musát egyéneken keresztül valósitja meg. Miért félünk hát mégis tőle? 
Kétségtelenül: a halálfélelem nem ösztön, mert mint Mac Kean is rámu
tat nem tulságosan nehéz legyőzni. Valószinűen annak a következménye, 
hogy tudomásunk van a halálról. Ha nem láttunk volna soha meghalni, 
talán nem is félnénk tőle, Frazer, a hires ethnológus azt állitja, hogy a 
primitiv népek nincsenek tisztában a halállal. A gyermek kevésbé fél a 
haláltól, mint a felnőtt, az öregek jobban, mint a fiatalabbak. Mintha a ter
mészetes halál közelsége fokozná a halálfélelmet. Ugyancsak megálla
pitható, hogy a halálfélelem különböző intenzitásu s függ faji, népi s 
műveltségi tényezőktől. Mindenesetre: a további vizsgálatok hivatottak 
tisztázni ezeket a megfigyeléseket. Lélektanilag vizsgálva, Freud ismert 
megkülönböztetését véve alapul, a halálfélelmet a reális félelmek közé 
kell sorolnunk, noha nem tudjuk, hogy mi a halál, vagyis az, amitől fé
lünk. Braun Ludwig bécsi szivspeciálista azt állitja, hogy a halálfélelem 
kinzó, szorongó érzése egy belső, nyomó, fojtó szivérzés. Ez magyarázná 
meg, hogy miért fokozódik a halálfélelem a korral, melynek haladtával rom
lik a sziv. Természetesen: a halálfélelem, mint minden félelem gyökere a 
tudattalanban, a lélek mélységeiben van s annak részletesebb ismerete 
visz majd közelebb a halálfélelem okainak megismeréséhez is, 
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s hajcsáraik hátán is áttapos. 



A MAGYAR NÉPIESSÉG VITÁJA 
MAGYARORSZÁGI LEVÉL 

(Budapest, 1940 február hó) 

Az értékelemző kulturtörténelemnek valaha sok nehézséggel kell 
majd megküzdenie, ha a huszas évektől napjainkig huzódó korszakot 
vizsgálja. Félmegoldásokkal, zsákuccákkal, féligazságokkal fog talál
kozni, amelyek igyekeztek mind magukat valahova leszigetelten, egy
ségesnek feltüntetni, mint a koráramlat részei vagy ellenesei. írástudók 
jelentkeztek szépszámmal, akik az irás minden rajongását bele tudták 
sűriteni mondataikba s remekül csillogtak, de irni sohasem tudtak azok 
nevében, akikért kiálltak. Furcsa kor volt ez, furcsa ellentmondásokkal, 
méhében hordva egy megszülendő uj világot, a vemhesség, a kin, a fáj
dalmas szellemi zavar minden ismertetőjelével. A két háboru közti téren 
sohasem szünetelt az érdekeltek csapdavetése az uj küzdelemre. Szellemi 
megbüvölés aknái robbantak állandóan. Uj népi átértékelés hevülete szaladt végig a középeurópai térségeken s ebbe bizony a legkitünőbb stilisz-
ták is belehajoltak, anélkül, hogy észrevették volna, hogy két gigászi vi
lág küzdelméhez érkeztek, amely megkérdezésük nélkül hozza meg ha
tározatát. A magyar szellemi glóbuszon ez a küzdelem ugyanugy folyik, 
mint minden más téren, azzal a különbséggel legfeljebb, hogy itt a levegő 
fojtóbb, szűkebb s ha lehet — elnagyoltabb, mert alatta görcsös tár
sadalmi kuszáitság mélyvizei örvénylenek. Mióta Móricz Zsigmond vette 
át a Kelet Népe szerkesztését s nagy irodalmi tekintélyére épitve kiadta 
a jelszót: „ne politizálj, épitkezz", ami egyet jelent a kitünő irástudó po
litikai tájékozatlanságával, a felzudulásnak és az ellenvéleménynek meg
nyilatkozásai nem maradtak el, becsületére: saját lapjában sem. Egyik 
munkatárs többek között a következőket irja: „...Ha ugyanis a zsellérek 
és a földmunkások politizálnának, könnyen megzavarhatnák azt a har
monikus és békés viszonyt, amely a nemzet, a magyar történelmi osztály 
és a nép, a mindenféle népségből össze-visszahányt alsó osztály között, 
hála Istennek, fennáll... Ha a nincstelenek beleártanák magukat a politi
kába, amelyhez sem tehetségük, sem felkészültségük, sem idejük nincs, 
felborithatnák a társadalmi egyensulyt a magyar ur és magyar szolgája 
között és megbonthatnák ezt az összhangot, amely egységbe tömöriti a 
magyar sorsközösséget... Különösen most kell e néptömegeket megóvni 
a politika veszélyes mételyétől, amikor oly hires mesterek festik Őket, 
mint Illyés, Féja, Kovács, Esztegár, Kiss Géza és az egész fiatal irónem
zedék. Ha ezek a tömegek most politizálnának, ugyanannyit jelentene, 
mintha egy balga ember egy világhirű fényképész masinája előtt izgága 
módon mozogna és ezzel elrontaná a képet... Ha ezek a népek egyszerre 
felemelkednének, e meginditó, gyönyörű alakok, a magyar irodalom igaz
gyöngyei, amelyek ugy meghatják és megnemesitik szemlélőiket, kivesz
nének a magyar irodalomból. Mint a valódi igazgyöngyök, ezek is csak 
lent, a tenger legalján tenyésznek... A magyar irodalomra most csak az 
-a feladat hárul, hogy a magyar népet ilyen szellemben nevelje és népsze-
rűsitse... Ennek az irodalomnak még az a mellékterméke is lehet, hogy 



nemes és jószivü uraink megcsinálják a parasztok helyett a forradalmat. 
Felülről. Mint Bismarck... Egyébként Jókai óta tradició nálunk az ilyen 
irányu irodalom. A Gondviselés ujjmutatását kell látnunk abban, hogy 
Isten végtelen bölcsességében az idegenvérü cselédivadék Petrovics-Pető-
fit feláldozta a forradalmi bálványnak, mig a tisztavérű, nemes Jókait 
megtartotta a nemzetnek még két hosszu emberöltőn keresztül. Ezzel 
mintegy utat szabott a turáni magyar történelmi fejlődésnek. Szépeket 
irni a forradalomról, a forradalom egyes alakjait, még hóhérait is idea
lizálni amellett a forradalmat kezdettől fogva elutasitani. Ez a — reá
lizmus... Ezt az irodalmi feladatot, ezt a Jókai stilust rójja a mai törté
nelmi helyzet a mai fiatal irógárdára. Minél komorabb és feketébb szinben 
festeni a dolgozó parasztság helyzetét, egyidejüleg azonban féken tarta
ni e nyughatatlan és visszamaradt csürhét; hogy ne mozogjon a lencse 
előtt..." 

Ez az elkeseredett kirobbanás a volt „márciusi front" harcosai ellen, 
— nem Móricz Zsigmondnak szól. — Annak a gárdának, amelynek sike
rült őt rávenni, hogy élükre álljon és a „népvédelmet" saját zászlója 
alatt mozgassa tovább. Móricz politikai tájékozatlanságát legjobban jel
lemzi, hogy élete munkájának csaknem százkötetes oeuvrejét, — pa
raszttól parasztig, - összetévesztette azzal az irodalompolitikai irány
zattal, amely a parasztkérdést könyörgések és felhivások alakjában sze
retné megoldani. Ezek a rajongó irástudók, akik némelyike már ott 
tart, hogy ha parasztot lát, könybelábad a szeme s magából a paraszt 
szóból csinál tabu-szerű komplexust, a középeurópai viszonyok hatása 
alatt már évekkel ezelőtt elvétették lépteiket. Azonositották magukat az
zal a felülkerekedett közhiedelemmel, hogy a nemesebb értelemben vett 
nemzetköziség, azaz a minden ország parasztságának azonos jelű kulcsa: a 
strukturális változás, olyan gyanuáradatba keverheti, amivel faji ma
gyarságát már eleve, feladta. A félelem a korszellemből fakadt. Abból a 
korszellemből, amelynek háborúra készülő vezetői, a legkülönbözőbb 
eszközőkkel odatörekedtek, hogy a leszámolásig, erővel, vagy szociális 
igéretekkel, a saját népségeiket a széthuzástól és az erők veszedelmes 
szétforgácsolásától visszatartsák. Amaz emlékezetes vacsorán, amit Zi-
lahy Lajos adott s amelyen az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula, 
„váratlanul" megjelent, azonnal felmerült a „népi" iróknak, mint a fia
talság erejének támogatása a kormányzat népi irányba való segitése érde
kében. A nemzetiszociálizmus ebben az időben került uralomra Németor
szágban. Népféltő, „forradalmi" programmal, faji öntudattal, a plutokráciá-
val való leszámolási készséggel s ami legfeltünőbb volt, felülről. A 
korszellem azt sugalta, hogy az eddigi „elavult" teoriák helyett, erős aka
rattal, népért és fajért, felülről is döntő csatát lehet vivni. Nyugodtan el 
lehet dobni az eddigi rekvizitumokat, mint osztály, társadalmi egyenlőt
lenségek, alulról felfelé vivott szabadságharc s előtérbe nyomult, a népi 
akaratú kormányzat, az egy faj, egy pásztor s azon belül a nyomor fel
tárásának fegyverével, a felelősek belátásának lehetősége. 

A z uj nacionalizmus, — mondja például Veres Péter, olyan népi 
front, amelyen az egyfajuak mindannyian elférnek, legföljebb egy ré
szük a jobboldalán, másik részük a baloldalán foglal helyet, kedve és iz
lése szerint. A z egész nemzeti alapon áll, nem importál „idegen eszmé
ket", igy megmarad a szellemi fajvédelem vonalán, melynek egyetlen 



legsürgősebb tárgya a parasztkérdés megoldása. Valaha a parasztkérdés 
osztálykérdés volt. Nem mai keletű. Részleges megoldására, miután a 
többi társadalmi kérdésekkel szorosan összefügg, aligha lehetett gondol
ni. A fiatal rajongó irástudókat azzal sem vádolhatjuk, hogy tudatlanok, 
hogy nem hajlandók a mult történetében kutatni, hogy a kérdést soha
sem hallották s az ujszerüség lázában botorkálnak. Féja Géza 1939-ben 
kiadott Dózsa könyvében a X V I . század parasztforradalmát lehetőleg 
annak igazi tartalma szerint, osztályalapon tárgyalja. A 107. oldalon a 
következőket olvassuk: „Sok közös vonás fűzi ezt a forradalmat (a Dó
zsa-félét) Budai Nagy Antalék mozgalmához, de Dózsáék messze elhagy
ták az erdélyi parasztforradalmat merészség terén, Budai Nagy Antalék 
is forradalmat csináltak, de a békés kiegyenlitődés érdekében, mai kife
jezéssel élve: reformprogram alapján állottak. Dózsa György azonban 
gyökeresen át akarta alakitani az ország gazdasági és társadalmi rend
jét, A telkes jobbágyság, a zsellérség és kispolgárság, tehát a dolgozó 
osztályok harcrakész szándéka már teljesen kialakult, mondhatjuk, ki
robbant ebben a forradalomban... Sok vita folyt arról, hogy Dózsa 
György valóban parasztkirállyá választtatta-e magát. Ez a kérdés eldönt
hetetlen, de nem is lényegbevágó. A z egykori és a későbbi történetirók 
véleménye nagyon eltérő ebben a kérdésben. A Dózsának tulajdonitott 
beszédszövegek és a ceglédi kiáltvány szövege is ellentmondanak egy
másnak. Egyik szerint nép királyságot akart szervezni, a másik szerint 
nem fordult a törvényes király ellen. Meg kell állapitanunk, hogy maga 
a ,fejedelem' név még nem döntő érv. Igy nevezte magát Mészáros Lőrinc 
és társa is, amikor a rákosi táborból levelet küldtek Kassa városába. A 
,fejedelem' inkább ,Főt', vezért jelentett. A forradalom célja elsősorban 
a nemesi kiváltságok teljes eltörlése, a törvények reviziója és a földkö
zösség volt. Dózsa a ,revolució', Budai Nagy Antal pedig az ,evoluciót' 
képviselte. A z evolució tragikus kisérlete után csaknem egy század mul
va tört ki a revolució. Dózsa forradalma, a nagy európai forradalmak 
édestestvére. A huszita forradalomtól abban különbözik, hogy egészen 
háttérbe szorultak benne a vallásos vonatkozások. Élt ugyan erős vallá
sos ihlet is benne, ez azonban a laikus vallásosság forradalmi ihlete; a 
vallásos reformokra való törekvést elnyomta a politikai forradalom. Ez 
a forradalom legerőteljesebb kilengéseiben sem fajult a csehek khaoti-
kus-démonikus lázadásává..." 

Ebben a megrázóan égető parasztkérdésben, melynek megoldatlan 
nyulványai okozzák ma is a népiesek elementáris irodalmi explozióit, 
Féja tragikusnak nevezi Budai Nagy Antal „evoluciós" kisérletét. Arról 
is tud Féja, hogy ez a forradalom a többi európai forradalmaknak édes
testvére, vagyis mint ma is, nemzetközi strukturális kérdés, azonos meg
oldási módokkal, tehát igen nehéz azt a magyar glóbuszon egyszerű el
különülési fordulattal zekéjéből kiforditani. Semmit sem von le Féja 
fenti megállapitásából a lap alján lábjegyzet alakjában alkalmazott ön-
féke, melynek értelmében. „...Nagyon tévednek azok, akik mai politikai 
fogalmak szerint magyarázzák s mai politikai törekvések számára pró
bálják kisajátitani", t. i. a fentieket. De mi tulajdonképpen Féjáék mai 
követelése? A vagyonegyenlőtlenség megszüntetése földosztás utján, az 
ország szövetkezeti alapon való átszervezése és a „parasztdemokrácia" 
bevezetése, tekintetnélkül az ország többi lakosságára. Hogyan akarják 



az első legnehezebb pontot keresztül vinni? Rábeszéléssel, a sebek állan
dó és költői szinekben tobzódó feltárásával, a hatalmon lévők szivének 
megpuhitásával, hivatkozva arra a szellemi fajvédelemre, amelynek ér
telmében minden magyarnak egynek kell lennie. Ez a világtörténelem fo
lyamán egyszer, ha sikerült a görög Lükurgosz idejében, de nagy a gya
nunk, hogy a jól kiképzett spártai nincstelen atléták segitségével, akik 
közül a meztelen lányok is jobban hajitották a dárdát, de főleg eredmé
nyesebben, mint a mai rajongó irástudók az ő ünnepi felvilágositásaikat 
azok elé, akiknek ezért földet és szabadságot kellene osztaniuk. 

Amig az első kérdés megoldatlan, — már pedig ezer éve megoldatlan, 
— hiábavaló a többiekről elmélkedni, holott a rajongó irástudók egész 
művészete e körül az evoluciós lépegetés körül szakácskodik. Annál bán
tóbb e parasztimádat önmagáért való szomorú táncában az ugynevezett 
„parasztdemokrácia" kérdése az itt élő többi réteg számára. A rajongó 
irástudók, miután kérdéseik megoldását tisztán irodalmi-eszmei sikon 
keresik, már előremenőén elvetették a legkönnyebb kérdéseket. Igy töb
bek között, hogy ki lehet ennek a „parasztdemokráciának" tagja és mi
lyen alapon? A sok ellentétes válaszból ebben a kérdésben egyöntetűek 
voltak. A „parasztdemokráciának" minden magyar tagja lehet. De rög
tön felvetődik a kérdés, mely mai napig eldöntelenül dul, ki hát a ma
gyar? A rajongó irástudók szerint magyar mindenki, aki paraszt, vagy 
paraszt származásu és nem asszimiliáns. Ezzel az ötlettel Németh László 
futott a függöny elé, de megjelent a nézőtéren Babits Mihály, a maga 
szintén nagy irodalmi tekintélyével és sértődötten a következőket szólta 
közbe: „...Mégegyszer vissza kell térnem rá, — Németh Lászlóra, — ő 
végletes példa s legjellemzőbb tünet. Könyve mindennél jobban illusztrál
ja, milyen önkényes és akármit megengedő a szellemi fajiságnak ez a 
shiboletje. Csakugyan magyarabb Kármán, mint Kölcsey és Eötvös s ezek 
kevésbé ,magvasak' Kármánnál, mert nem ,mélymagyarok' ? Micsoda játék 
ez nagyjaink nevével? Önkényes és öntetszelgő játék! És ez igy megy 
az egész könyvön át, mindenki osztályzatot kap a magyarságból, hogy 
minő alapon, azt esetről esetre a szerző dönti el. E g y egész korszakot el 
lehet marasztalni, mert az ősi sűrű magyar iz hiányzik iróiból; viszont 
néha az is gyanus, ha megvan, idegen vérre vall, neofita buzgalomra, 
mint Dugonicsban, Gvadányiban. Kisfaludy Károly elég jó osztályzatot 
kap, sőt Petőfi apjává lép elő, noha tudjuk, hogy Petőfi nem sokra tar
totta, mint irót. Dehát az irodalmi érték nem számit ebben az osztály
zásban... Amint látható, a szellemi fajiság nevében mondott itélet még 
sokkal inkább Csáki-szalmája, mint az, mely az irodalmi érték alapján 
válogat... A szellemi fajkutatás előtt mindez nem számit... A z mélyebbre 
néz és éppen ezért ellenőrizhetetlen. Nem csoda, ha itéleteit óvhatatlanul 
személyi rokonszenvek és ellenszenvek befolyásolják. Amikkel nem lehet 
vitázni... A z egész itélkezés mögött van valami, egy elv, egy ösztön, egy 
hangulat, ami már nem pusztán személyi. Ez magában, a kor lelkében 
fészkel, érdemes kitapogatni, mint egy betegséget. A z elv a ,visszamet-
szés' elve... Diktátori ösztön hajtja a szellemi visszametszés hirdetőit is. 
de ennek a mélyén különös kishitűség lappang... Egy őrült kertész láto
mása ez, de már-már egy egész nemzedéket elfog ez a kertész pszichó
zis, S alapja, mint a legtöbb pszichózisnak: a fogyatékossági érzés... Kis-
magyar elgondolás. — Van-e értelme ennek a fogyatékossági érzésnek? 



Lélektanilag mindenesetre érthető, mai veszélyes helyzetünkben egy ki
csit a megrabolt ember lelkiállapotára emlékeztet, aki megmaradt kin
cseit szeretné utána dobni a rablónak, hogy elmondhassa: ,tőlem most 
már el nem vehetnek semmit'. ...Néha jól esik kicsinynek lenni, de szá
munkra a kicsiség nem megoldás... Elvégre nagyok azelőtt sem voltunk 
s félős, hogy amint még kisebbek lettünk, egyik kényszerhelyzetből csak 
a másikba zuhantunk... Nemzetiségeink is vannak ismét, csak az elv in
gott meg, amelyre támaszkodva birhatnánk velük. Magunk is hajlandók 
lettünk, beállni nemzetiségnek a saját hazánkban, s fajnak érezni ma
gunkat az apró fajok között. De mondom, a kicsiség nekünk nem megol
dás, nincs hozzá tehetségünk. Nem tudunk apró egységes faj lenni. Ha 
nincs országunkban nemzetiség, magunk csinálunk magunkból magunk
nak... A m i áll a fajról és országról, ugyanaz áll a kulturáról is: abban 
sincs tehetségünk a kicsiségre. Kicsiség sokféle van és a kicsiség relátiv. 
Lehet valami kivülről kicsi és belülről mégis lényegileg nagy és kiter
jedt. A magyar kultura legbensőbb lényegében sokszinű, tág és tárt; ha
tásokat és benyomásokat magába olvasztó; különböző fajok lelkihoza
dékát egységesitő; messze horizontokat átölelő. A magyar kulturát nem 
lehet kicsinnyé, egyoldaluvá, fajivá apasztani: mert az akkor már nem 
is lenne magyar... Ez különben többé-kevésbé minden nemzet kulturájá
val igy van. A szellem világában különös törvények uralkodnak s nem 
ellenmondás az, hogy ahol a fajiság a legősibb s mintegy irodalom előtti, 
népi és paraszt mélyeibe szállunk le, ott tuljutunk már a nemzeti kü
lönbségeken s egy differenciálatlan, valójában nemzetközi réteghez 
érünk. A z a ,mélykultura', amelyet az elfeledéstől még utolsó pillanatban 
megmentett ősizű népmesék és balladák tárnak fel előttünk, nagyjában 
közös, vándor és nemzetközi, ahogy mindenki jól tudja, aki valaha tudo
mányosan foglalkozott vele. Nagyon jellemző erre nézve, amit éppen a 
,mélymagyarság' hirdetője, a magyar szellem fajtisztaságának apostola 
mond egy ujabb népies költőnkről: talán azért lett olyan mély magyar 
költő, mert mint román származás, a maga román mélyeit is használni 
tudja. Voltakép a néplélek nemzetközi vagy inkább nemzetelőtti mélyeit 
,használja'. S még nagyobb tévedés azt képzelni, hogy a forrás, mely a 
nemzeti irodalom gyökereit táplálja, azonos magával a nemzeti iroda
lommal... Sőt maga a vaskos és zamatos régi nyelv, amely a sűrű és 
mélymagyarság hangulatával annyira megbabonáz, sokkal jobban ha
sonlit, nem egyszer éppen vaskosságában és zamatában, a külföldi kor
társak nyelvéhez, mint az ember gondolná. Régi francia és olasz króni
kák olvasása közben, Rabelais vagy Montaigne lapjain, olyan fordula
tokra bukkanhatunk, melyeket ha magyar iróban olvasnánk, könnyen 
érezhetnénk jellegzetesen magyaroknak. Éppen régi izük miatt. Még az 
a sürü, régi, vaskos iz is európai bennünk!... Nem volna-e tökéletes hisz
téria és katasztrófapolitika ezt a gyönyörű és immár közel évezredes 
kincset félredobni és lebecsülni azért a képtelen és perverz ábrándért, 
hogy visszacsináljuk a folyamatot, mely szellemünket ily csodálatos 
módon kitágitotta s ha már országunk megkisebbedett, learvünk lelkileg 
is kicsinyek a kicsinyek között? Kérdés, hogy ezzel közelebb jutnánk-e a 
körülöttünk élő kis népekhez, hisz ezek azóta maguk is már rég európai 
irányokba fejlődtek... De meglehetősen következetlennek is látom ezt az 
egész dolgot. Ugyanakkor, mikor szellemünket szüzen akarnók tudni 



minden idegentől s mintegy fajilag megtisztitani: egyuttal azt is kiván
juk, hogy ez a szellem mégis folytonos kölcsönhatásban legyen apró, ide
gen faju népek szellemével... Nem szeretek származásomról beszélni s 
eddig nem is igen tettem; de most ugy érzem, egyszer és mindenkorra 
meg kell mondanom, hogy nem vagyok ,asszimilált'. Ha az volnék, akkor 
sem érezném kevésbé magyarnak magamat; dehát nem vagyok az. Ma
gyar nemesek voltak már a dédapáim is, ugy apai, mint anyai ágon, tol-
navármegyei magyarok. Annyi azonban igaz, hogy parasztok nem vo l 
tak. Ezért nem fogom szégyenleni őket. Igy is közelebb voltak a magyar 
néphez, mint nagyon sokan azok közül, akiknek unokái ma a népiessé-
get prédikálják..." 

A z eljövendő „parasztdemokrácia" kérdéséhez Pethó Sándor a kö
vetkező megjegyzéseket fűzi: „...Könnyen elhitetik magukkal, hogy egy 
társadalom óriási és bonyolult lelke, amivel a politika dolgozik, szintén 
leegyszerűsithető bizonyos képzelgések szimplista gondolatformáira. Iz
gékony képzeletük tulteszi magát a kisérleteiket nem a papirsikon, ha
nem sajnos, a csiklandós emberi bőrön végző pozitivista politikai mód
szereken és ténymegállapitásokon. Egy kis elnagyolt, vagy hamis szinté
zisért se kell a szomszédba menni, kivált ha mögötte bizonyos ellenfele
ken is ki lehet tölteni a személyes bosszuvágyakat... A politikai véle
ménymondás merészségéhez nem szükséges más, csak ihlet és intuició, 
amely pótolja a tény és helyzetismeret hiányát... Mert szép dolog a kert
kultura és a paraszti demokrácia, de a magyar valamivel mégis több an
nál. A magyarság nem paraszti demokrácia. Nem is munkás demokrácia, 
sőt nem is nincstelen proletár, bár elismerjük, hogy a magyarság nagy 
tömegei inkább tartoznak ide, mint máshova. A magyarság középosztály 
is egyuttal, sőt vékony kis rétegében arisztokrata, honoratior és gentry, 
szélesebb rétegeiben iparos és kereskedő. E társadalmi osztályok egyi
kének sincs joga a maga részére kisajátitani a magyarság kiváltságát, 
terhét, vagy diszét..." 

A magyar szellemi élet e jelentős erjedésében nyilvánvaló, hogy 
több a papirfogyasztás, mint a reális élet követelményeihez való alkal-
mazkodás. Mélyén nagy és jelentős kérdések huzódnak, de megoldásukhoz 
csak az nyulhat, aki, vagy akik az irodalmi sikról a gyakorlati tenniva
lókat is szemeik előtt tartják. A rajongó irástudók könyvekben hordoz
zák véres kardjaikat, anélkül, hogy azokhoz egyáltalán eljutnának, akik. 
„érdekében" járatják a nyomdák gépeit. Igy ártatlan és néhány lelkes, 
rajongó irástudójelölt számára lesznek azok hovatovább iskolai olvas
mányok. A z érdekelt paraszt nincstelenség sanda szemmel bámulna az 
egészre, mert nyilvánvalóan nem olvasmányokkal akarná magát ellátni 
az unalmas téli hónapokra. Féja legujabban már kulturprogram közlésé
nél tart, a „parasztdemokrácia" egyetemi tantervét rajongja, Zilahy La
jos a kitünőek iskoláját sürgeti, Kerék Mihály Esztegár Lajos pécsi he
lyettes polgármesterben látja a szociális nyomorenyhitő akció kitünő 
képviselőjét ezzel a kitétellel: „Éppen itt volt az ideje, hogy megtaláljuk 
a helyes megoldást, mert immár attól kellett tartani, hogy a szociális 
segités bennreked a pillanatnyi nyomorenyhités kátyujában és a végén 
több hátrány származik belőle, mint amennyi tényleges segitséget je-
lent..." Néhány kertes lakásról van itt szó, ahol az elaggottak kertkul
turával segitenek önmagukon. 



1900-tól a háború végéig ezek a kérdések mind felmerültek, szintéti-
kusabb módon, - mert hiszen nemcsak egy kaszt számára akartak meg
váltást hozni, erőteljesebb kivitelben, a gyakorlati politika ismérvei 
szerint: munkás és paraszt pártok megszervezett kollaborációiban, har
cokkal és kiállásokkal, amelyek háta mögött ott volt a feldolgozott szo
ciológiai irodalom is kellő számban és kellő mértékben. De a huszas éveli 
után est mind el kellett felejteni. Uj „népi" éra jött, amely megengedte, 
hogy a szemek bizonyos „sebeken" pihenjenek és ma is ott pihennek a 
rajongó irástudók segitségével." 

A MESTERSÉGES NYELVEK BÍRÁLATÁHOZ 

Nemcsak a hozzánemértő nagyközönség, de maguk a szervezők sin
csenek tisztában azzal, hogy a mesterséges nyelvek milyen célt is szolgál
nának. Egyes utópisták ugy képzelték, hogy az eszperantó nemcsak a j e 
lenlegi nagy kulturnyelveket, hanem a kisebbeket is helyettesitené, más 
szavakkal, hogy egy többé-kevésbé közeli jövőben az egész emberiség az 
eszperantót beszéli majd. Mások, szerényebbek, a nemzetközi kongresszusok 
alkalmával tett közlésekre, idegenek által látogatott szállodák és étter
mek használatára korlátozzák a nemzetközi nyelv szerepét. Ismét mások 
olyan tudományos művek nyelvéül ajánlják, melyek az összes nemzete
ket érdeklik. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a beszéd a gondolatok közlésére
használt jelrendszer. A természetes nyelvek mind nagyon bonyolultak 
ugy a jelek száma, mint az emberi gondolkodásnak megfelelő nagyobb 
fogalmi egységek kifejezésére szolgáló kombinációk tekintetében. Ezt az 
emberi gondolkodás jelenlegi fejlettsége magyarázza. Vannak azonban 
sokkal egyszerűbb jelrendszerek is, pl. azok az utszéli táblák, melyek va
lamely kanyart vagy kereszteződést jeleznek stb., továbbá a fényjelek az 
uccán: zöld „szabad", vörös „tilos". Ez is a beszéd egy módja, természe
tesen jóval korlátozottabb lehetőségekkel, mint az, mely szavakat hasz
nál. 

A mesterséges nyelv felépitése tekintetében a bonyolult és árnya
latokban gazdag természetes nyelv s az egyszerű, árnyalatok nélküli je l 
beszéd között foglalja el helyét. A z emberi gondolkodás tulságosan bo
nyolult ahhoz, hogy néhány száz vagy akár néhány ezer elvont és ön
álló jel segitségével kifejezhető legyen. Általánosságban valamely 
nyelvnek valóban csak néhány ezer használatos szava van. De ezek mind
egyikének jelentése változik aszerint, hogy milyen összefüggésben hasz
nálják, hogyan ejtik ki, sőt a személy szerint is, aki mondja, 
vagy akinek mondják. Például tűnek nevezzük általában a varróeszközt. 
De ha valaki román azt mondja „van tűm a gubája számára", senki ro
mán nem gondolja, hogy a beszélő szűrszabó lenne. A tű tehát ebben az 
értelemben fegyvert jelent, eszközt, büntető eszközt, mellyel a beszélő 
akaratának érvényt szerezhet. Mikor valaki azt mondja „mintha tűvel 
szurkálnának" természetesen fájdalmakat értenek alatta. A méhész szá
mára a tű a méh fullánkját jelenti stb. Ha tehát az egyes szavakat ugy 
fogjuk fel, mint amelyek más csoportositásban más értelmet nyernek, 
akkor az a néhány ezer használatos szó tizezrekre, sőt százezrekre sza-
porodhatik. 



Eltekintünk az alaktani és származási változatoktól, jóllehet ezek 
igen sokszor segitik a nyelvet abban, hogy árnyalatokat kifejezhessen. 
Csak egyetlen apróságra, a szórendre térünk ki. A mondattan egyszerű
sitése céljából az occidental a jelző helyét a kiegészitendő főnév elé je
lölte ki. Mennyi árnyalat vész el ilymódon! Gondoljunk csak arra a kü
lönbségre, mely a román nyelvben a „săracul om" és a „omul sărac" kö
zött van s amit ilyenformán ott nem lehet érzékeltetni.* 

A fentebbiekből kitűnik, hogy a mesterséges nyelvnek választania 
kell: vagy lemond arról, hogy valamely természetes nyelv minden árnya
latát visszaadja és megelégszik egyetlen elvont értelemmel minden szó 
esetében, valamint egy leegyszerűsitett alak- és mondattannal s ebben az 
esetben valóban könnyű lesz, bár nem kielégitő; vagy megkisérli, hogy a 
természetes nyelvekhez hasonlóan átfogó legyen, befogadja az összes ár
nyalatokat, melyeket azok kifejezhetnek s ebben az esetben olyan nehéz 
lesz, mint a többi nyelvek s nem jelent semmi gyakorlati előnyt. E két 
véglet között számos közbeeső megoldás lehetséges. 

Az eszperantisták, akik hozzáfogtak világhirű irók műveinek eszpe
rantóra való leforditásához az egyik végleten helyezkedtek el, hogy t. i. 
az eredeti csonkitása nélkül akarták visszaadni a szöveget s ezért vagy 
nagyszámu uj szót használtak vagy kénytelenek voltak elfogadni az iró 
fordulatait, sőt mondatfűzéseit. A z eszperantó egyik esetben sem egysze
rű és könnyű nyelv már s igy nem is jelent előnyt. 

Minden beszélőnek alkalma van élni a többértelmű szavakkal vagy a 
szójáték kedvéért, vagy valamely erős kifejezés enyhitésére, vagy azért, 
hogy szándékosan kétértelmű legyen. Mennyivel inkább áll ez az irókra. 
Mit tehet ilyen esetben az eszperantista forditó, kinek főbüszkesége, hogy 
nyelve egyszerű és világos? Hogyan adja vissza az archaizmusokat, 
melyeket a szerző a mű levegője vagy valamely hatás kedvéért használ? 

Mindezek az ellenvetések még nyilvánvalóbbak lennének, ha vala
mely mesterséges nyelvet általánosan beszélnének. Minden nép belevinné 
előző nyelvének jellegét és fordulatait. Mert, mig pl. a francia nyelv el
sajátitásánál az esetleges hibákat korlátozza és természetesen javitja a 
francia beszéd és irott nyelv, a mesterséges nyelvnek hagynia kell, hogy 
mindenki kénye szerint forgassa. Ilyenformán eljutnánk oda, hogy min
denki azonos szavakat használna, de senki sem értené a másik monda
tait. 

Elérkeztünk azokhoz a szerényebb igényű követelésekhez, melyek 
a mesterséges nyelvet szakkongresszusok alkalmával kivánják igénybe 
venni, ahol a tárgyalandó kérdések korlátozottak s ahol nem igen hasz-
nálnak szóvirágokat, a tárgyalók pedig nagyrészt hasonló körben moz
gó, hasonló érdeklődésű és hasonló szókincsű emberekből tevődnek ösz-
sze . Ugyanitt tárgyalhatjuk a nemzetközi nyelvnek szállodákban és étter
mekben való használatát is. Engedjük meg, hogy a szavak kiválogatása itt 
nem okoz nagy nehézségeket: a beszélgetés anyaga jórészben előre is
mert s a kifejezéseket is könnyű meghatározni. Uralkodóvá lesz a kiej
tés kérdése. A z egységes helyesirás ellenére hogyan ejtik ki a szavakat 
a franciák, angolok, bulgárok vagy irek? Tekintettel kell lennünk nem
csak minden nyelv fonetikai szokásaira, hanem ezen felül bizonyos gya-

* A magyar nyelv, mely a jelzőt mindig a főnév elé teszi, fentebbi különb
séget hangsullyal fejezi ki: „szegény ember!" és „szegény ember". 



korlati lehetetlenségekre. Például a kinaiak nem tudják kiejteni az r 
betűt; a franciák a h-t; a magyarok az ă-t; a görögök, bulgárok, szer
bek, olaszok, spanyolok az ü-t, stb. Ha lemondunk arról, hogy ne hasz
náljunk olyan hangzókat, melyek nem fordulnak elő minden nyelvbea, 
kockáztatjuk azt, hogy csaknem valamennyit ki kell küszöbölnünk; ha 
megőrizzük őket, akkor minden nép másként beszéli a nemzetközi nyel
vet. Ha egy spanyol franciául beszél, beszédében összekeveredik a sur 
(biztos) és a sourd (süket) . Hasonló zavarok állhatnak elő a nemzetközi 
nyelvben is. 

Még nehezebb a hangsuly kérdése. A franciáknak nagy nehézségbe 
kerül, hogy ne az utolsó szótagra tegyék a hangsulyt. A magyarok vi
szont semmiképp sem tudják eltenni az elsőről. A lengyelek az utolsó
előtti szótagot hangsulyozzák, más nyelvekben mások a szabályok. A 
satira szót a franciák satira-nak, a magyarok satira-nak ejtik. Ha az 
utolsó szótagra helyeznék a hangsulyt minden szó esetében, hogy köny-
nyebbséget okozzanak a franciáknak, nem tudnák kiejteni a magyarok, 
ha viszont a magyarok könnyebbségére az első szótagra tennék, legyőzhe
tetlen nehézségeket okoznának a franciáknak. 

Több nyelvben a hangzó kiejtését a hangsuly határozza meg, például 
az orosz nyelv nem ejthet ki o hangot hangsuly előtt: Tolsztojt Tolsztoj
nak mondja; az angol nyelv jórészt elnyeli a hangsuly után következő ma
gánhangzókat, a hangsuly pedig általában az első szótagra esik, például 
Eden-t Idn-nek ejtik. Ezért valamely szó, mint például Colonel oroszul 
kifejezetten Calanel-nek, angolul Colnl-nek fog hangzani. Amint látható, 
egy orosz és egy angol közötti beszélgetés megértése még azonos szavak 
esetében sem könnyű. 

Ez azt jelentené, hogy nem kellene várnunk, mig az uj, közös nyelv 
dialektusokat alakit ki, amint az a természetes nyelvekkel történt, hanem 
a dialektusok a nemzetközi nyelvvel egyidőben jelennének meg. A beszé
lők kiejtése kezdettől fogva eltérne a különböző nyelvek kiejtése szerint. 
Tény, hogy a modern társadalomban létezik olyan eszköz, mely ko
molyan hozzájárulhat a kiejtésbeli különbségek kiküszöböléséhez és a 
megértés módozatainak megkönnyitéséhez. A gramofon, a hangosfilm és 
a rádió lehetségessé teszik a kiejtés elsajátitását. A vidéki ember állan
dóan hall fővárosi szinészeket, irókat, tudósokat és politikusokat beszél
ni és igy könnyen alakithatja kiejtését az ő kiejtésükhöz. Ilyenformán a 
gyarmati angol nyelv könnyen megőrizheti tisztaságát, a délvidéki fran
cia gyorsabban javul s a bulgárok és svédek könnyebben elsajátitják a 
helyes angol vagy francia kiejtést. De a kimondott szó mechanikus ki
sugárzását elősegitő eszközök mégsem annyira fejlettek még, hogy általuk 
elérhető legyen valamely mesterséges nyelv egységes kiejtésének általá
nos kialakitása. Akkor viszont mikor a technikai fejlettség mindenki 
számára hozzáférhetővé teszi minden időben a kivánt modelt, ugy hiszem, 
nem lesz érezhető egy nemzetközi nyelv szükségessége s ezt akarom alább 
kimutatni. 

Meg kell állapitanunk, hogy a mesterséges nyelv főleg irásban, bi
zonyos egyszerű és meghatározott, helyesebben technikai kifejezések 
közvetitésére használható. Egy bukaresti kereskedő tehát irhat eszpe
rantó vagy occidental nyelven Santiago de Chili-i kollegájának, hogy egy 
vagon petróleumot ajánljon fel neki (bár valószinű, hogy a kereskedők, 



akik interkontinentális kereskedelemmel foglalkoznak, használhatják a 
francia, angol vagy német nyelvet, ha közvetlenül nem is, titkáraik 
segitségével feltétlenül). Kétséges azonban, hogy valamelyik is leirást ad
hat a másiknak saját országáról. 

E g y matematikus, mérnök vagy orvos közölhet nemzetközi nyelven 
valamely szakdolgozatot, viszont kétlem, hogy egy olyan tudós, akit az 
egész világon ismerni kell, egyetlen modern művelt világnyelvet sem 
tud. A világ tudományos érdeklődői által való megismerés legalább olyan 
könnyen elérhető franciául vagy németül irott művekkel. 

Maradna még egy jelentékeny előnye a nemzetközi nyelvnek. Felépi
tésénél fogva sokkal könnyebben és gyorsabban sajátitható el, mint bár
melyik a természetes nyelvek közül, tehát egy tudós vagy kereskedő időt 
takarithat meg, ha ezt választja. A kérdés figyelmet érdemel. 

Annak ellenére, hogy az indo-európai nyelvek alkata a századok 
folyamán állandóan egyszerűsödött (példa erre az angol nyelv, mely a 
névragozást csaknem teljesen kiküszöbölte, az igeragozást pedig három
négy formára szükitette) még sem tagadható, hogy elég nehézséget 
okoznak azoknak, akik meg akarják tanulni őket, elsősorban a rendha
gyó alakok miatt (melyek egyben a leghasználatosabbak i s ) . Követke
zéskép' egy tökéletes mesterséges nyelv ebből a szempontból komoly 
előnyöket jelentene még az angol nyelvvel szemben is. Amint kimutat
tuk azonban, a mesterséges nyelvek, legalább is a jelenlegiek, egyálta
lán nem tökéletesek. 

Még jelentősebb egy másik tény: valamely idegen nyelv fő nehézsé
gét nem annyira az alaktan, mint inkább a szóanyag teszi. Természete
sen azok számára, akik csak bizonyos gyakorlati szempontból tanulnak 
nyelveket. Aki azt igényli, hogy helyesen és előkelően fejezze ki magát, 
annak tökéletesen ismernie kell ugy az alaktant, mint a mondattant. Ez 
viszont sohasem elégedhetik meg egy mesterséges nyelvvel, mert a 
struktura nem egyszerüsithető erőszakkal és mesterséges módon, csak a 
gondolati árnyalatok feláldozásával. A természetes nyelvek, mint láttuk, 
igen lassan változtatták alkatukat s eközben tekintettel voltak az árnya
latokra. Ezen az uton fokozatosan igyekeztek minél egyszerübb eszkö
zökkel kifejezni a gondolatot s a meghatározott szórendig jutottak. Ve
gyük azt az esetet, hogy valaki egészen egyszerű beszélgetést akar foly
tatni, tehát ismernie kell a fogalmak elnevezését, a szavakat. Ebből a 
szempontból fontos megállapitani, vajjon a mesterséges nyelvek komoly 
előnyt jelentenek-e számára. 

A mesterséges nyelvek védelmezői bizonygatják, hogy ezeknek a 
nyelveknek szóanyaga nagyon könnyen elsajátitható, minthogy ugy az 
eszperantó, mint az ido és occidental minden fogalom jelölésére a jelen
leg leghasználatosabb szót választotta ki, amelyek, mint jövevénysza
vak majd minden nyelvben előfordulnak. Minthogy a legtöbb nemzetközi 
szó latin vagy görög eredetű, állithatjuk, hogy aki e két nyelvet ismeri 
(vagy a román nyelveket, melyeknek szóanyagát szolgáltatják), bármi
lyen szöveget megért az emlitett mesterséges nyelvek valamelyikén. 

Tökéletesen igaz. Azzal a fentartással, hogy aki az európai szava
kat a francia nyelvből ismeri, annak nincs szüksége nemzetközi nyelvre, 
hisz használhatja a franciát, aki pedig nem ismeri ezeket a szavakat, 
annak nem okoznak könnyebbséget s igy a mesterséges nyelv elsajátitá-



sa ennek ugyanolyan nehéz lesz, mint bármelyik természetes nyelv. 
Gondoljunk egy kinaira: ha tud angolul, elég számára; ha nem, az euró
pai szógyökerek ugyanolyan idegenek lesznek számára, mint az afrikaiak, 
tehát az egész szóanyagot meg kell tanulnia. 

Ilyen feltételek mellett kérdéses, melyik előnyösebb: egy élő euró
pai kulturnyelvet elsajátitani, vagy egy nemzetközi mesterséges nyelvet. 
Kétségtelen, hogy valójában ez utóbbi jóval kisebb megerőltetésbe ke
rül, de ugyanolyan biztos, hogy előnyei is kisebbek. A z eszperantó vagy 
occidental segitségével egy üzleti levél legjobb esetben egy tudományos 
mű megirásáig juthat el az elsajátitó, a francia vagy német segitségé
vel, ha tökéletesen megtanulja, irodalmi műveket, ujságcikkeket irhat, 
előadásokat tarthat, stb.; ha közepesen sajátitja el, mindenesetre el
éri azt, hogy eredetiben olvashatja a világirodalom remekeit, előadáso
kon vehet részt, filmeket élvezhet, idegen rádióleadásokat hallgathat, be
szélgethet tizmillió olyan emberrel, akiknek anyanyelvük a kiválasztott 
nyelv és százezrekkel, akik hasonlókép később sajátitották el. Egyetlen 
jelenleg használatos nemzetközi nyelv, sőt az összes együttvéve sem éri 
el a francia vagy angol nyelv elterjedtségét. Ilyenformán, ha tanulni 
akar valaki, előnyösebb ezt egy olyan nyelv elsajátitására használni fel, 
amely ugy gyakorlati, mint esztétikai téren nagyobb kielégülést hozhat. 

Még lenne egy kérdés, hogy t. i. a három számbajöhető nyelv közül 
melyiket válasszuk? Ezt személyes érdekei, különösen életfeltételei és 
egyéni rokonszenv alapján mindenki maga dönti el. Mégis kiséreljük meg 
vázolni, vajjon melyiknek elterjedtsége valószinűbb a jövőben. Termé
szetesen, mint minden jóslás, ez is kockázatos, mert valamely nyelv el
terjedtsége szorosan összefügg annak a népnek presztizsével, amely be
széli. Ez a presztizs viszont elsősorban belső értékétől függ, melyet az 
eseményektől függetlenül megállapithatunk, de függ politikai helyzeté
től s erőviszonyaitól is, melyekre nézve annál nehezebb biztosan követ
keztetni, minél távolabbi időre akarjuk ezt tenni. (Al. Graur) 

A FINNEK A TÖRTÉNELEM-
BEN. A világtörténelem 

mindössze négy-ötször emliti a fin
neket. Tacitusnál találkozunk elő
ször velük, majd Ptolomeus tesz 
emlitést róluk. A kereszténységet 
elég későn, 1154-ben, Szent Erik 
keresztes hadjáratai idején veszik 
fel. A XVIII. század végén svéd 
kulturális és politikai befolyás alá 
kerülnek s az ő hatásukra a XVI. 
század elején lutheránusokká lesz
nek. Gusztáv Adolf idején, svéd tá
mogatással, a nagyhercegséggé ala
kult Finnország megszerzi Kareliát 
és Ingermanlandot. Orosz uralom 
alá, miután Nagy Péter meghódi
totta Finnországot, 1728-ban kerül
nek, viszonyukat azonban az orosz 
birodalomhoz csak a XIX. század 
elején rendezik. Ekkor a cári al

kotmány megengedi, hogy finn 
nemzetiségű kormányzót válassza
nak, de ez nem Finnországban, ha
nem Szentpétervárt rezideál. A XIX. 
század végén viszont a nagy oroszo-
sitási hullám során megfosztják a 
finneket előjogaiktól s 1900-ban a 
szabad finn-svéd nyelvhasználati jo
got is megszüntetik. Ekkor veszi 
kezdetét a finn nemzeti ellenállás 
korszaka. A finn munkászervezetek, 
melyek főleg anarkista szervezetek
kel állottak ideológiai-szervezeti 
kapcsolatban — a polgársággal kar
öltve — merényletekkel tiltakoznak 
az oroszositás ellen. 

Az 1905-ös japán-orosz háború 
széles lehetőségeket teremt a sza
badságmozgalom számára. A finn 
forradalmi szervezetek Japán pén
zen vásárolt fegyverekkel szerelik 



fel magukat, Helsinkiben és az or
szág több ipari városában általános 
sztrájk tör ki A mozgalmat a szo
cialista munkásság vezeti, de már 
ekkor nyilvánvaló a munkásosztály 
és finn polgárság közti ellentét. A 
munkáspárt alkotmánytervezete 
nemzetgyűlés összehívását kivánja. 
A rendi nemzetgyűlés négy rendjé
ben azonban a munkásság egyálta
lán nem juthatott szóhoz, és sulyát 
nem érvényesithette, bár ezek ki
tartásával egy csomó nemzeti és 
szabadságjogot sikerült kivivni. Ez 
a helyzet viszont nem állandósulhat. 
1907-ben a munkásság nyomására 
megszüntetik a rendi alkotmányt s 
200 képviselőből álló Landtagot vá
lasztanak. Az első Landtagban a 
munkáspártnak 80 tagja foglal he
lyet. A cári uralom belső ellentétei
nek kiélesedésével azonban ujabb 
oroszositási folyamat indul. Egyet
len védelemnek a passziv ellenállás 
bizonyul, a jelszó: kivárni egy az 
1905-ös évihez hasonló helyzetet, 
amikor valamelyik nagyhatalom 
magáévá teheti a finn érdekeiket. 
Az orosz kormányzat tömegével 
függeszti fel állásaikból a finn 
tisztviselőket és birákat. A minden 
harmadik évben összehivott Land-
tagot feloszlatja, mert az tiltako
zik a cári elnyomás ellen. A polgár
ság nemzeti ellenállásának és a 
munkásság nemzeti és szociális for
radalmának vezérei rendre megis
merik Szibériát. 

A világháború kitörése idején már 
a finn polgárság nagyrésze a finn 
munkásság térnyerése ellen keresi 
az Orosz birodalommal való kiegye
zést. Oroszország szempontjából a 
finn munkás nem megbizható ka
tona. 1900-ban feloszlatják a finn 
hadsereget, a finn népre katonásko
dás helyett 10 millió rubel adót vet
nek ki, amit a háború kitöréséig 20 
millióra emelnek. De ha a finn mun
kás és paraszt nem is megbizható 
katona, a polgárságban már inkább 
lehet bizni. Finn tisztekkel a cári 
hadseregben mindenütt találkozha
tunk. Mannerheim tábornagy is itt 
szolgál és megbizhatóságát bizo

nyitja, hogy altábornagyságig, a 
legmagasabb katonai rangig emel
kedett. 

A háború kitöréseikor a finn fia
talok, nagyrészt egyetemi hallga
tók, a lengyelekhez hasonlóan, Né
metországba szökdösnek, ahol meg
alakitják a 27-es német vadászzász-
lóaljat. Vilmos császár 1915 augusz
tusában kiadott rendeletére létszá
mukat 200 főben állapitják meg. 
Ezek a fiatalok nem azért fordulnak Németországhoz, mert ez de
mokratikusabb, hanem mert amint 
1905-ben japán, most német segit
séggel vélik felszabadulásukat ki
harcolni. A cári birodalom buká
sával úgy tünik, mintha elérnék 
céljukat, ám akkor ismét napfény
re kerülnek a polgárság és munkás
ság pártjai között az 1905-ös forra
dalom óta lappangó ellentétek. 

A Kerensky-forradalom a finn nemzeti forradalom vezetőit kiszabaditja a börtönökből és számüzetésből 
Mintegy félszáz finn tér igy vissza 
a lakosság örömujongása közben 
hazájába. A munkásság és polgár
ság ereje, legalább is a Landtagon 
belül, egyforma. Az 1916. évi vá
lasztáson a Landtagba 103 munkás
párti és 97 polgári képviselőt V Á 
lasztanak. A szenátusban, ahogy a 
kormányt nevezték, 6-6 az arány, 
elnök a szociáldemokrata Tokoi. A 
munkásság követelésére a koalició 
mind több demokratikus rendsza
bályt kénytelen elismerni, köztük a 
8 órás munkaidőt, széleskörű köz
ségi autonómiát és a munkásság 
sztrájkjogát. Ilyen körülmények 
között a polgáriak keresztül-
viszik a Landtag feloszlatá
sát, amit a munkáspárt nem ismer 
el, sőt törvénytelennek nyilvánitja 
az uj választást, melynek során a 
polgári pártoknak többséget sike
rült szerezni. Az uj szenátus igy a 
polgári pártokból tevődik össze s a 
szocialisták helyét az agrárpártiak 
foglalják el. A szenátus elnöke a 
Szibériából nemrég kiszabadult 
Svinhufvud s megkezdődik a mun
kásellenes irányzat. Időközben 
Szentpétervárt a hatalom a szovje-



tek kezébe kerül. A polgári pártok, 
melyek eddig abban reménykedtek, 
hogy egy konszollidált Oroszország
ban sikerül majd a finn munkássá
got is megfékezni, 1917 december 
6-án az oroszországi események ha
tása alatt kimondják az elszaka-
dást, amit a Landtagban 100 szava
zattal 88 ellen fogadnak el. A mun
kásság átlátja, hogy a polgári pár
tok az elszakadással őket is elsza
kitották szövetségesüktől. De a pol
gári pártok előtt is egyre világo
sabbá válik, hogy az összecsapás el
kerülhetetlen. A szociáldemokrata 
párt jogainak megvédésére gárdá
kat szervez, ezek azonban sem ele
gendő fegyverrel, sem központi irá-
nyitással nem rendelkeznek. A pol
gárság 1917 őszén különféle cime
ken (önkéntes tüzoltóság, sport
egyesületek stb.) védő-osztagok 
szervezésébe kezd s az egész orszá
got védő-osztag-körzetekre osztja. 
Ezek anyagi támogatásáról magán
emberek és különféle bizottságok 
gondoskodtak. A vezetők legna
gyobb része volt orosz katonatiszt, 
a 27. vadászzászlóalj tagjai ekkor 
u. i. még nem érkeztek vissza az 
országba. Január elején a védő-
osztag már több mint 10 ezer pus
ka, töméntelen pisztoly, revolver és 
50 gépfegyver felett rendelkezett. 
Rövidesen katonai bizottságot ala
kitanak, az eljövendő polgárháború 
vezérkarát s igyekeznek e bizottsá
got törvényesiteni, a „honvédelmi 
törvényjavaslatokat előkészitő ta
nács" cimen. A Tanács első felada
ta iskolák felállitása védőosztag
vezetők kiképzése céljából. A bizott
ság az eljövendő háború operációs 
bázisául Osterbattent választja, Dél
finnországról ugyanis le kellett 
mondania, mert az iparosodás kö
vetkeztében ott a lakosság erősen 
munkáspárti érzelmű volt. 

A polgárháború közeledtét min
denki érezte az országban. A mun
kásság is erélyesen hozzálát, ha el
késve is, gárdái megerősitéséhez 
toboroznak. Ám a polgárháború ki-
Mostmár a kisebb városokban is 
törése után egy héttel a gárdának 

még csak 30 ezer aktiv tagja van s 
a tartalék sem több 10 ezernél. Ez
után azonban rohamosan nő, már
ciusban már 75 ezer, később pedig 
jóval meghaladja a százezret. 

1918 január 10-én a szociáldemok
rata párt követeli az Osterbattenben 
„Rendőriskola" néven működő ellen
forradalmi góc feloszlatását. Nyilt 
összeütközésre kerül a sor s a „rend-
őriskolát" kénytelenek máshová he
lyezni, — mert nem oszlatják fel; 
ez az iskola teszi az egy héttel ké
sőbb megalakított lovasság magvat. 
A felkelés időpontját a kormány 
jan. 28-ra tűzi ki, ám a kormány 
nem biztos győzelmében, külföldi 
tárgyalásai sem biztatóak. Halasz
tást kérnek Mannerheimtől, de Man-
nerheim egy osztaga 27-én éjjel ki
fosztja az ország legnagyobb lőszer
raktárát, ami jel az általános föl
kelésre. A munkásság általános 
sztrájkkal felel. A hatalmat forra
dalmi bizottság veszi át s első kiált
ványában a kormányt, mely az or
szágot polgárháborúba kergette, bu
kottnak nyilvánitja. 

Az ország valósággal kettészakad. 
Északon, a gyéren lakott részen, 
Vasa székhellyel Mannerheim az ur, 
a déli, sűrűbben lakott területen, a 
munkásság. 

Február 23.-ára a forradalmi bi
zottság közzéteszi a köztársasági al
kotmány tervezetét. Alapja a leg
szélesebb értelmű demokrácia. Azok
nak, akik az uj alkotmánnyal nem 
volnának megelégedve, megengedi a 
szabad kivándorlást. Biztositja a 
vallási, sajtó, egyesülési és gyüleke
zési szabadságot. Megtiltja a sztráj
kot, ha általa emberélet kerülhet ve
szélybe. Rendőri intézkedéseket csak 
polgári hatóságok kezdeményezhet
nek. Megszüntetik a katonai ható
ságok „rendkivüli állapot" cimen 
való eljárásait. Csak rendes biróság 
itélkezhet. Eltörlik a halálbüntetést 
és a testi fenyitést. Biztositják a 
nemzetiségi jogokat. A biróságok és 
a közigazgatás tagjai csak válasz
tás utján kerülhetnek hivatalokba, 
megbízatásuk öt évre szól, ezt azon
ban meg lehet hosszabbítani. 



A köztársasági kormány minden
ben ura a helyzetnek. Miener, a né
met intervenciós sereg parancsnoka 
ápr. 12-én a következőket jelenti 
Berlinbe: „Meg lehet állapitani: a 
munkásság jól szervezett és ha ár
talmatlanná igyekeznek is tenni a 
felsőbb osztályokat, ott, ahol a ha
talmat kezükben tartják, mindenütt 
gondoskodnak a rend fenntartásá-
ról. Nem tűrnek fosztogatást, a köz
lekedési eszközöket rendben tart
ják". Ellenfeleikkel, miután a lakos
ság legnagyobb része a pártjukon, 
enyhén bánnak. Az általános sztrájk 
napján Helsinkiben csupán két em
ber sebesült meg. Még a helsinki 
védőosztag Mannerheim csapataihoz 
való csatlakozását sem akadályoz-
zák meg és Svinhufvudnak, a volt 
kormány fejének sértetlenül sikerül 
eltávoznia Helsinkiből. 

A vasai kormánynak az ország 
még azon részében is alig sikerült 
számottevő csapatokat toboroznia, 
ahol kezében tartotta a hatalmat. 
Ezzel ugylátszik már eleve számol
tak, mert mint Baeyer, a német in
tervenciós sereg parancsnokának 
szárnysegéde irja, már 1917 novem
berében finn politikusok svéd és né
met körökben a beavatkozás mérté
ke felől érdeklődnek. Elsősorban 
svéd segitségre számitanak, az an
tant is a svéd beavatkozás mellett 
van, nehogy a Központi Hatalmaik 
nyerjenek befolyást a Baltikum
ban. A szociáldemokrata Branting-
kormány hajlott is a beavatkozásra. 
Sirala, a helsinki kormány hadügy
minisztere már február elején tilta
kozik a Mannerheim számára kül
dött svéd fegyverszállitmányok el
len. Fegyveres beavatkozás azonban 
a svéd szociáldemokrata párt bal-
szárnya és az ifjuszocialisták fellé
pése, valamint azon körülmény mi
att, hogy a küldendő svéd csapatok 
a rend fenntartására Finnországban 
maradt orosz csapattestekkel eset
leg összeütközésbe kerülhetnek — 
elmarad. Az a svéd bizottság azon
ban, amelyik a vasai kormány anya
gi támogatásáról gondoskodik, Finn
országban működik egészen a pol

gárháború végéig. Ennek fejében a 
svédek márc. 17-én megszállják az 
Aaland szigeteket s ettől kezdve ez 
a támpontja a német intervenció
nak. Mannerheim csapataihoz özön
lenek a svéd tisztek s a norvég és 
dán önkéntesek. Mindez azonban ke
vés, mindenáron meg kell nyerni a 
németeket a beavatkozásnak. Az an
golok és a franciák a németek Finn-
országba való bevonulását hallgató
lagosan tűrik, noha mint Ludendorf 
irja: „Nem finn, hanem kizárólag 
német érdekek vezették csapatain
kat Finnországba". Ugylátszik ele
gendő volt számukra Vilmos császár 
márc. 7-i kijelentése: „A jelenlegi 
finn kormány uralmának fenntartá
sa a legjobb bástya az oroszok to
vábbi terjeszkedése ellen". A német 
csapatok az egész országot megszál
lották s bár Németország háborúban 
állott a nyugati hatalmakkal, a 
francia és angol követek továbbra is 
élvezték exterritoriális jogaikat, sőt 
a többi antant államok polgárait 
sem érte bántódás, ha csak nem vol
tak hivei a helsinki köztársasági 
kormánynak. A német beavatkozás 
ára különben meglehetősen nagy. 
Mannerheimék szabad rekvirálási 
jogot biztositanak a németeknek, — 
olyan körülmények között, amikor 
a polgári lakosság napi kenyérada-
ga 100 gr. s ezt is csak ugy tudják 
biztositani, hogy a liszthez celluló
zét és őrölt fenyőmagot kevernek. 
Azonkivül a katonai akciók megkez
dése előtt gazdasági szerződést köt
nek, amely egyértelmű Finnország 
teljes német függőségbe való helye
zésével. Siettette egyébként a német 
intervenció keresztülvitelét a német 
nagyipari körök érdeke, mert csak 
igy látták biztositottnak a svéd érc 
további szállitását s a Berliner 
Strassenbahn Gesellschaft közbelé
pése, amelynek tulajdonában voltak a 
helsinki közművek, mintegy 4 és fél
millió márka értékben. 

Az Aaland szigeteiken állomásozó 
orosz hajók svéd segitséggel történt 
megszerzése lehetővé tette Hangö-
ben, ápr. 3-án nagyobb német egy
ségek partraszállását. Ezek a csapa-



tok nagy küzdelmek után ápr. 13-án 
beveszik Helsinkit, május 2-án pe
dig Lantinál döntő győzelmet arat
nak s ezzel a köztársasági kormány 
ellenállásának vége. Május 18-án a 
Landtag Svinhufvudot választja 
kormányzóvá. Mannerheim azonban, 
aki máj. 16-án a németek által el
foglalt és megszállt Helsinkibe ün
nepélyesen bevonul, nem hajlandó a 
hatalmat átadni, ugyhogy a néme
tek az ujabb polgárháború meggát-
lása céljából kénytelenek továbbra 
is az országban maradni. Végülis 
Mannerheim marad hatalmon. A 
béke az országban ugy, ahogy hely
reáll. A megtorlás napjai következ
nek. Csak a német csapatok több 
mint 80 ezer foglyot ejtettek és szol
gáltattak ki a kormánynak. A fog
házak és börtönök annyira megtel
tek, hogy a legaggasztóbb munkás
hiány állott be. A németek kihasz
nálva a finn polgárságon belül ural
kodó ellentéteket, a Landtaggal az 
1772. évi alkotmány alapján királlyá 
választatják Frigyes Károly esseni 
herceget. De Frigyes Károly el 
sem foglalhatta trónját, közbejött a 
német forradalom, mire 1919 már
ciusában a Landtag proklamálta a 
köztársaságot. S az alig konszolidá
lódó finn kormányzat egy év mulva 
már segédcsapatokat küld az észt
országi munkásmegmozdulások le
verésére. (Medve Miklós) 

A FRANCIA-ANGOL GAZDA
SÁGI SZÖVETSÉG. 1914-

1918 között az antant hatalmak 
közötti gazdasági együttmüködés 
egyáltalán nem, vagy csak kis 
mértékben fejlődött ki. Mig a harc
tereken többé-kevésbé egységes ve
zetés vagy legalább egységes irá
nyitás alatt harcoltak a csapatok, 
ugy látszott, hogy a gazdasági egy
ségesitést nem tartják szükséges
nek. Csak a háború vége felé tör
téntek ilyen irányban némi válto
zások. 

Mielőtt az antant hatalmak, a 
mult háború végefelé gazdasági 
érdekeiket is összehangolták volna, 
nemcsak hogy rendszertelenül lát

hatták el magukat, hanem konkur-
ráltak is egymással. Némely ame
rikai gyár ugyanazon a napon fo
gadta Franciaország, Anglia, Orosz
ország és Olaszország hivatalos ki
küldötteit, akik ugyanarra az áru
ra alkudoztak. Ami pl. az alkoholt 
illeti, mely a lőpor előállitásához 
volt szükséges, 1916-ban a nagy és 
rendszertelen kereslet következté
ben Amerika csaknem kétszeresére 
emelte árát. Ugyanez állt a vörös 
rézre is. Amerika semleges volt s a 
szövetségesek versengtek hadvise
léshez szükséges áruiért. 

Jellemző, hogy az ilyen helyzet 
tarthatatlanságát mennyivel rövi
debb idő alatt látták be a nyugati 
hatalmak a mai háborúban. Már 
1939 őszén olyan szoros gazdásági 
együttműködés jött létre Anglia és 
Franciaország között, mely a vi
lágháború 4 éve alatt nem volt el
érhető. Paul Reynaud 1939 nov. 
13-i londoni látogatása után, no
vember 26-án megteremtik az u. n. 
francia-angol koordináló bizottsá
got. Mig a közös Legfőbb hadita
nács az általános politikai és had
viselési irányvonalat határozza 
meg, Párizsban és Londonban hat 
állandó bizottság dolgozik az egy
séges francia-angol gazdaság, a 
szükségletek és nyersanyagforrá
sok összehangolásán, hat külön-
böző hadászati szempontból fontos 
területen: repülés, fegyverkezés és 
nyersanyagok, nyersolaj, élelmezés, 
tengeri szállitás és gazdasági há
ború. Mindez természetesen a meg
felelő minisztériumok közreműkö
désével történik. (Légügy, hadfel
szerelés, közmunkák, földművelés, 
kereskedelmi tengerészet és blokád
minisztérium.) Ezeknek a bizottsá
goknak munkája a Londonban szó
kelő francia-angol koordinációs bi
zottság kezében egyesül, melynek 
rendeltetése elsősorban, hogy min
den inditványt mérlegeljen, dönt
sön a végrehajtó bizottságok kö
zött esetleg felmerülő véleményel
térések tekintetében, irányitsa ezek 
munkáját, és vezesse a külföldi vá
sárlásokat. 



A vásárlások egységes vezetése 
az, ami egészen uj ezen a területen. 
Az angol és francia kormányok 
megteremtették az „egyetlen vá
sárló" rendszerét. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy sem Anglia, 
sem Franciaország nem szerepel 
külön vevőiként valamely idegen 
állammal szemben. Az Egyesült 
Államokban, ahonnan a szövetsége
sek háborús szükségleteik legna
gyobb részét fedezik, ezeknek a 
vásárlásoknak vezetésére Arthur 
Purvis elnökletével külön amerikai 
bizottságot létesitettek. 

Az uj rendszer folytán az egyes 
szükségletek kielégítésének módja 
a következőképpen alakul. Francia
országnak pl. szüksége van vala-
mely külföldi árura vagy nyers
anyagra: amerikai repülőgépekre, 
argentinai gyapotra vagy belga
kongói rézre. Az érdekelt minisz
térium megfogalmazza a kérést, 
megjelöli pontosan a szükséges 
anyag mennyiségét és az érte kifi
zetendő deviza összegét. Ezt a vá
sárlások miniszterközi bizottsága 
elé terjeszti. Ez a nemzeti, tehát 
nem közös bizottság megvizsgálja 
a kérést és átteszi a megfelelő 
francia-angol egységes végrehajtó 
szervhez, mely Londonba továbbit
ja a legfelsőbb koordinációs bizott
sághoz. A döntés, melyet a külföl
di vásárlások vezetésével megbizott 
tanács hoz, tekintetbe veszi mind
két ország gazdasági szükségleteit, 
valamint a pénzügyi lehetőségeket 
is. 

A külföldi vásárlások ilyen egy
ségesitése mellett a szövetséges ál
lamok természetesen a legteljesebb 
mértékben igyekeznek összehangol
ni ipari termelésüket is, különös te
kintettel a folyó háborúra. Egyön
tetű elhatározással részben szabá
lyozták, részben szabályozni fogják 
a belföldi magánfogyasztást, illetve 
a belföldi árakat. 

Nem érdektelen végül megközeli
tő képet adni arról, hogy milyen 
gazdasági erőt képvisel a két állam 
külön-külön, tehát milyen gazda
sági erők kerültek a háború kö

vetkeztében egységes vezetés alá. 
Az Angol Birodalom összlakossága 
530 millió, a Francia Birodalomé 110 
millió. A francia külkereskedelem 
összege mintegy 75, az angolé 250 
milliárd francia frank. A két állam 
nemzeti jövedelme: Angliáé közel 
600, Franciaországé 210 milliárd. 
Mindössze (az 1939 március 31-i 
helyzetet véve alapul) aranytarta
lék tekintetében mulja felül Fran
ciaország Nagybritanniát. Francia
ország aranytartaléka ugyanis 
2600, Angliáé pedig csak mintegy 
2400 tonna. (Márk Viktor) 

A HÁBORÚ KÖLTSÉGEI. A 
mostani háború nemcsak 

azért nevezetes, mert végcéljait 
tisztán egyik fél sem publikálja, 
de mert terheit a mult háborúval 
szemben ugyanannak a nemzedék
nek vállaira rakja, mely vérét is 
áldozza. Nem hirtelen ötlet ered
ménye ez a megállapitás, hanem a 
mult háború tapasztalataiból szár
mazik: illetve Amerika azon ma
gatartásából, hogy most számitolja 
le az elmult háború tanulságait s 
nem hajlandó többé háborús hitele
ket nyujtani... Igy a háború vér
nélküli győztese máris Amerika, 
bár, ha a szövetségeseket csapdá
ba huzza, nem igen merenghet 
majd pénzes zsákjain. Egyelőre a 
háború teljes költségét ez a nem
zedék viseli, már pedig ez az eddig 
viselt háborúk legköltségesebbje. 
Az angol államháztartás 1939 szep
tember 1-én, a háború kitörésének 
napján már tulméretezett hadi 
költségvetéssel dolgozott és évi 
másfél milliárd megterhelést muta
tott. A háború kitörésekor ezt az 
összeget azonnal 2.4 milliárd font
ra növelték. Vagyis, mig a 
háború előtt a már felfokozott 
költségvetés napi 4.5 millió fontot 
használt el, addig ma már ez napi 
7 millió s ez az összeg természete
sen még nem végleges, hiszen a há
ború még meg sem kezdődött iga
zán. Ez a hatalmas összeg Anglia 
évi nemzeti jövedelmének legna
gyobb részét fel is emészti. Az an-



gol pénzügyminiszter azt igyek
szik bizonyítani, hogy a költsége
ket progressziv adózással teremti 
elő. Ennek bizonyitására fel is 
hozta például, hogy egy 180 millió
nyi jövedelemből legalább 160 mil
lió a kincstárt kell, hogy illesse. 
Vagyis a normális adókon kivül, a 
rendkívüli pótlékok és az örökösö
dési adó magas kulcsát is betudva, 
a jövedelem élvezők keresetüknek 
mindössze 11%-át tarthatják meg, 
amire az angol adózás történetében 
még nem volt példa. Keynes profesz-
szor a rendes adózáson kivül, más ja
vaslatot is kidolgozott. Ennek ér
telmében el kell rendelni a kény
szertakarékosságot is. Ez a kény
szertakarékosság ugyancsak a dolgo
zók és keresők frontját érinti, kiin
dulva abból a felismerésből, hogy a 
munkabérek a háború folyamán a 
nyersanyagok árával párhuzamosan 
föltétlenül emelkedni fognak. Az 
emelkedést fokozatosan 5-10%-ban 
állapitja meg, ami már az első év
ben is felmegy legalább 500 millió 
fontra. Javasolja még, hogy est az 
összeget ne legyen szabad vásárlás
ra forditani, hanem a postataka
rékpénztárba teendő, zárolt betét

iként s ez az összeg is a háború 
költségeit szolgálná. Ezt a módoza
tot azért tartja helyesnek, mert 
ezzel el lehet kerülni az inflációt, 
ami most éppen ugy fenyeget, mint 
az elmult háborúban. 

Reynaud francia pénzügymi
niszter szintén a takarékosságot 
hangsulyozza. Őszintén bevallotta, 
hogy már a mult évi költségvetés 
is kétszerese volt a két év előttinek 
s csak a takarékosság segithet. Ez 
természetesen paradoxon, hiszen a 
háborúban mindent lehet, csak épp 
takarékoskodni nem. Mégis az az
előtt vándorló francia nagytőke, uj
ra hazájába huzódott vissza, hi
szen az idegen államok területén 
elhelyezett összegek ellenőrzése a bi
zonytalan helyzet miatt sokkal ne
hezebb, mint otthon. 1939 második 
felében a külföldön kóborló tőké
ből 60 milliárd frank vándorolt 
vissza. Ebből 34 milliárd már a há

ború első 4 hónapjában kopogtatott 
a francia nagybankok ajtaján. Ez 
tette lehetővé a francia kincstár 
külföldi vásárlásait, nem tartalé
kolt aranyból és devizákból, hanem 
a visszavándorolt tökéből. Angliá
hoz hasonlóan a francia kincstár 
szintén az adósrófhoz nyult, de még 
egyelőre nem kénytelen belső köl
csönöket kibocsátani. 

Németország ugyanugy gondolko
dik, mint ellenfelei. Minden vonalon 
uj adópolitikai intézkedéseket ve
zetett be. 1932-33-ban az adó bevé
telek 6.6 milliárd márkát tettek ki, 
most azonban remélik, hogy meg 
fogja haladni a 24 milliárd márkát. 
Ezenkivül a 88 milliárdra becsült 
nemzeti vagyon 30%-t közszolgál
tatásra kivánják forditani, s ha kell. 
ezt az összeget tovább emelik ugy, 
amint a háborús terhek megkiván
ják. 1913-ban, az első háború kitö
rése előtt, a nemzeti vagyont 45.6 
milliárd márkára becsülték s nem 
is adózott többet 4.1 milliárd már
kánál. Azóta háromszorosára emel
kedett az adózás kulcsa, ami szin
tén a legnagyobb takarékosságra 
inti az illetékes tényezőket. Mig 
Keynes professzor Angliában egye
lőre csak javaslatokkal állt elő, — 
valószinűleg innen is vette, — ad
dig Funk gazdasági miniszter már 
törvényerőre emeltette a „kény
szertakarékosságot". Rendeletileg 
intézkedett, hogy a magángazdaság 
minden ága miből mennyit vásárol
hat. A megmaradó felesleget szigo
rú ellenőrzés mellett az állam taka
rékpénztáraiba kell elhelyezni, ami 
fölött a német állam szükség ese
tén teljhatalmulag rendelkezik. Ez
által a fogyasztás csökken ugyan, 
de a magasabb célok elérése miatt 
aligha fognak az ilyen fajta tőke
gyűjtéstől elállni. Mig Keynes pro
fesszor évi 500 millió fontban kon
templálta a kényszer takarékosság 
által előteremtendő összeget s a 
többit bizonyára felszabaditja és a 
lakosság rendelkezésére bocsátja, a 
német elgondolás nem állapit meg 
ilyen határt: s teljesen diszkrécio
nális jogának tekinti, hogy az igy 



gyüjtött összeg határát hol huzza 
meg. (P. G.) 

A Z ÓKIRÁLYSÁGBELI MA-
GYAR NŐKÉRDÉS. Az Óki-

rályságbeli nők helyzetét épp ugy, 
mint az ott élő magyarság kérdését 
általában, társadalmi és szellemi ve
zetőink mind máig kevéssé tanulmá
nyozták. Az ilyen irányú munkák 
legfeljebb egy-egy felületes ujság-
cikk megirásáig jutottak, melyben 
szó esett az Ókirályságbeli nők er
kölcsi és anyagi helyzetéről, kilátás
talan jövőjükről. Természetesen 
mindez a helyzet módszeres felméré
se nélkül történik. Még lesujtóbb, 
hogy az Ókirályságbeli magyar egy
házak sem rendelkeznek még meg
közelitő pontosságu kimutatással 
sem az ott élő nők számát, foglalko
zását és szociális helyzetét illetően. 

Annak ellenére, hogy a lányszö
vetségek, melyeknek keretei meg 
vannak s hasznosak lehetnének a 
helyzet felmérésére irányuló mun
kában, többnyire megelégszenek 
egy-egy szeretetvendégség, teaestély 
rendezésével s érthetetlenül szemet
hunynak az ókirálysági nők égető 
sorskérdései felett. Mig Erdélyben 
jóval jelentéktelenebb ügyekre is 
különös gondot fordítanak, addig az 
ottdolgozó magyar nők anyagi bi
zonytalansága, a románosodás ag
gasztó méretei, a kiszolgáltatottság 
és a prostitució mind kevés volt ah
hoz, hogy az ókirálysági magyar 
nők kérdése az érdeklődés homlokte
rébe kerüljön. Ennek oka pedig ott 
rejlik, ahol az ókirályságbeli álta-
lános magyar kérdések homályban 
tartásának oka van. A problémák 
helyes megoldása uj meglátásokat, 
uj elgondolásokat s a román-magyar 
viszony uj értékelését teszi szüksé
gessé. 

Ókirályságbeli viszonylatban első
sorban meg kell különböztetnünk 
olyan elemeket, akik itt születtek, 
kiknek szülei az Ókirályság háború 
előtti lakosságához tartoznak és 
olyanokat, kik a háború után egye
dül (főként szolgák és szolgálók) 
vagy családostól (iparosok) vándo

roltak ide. Ezeket az átköltözéseket 
az erdélyi gazdasági helyzet s a regáti konjunktura magyarázza. 

A kialakuló és átépülő román élet 
felszivta a falvak vándorló elemeit, 
melyek a cselédség és az alkalma
zottak zömét adták s igy 1930-ig ál
landó cseléd- és munkáshiány jelle
mezte az Ókirályságot. Az erdélyi 
kisgazdaságok züllése viszont szol
gálni kényszeritette a székely lá
nyokat s e két tényező a magyará
zata az Ókirályságban található ma
gyar cselédtömegeknek. 

A magyar cselédség száma Bucu-
restiben 15.000-re tehető. Pontos 
társadalmi felmérésük hiányzik, 
szakmai szervezetük, kulturszerve-
zetük nincs. Nővédelmi szervük a 
református egyház keretén belül 
működő „Lidiakör" és a katholikus 
„Szociális nővérek" szervezete, me
lyek azonban kicsiny méreteik kö
vetkeztében alig tekinthetők komoly 
cselédvédelmi szerveknek. Aránylag 
jobb a helyzet Brăilán, Gala on, 
Constan án és Ploestiben, ahol a 
cselédség alacsonyabb száma foly-
tán az egyházak is több gondot for
dithatnak rájuk. 

Az iparos- és gyárimunkás lányo
kat az ókirálysági élénkebb munka-
kereslet s az erdélyi kisipar lerom
lása kényszeritette áttelepülésre. A 
nagy szövőgyárakban s a speciális 
munkaerőt igénylő nyersselyem-, 
gumi-, grafikai-, cipő- és fémipari 
üzemekben, mindenhol nagy szám
ban vannak. Hasonlóan sok a ma
gyar varrólány is. A bucuresti di
vatszalónok jórésze magyar lányok
kal dolgoztat. Számuk 12.000 körül 
mozog. Róluk sem készült katasz
ter. Szakmai szervezeteiket alig lá
togatják, mert nem kötik le őket, 
kulturszervezetük pedig az egyházi 
szervezeteken kivül nincs. Nincs nő
védelmi szervük sem. 

Végül a lányok harmadik csoport
ját a leginkább még a háború előtt 
bevándorolt magyar családok házi 
lányai teszik. Ez a csoport a volta
képpeni kerete a református, katho-
likus és evangélikus lányszövetsé
geknek. Azonban ezek kulturélete is 



gyenge, átfogó társadalmi kérdések 
nem foglalkoztatják őket, holott 
idejük és anyagi körülményeik ezt 
már lehetővé tennék. 

Vitathatatlan, hogy az ókirálysági 
dolgozó nőket társadalmi szervezet
lenségük, magukra hagyottságuk és 
anyagi kiszolgáltatottságuk kény
szeriti elsősorban az annyiszor em
legetett erkölcsi sülyedésbe. A szel
lemi nevelés és a szakmai tovább
képzés hiánya fokozza öntudatlansá-
gukat s a nemzeti kultura szem
pontjából való elkallódásuk mellett 
nagyban hozzájárul, hogy verseny
képességüket is letörje az egyre fej
lődő iparban. (Czikó Márta) 

I RÓI HIVATÁS — TÁRSADAL
MI HIVATÁS. A közösségi 

élet, a társadalom, olyan az iró szá
mára, mint a növénynek a talaj. 
Minél mélyebbre és minél messzibb
re nyúl, annál dúsabb amit felszív, 
annál terebélyesebb koronája is: a 
műalkotás. 

Az iró hivatása társadalmi hiva
tás, de ha úgy tetszik: hivatás ön
magával és a müvével, önmagának 
és a müvének nagyságával szemben. 
Hiszen az iró akikor is hatóereje 
társadalmának, hogyha — látszólag 
- elfordul attól. 

Flaubert megkisérelte úgy élni a 
műnek, hogy kora társadalmának 
közben hátat forditson. De ami őt, 
mint annyi más művészt száműzött 
a közélettől a polgári társadalom 
delelőjén, az éppen az a meghason
lás volt, amit önmagában érzett fej
lődésre, tökéletesbülésre és főleg 
emberi nagyságra képtelen korával 
szemben. Egy olyan társadalommal 
szemben, amely már tul volt az át
fogó emberi célokért, eszményekért 
való küzdelmen, s amely még alig 
érzékelhető torz magzatként hordoz
ta magában a felfelé ivelő új kor
szakot. Hogy is mondta Flaubert? 
„Olyan korban, amikor az egész 
társadalom nem egyéb többé-kevés
bé jól szervezett rosszaságnál... nem 
marad más hátra, mint a kuckóba 
bújni". 

Ez a magatartás önmagában is tár

sadalmi állásfoglalás volt. Elő tilta
kozás a visszásságok, ellentmondá
sok hálózata, sőt a jobb, tökélete
sebb felé feszülő törekvések elveté
lése ellen is. 

S hogy mennyire nem kinálta ezt 
a magatartást maradandó példának, 
arra legjobban kétségei mutatnak 
rá. „Elefántcsonttorony, elefánt
csonttorony! — irta — orral a csil
lagok felé! Nemde könyü ezt nekem 
mondani! Ezért is ezekben a kérdé
sekben alig merek beszélni, hiszen 
azt felelhetik nekem: ,Jó, jó öreg 
fickó, könnyű neked. Megvannak a 
kis jövedelmeid és nincs szükséged 
senkire!' Tudom és csodálom azokat, 
akik annyit érnek, mint én, sőt töb
bet is, mint én és akik szenvednek 
és akikre rátaposnak; vannak na
pok, amikor a gondolata is annak, 
hogy minden baj a jókra támad, 
kétségbe ejt". 

Flaubert akkor beszélt igy, ami
kor még a társadalom magasabb-
rendü, új korszakáért vivó erők nem 
mutatkozhattak meg igazi arcula
tukkal a közéletben. De ma, amikor 
korunk előtt megnyiltak a történel
mi távlatok, akkor aki „hátat for
dít", nem a törpeségnek, hanem a 
nagyságnak fordit hátat. 

Az is szint vall, aki — látszólag 
— nem foglal állást. Aki — látszó
lag — egyforma mértékkel mér ré
gi és uj, halódó és születő között. 
Aki reálizmusában csak külső szint 
ad és nem érezteti a történelmet len-
ditő erők feszülését a látszólagos 
gyöngeségben, elhagyatottságban. 
Az álhumanizmus azt hirdeti, hogy 
az iró egyformán eszményesitsen, 
vagy egyformán árnyaljon be min
den társadalmi létformát. Pedig az 
igazi cél: a maga valójában tárni 
fel azt is, aminek minden mozdulata 
egy-egy rugódozás a fejlődés, a jö
vő ellen és azt is, aminek torz rán-
gása is vajudást jelent. Társadalmi 
feladatot teljesitett Proust, amikor 
a maga iszonyitó valójában tárta fel 
a francia felső tizezrek életét, 
akárcsak az a népi iró, aki a nyo
mor színein túl érezteti a társadalmi 
megújhodás mélyebb folyamatát. 



Vajjon mi más ma a haladó 
szellem hivatása, mint emberi lénye
get adni az irodalomnak. S mi más 
a maradiság célja, mint üres for
mákkal leplezni a fejlődést szülő 
társadalmi ellentéteket. 

Nem a közéletben való föltétlen 
részvétel teszi az irót. Barátait, hi
veit nem a vele társalgók száma te
szi. De a társadalmi állásfoglalásnál 
személy és mű elválaszthatatlan és 
a társadalmi nagyságot fel nem is
merő iró nem tud nagyot adni mü
vében sem. (Bányai László) 

UJ ERDÉLYI KÖNYVKIADÓ. 
Erdély megszámlálhatatlan 

kisérletei bebizonyitották, hogy 
nemcsak a könyveknek, de a ki
adóknak is sorsuk van. Ezt a sorsot 
azonban korántsem ismeretlen té
nyezők, hanem nagyonis világos, ha 
nem is éppen könnyen felismerhető 
okok határozzák meg. 

Aki csak futólagosan felidézi a 
romániai magyar könyvkiadás husz
éves történetét, hitetlenkedve álla
pithatja meg, mennyi igen gyakran 
nemes törekvés sorvadt el, vált 
semmivé ez alatt az idő alatt s adta 
át helyét uj, bizonytalan jövőjű és 
alig kétséges sorsú nekirugaszkodá
soknak. Ezzel kapcsolatban feltét
lenül jogos és kiérdemelt szemrehá
nyást tehetnénk a romániai magyar
ság olvasó rétegeinek, melyek a 
gyakran róluk, értük és kizárólag 
hozzájuk szóló irodalmat is közöm
bösen és érdektelenül fogadták — 
de birálatunk nem lenne dicséret a 
könyvkiadók számára sem, melyek 
viszont többnyire akaratlanul, hibás 
üzleti szempontok következtében, 
sokszor szándékosan mellőzték egy 
komoly olvasóréteg nevelésének kér
dését. Nem adtak olyan átütő ere
jű müveket (sőt programot sem), 
melynek figyelembe nem vétele ese
tén nyugodt lelkiismerettel állithat
ták volna, hogy a romániai magyar
ságot nem érdeklik saját kérdései és 
irodalma sem. Az a kétségtelenül 
igaz ellenvetés, hogy nem létezik 
számbajöhető magyar olvasóréteg 
Romániában, azért nem vehető itt 

figyelembe, mert hisz ép ennek az 
olvasórétegnek megteremtése lett 
volna feladata és feladata mai napig 
is egy erdélyi magyar könyvkiadó
nak. Ezt azonban, tehát egy olvasó
réteg kialakitását, mely idővel ko
moly alapja lehetett volna az erdé
lyi könyvkiadásnak (kivéve talán 
néhány, kizárólag a széles népréte
gek számára inditott sorozatot) 
egyetlen erdélyi kiadó sem vette 
programjába. Legnagyobb kiadónk, 
az Erdélyi Szépmives Céh is tul koc
kázatosnak vélte ezt s inkább vál
lalta kevés példányszám magasabb 
áron való eladását, mint azt a be
fektetést, mely olcsó áron forgalom
ba hozott könyvekkel csak későb
ben, esetleg évek mulva, az olvasó
réteg tényleges és szükségszerű 
megnövekedésével hozhatta volna 
meg kamatait. 

Kétségtelen, hogy ebben a vonat
kozásban nemcsak a hogyan, hanem 
a mit kérdése is számbaveendő s az 
erdélyi könyvkiadás nagy vonásokban 
itt sem számithat különösebb mél
tánylásra. Problémáinkat olcsó re-
gionalizmusba fullasztva és többnyi
re elkenve bocsátották az itthoni, 
de különösen a magyarországi olva
sóik elé kiadóink s többnyire nyiltan 
szembehelyezkedtek, de legjobb 
esetben vonakodtak minden olyan 
irodalmi megnyilatkozástól, mely 
nem idillikusan s nem külső okokra 
háritva a felelősséget, tárgyalta ba
jainkat. Viszont olyan magyar táj-
szólásirodalmat teremtettünk, hogy 
az erdélyi regények figurái mahol
nap aligha folytathatnak párbeszé
det, mert nem értik egymás szavát. 
Ha pedig ezenkivül elvétve és az el
lenkezés ellnére más is történt, az 
nem jellemző ránk. 

Az Uj Erdélyi Könyvek cimen 
megjelent könyvsorozat teszi idősze
rűvé a fentieket. A sorozat első kö
tete, Tabéry Géza: Szebeni vihar c. 
novelláskönyve a közelmultban je
lent meg s rövidesen a második kö
tet, Kovács György: A vörös szamár 
cimű regénye is megjelenik. A vál
lalat tájékoztatója, mely részletesen 
ismerteti a kiadásra kerülő müve-



ket, tartalmi szempontból határozott 
fejlődésre mutat. Bár a katalógus 
szerint a sorozat munkatársai ,,e 
vajudó nyárban az erdélyi irodalom 
termőföldjét járták meg s itt szaki
tották le a legszebb kalászokat, a 
legizesebb gyümölcsöket" — a ki
adásra kerülő müvek tartalmát sze
rencsére nem fedi teljesen az erősen 
helyhezkötött gyümölcs- és mező
gazdasági hasonlat. Az eltérés bizo
nyára nem szándékos, de tényleges 
és — szerencsés is. Erdélyi önimá
datunkból való határozott kilábalás
ra mutat. Azonban az uj vállal
kozás tiz tervbevett kötetének árát 
negyedévi 250 lejes részletekben fi
zethető 1000 lejben állapítja meg s 
ebben a tekintetben már ismét alig
ha tehet eleget azoknak a kivánal
maknak, melyeket az erdélyi ma
gyar könyv minél szélesebb töme
gekhez való eljutása szempontjából 
szükségesnek láttunk. A vállalkozás 
pedig ilyenformán nem valószinű, 
hogy a tösgyökereinktől kissé meg
csömörlött olvasók u. n. lektürigé-
nyeinek kielégítésénél többre vigye 
s ami kiadványainak nagyobb olva
sórétegekhez való eljutását illeti, 
legfeljebb a kölcsönkönyvtárak pol
cait hódithatja meg. (Kovács Kato
na Jenő) 

A „BORZALMAS SZÜLŐK" A 
MARIA KIRÁLYNÉ SZIN

HÁZ ELŐADÁSÁBAN. Mesteri egy-
felvonásosa a La Voix Humaine és 
a La Machine Infernale cimű hatal
mas Ödipusz drámáik után uj darab
ja, a Les Parents Terribles Cocteaut 
egyébként végleg sülyedni tűnő eu
rópai szinpadiirodalmunkban a leg
jobb uj szinpadi szerzők sorába álli
totta. 

Cocteau végre szétrepeszti a maga 
teremtette individuális gyermeki vi-
lág burkát és, akár a La Machine 
Infernale-ban az egész embert be-
börtönző ösztönök vergődésének áb
rázolására vállalkozik. De mig előb
bi drámáiban szinpadi céljain kivül 
nem törekedett többre, uj darabjá
ban a legkisebb társadalmi egység, 
a család siralmasságát állitja pellen
gérre, anélkül természetesen, hogy 

eddigi költői magatartását feladná. 
Sőt ellenkezőleg, azzal, hogy sajátos 
költészete egy fordulattal a valóság 
felé, az absztrakciótól a realizmus 
irányába térül, eddigi tartalmai 
megelevenednek, gyujtóanyaggá vál
nak... 

A borzalmas szülők: egy párizsi 
idős házaspár, Yvonne és Georges. 
Velük él az anya nővére, Leonie. Leo-
niet érzelmes szálak fűzik a férjhez, 
egy sikerekben szegény feltalálóhóz, 
aki — akárcsak Cocteau legtöbb re
gényfigurája — költő is lehetne. 
Yvonne sulyosan beteg, évszámra 
nem hagyja el a lakását, csak a fiá
ért él, tulzottan, hisztérikusan, két
ségtelenül szerelmesen. Nővére eb
ben a környezetben hideg fejjel — 
Georges iránti érzelmei parancsolják 
igy — e végzetesen feldult házban 
elszánt harcot folytat a rendért. 
Pénzzel és ésszel kormányozza a sü-
lyedő hajót: a családot. A ,borzal
mas szülők' áldozata, az agyonké
nyeztetett Michel húsz éves. Az első 
felvonásban amaz éjszakának a vé
gén tartunk, amikor először marad 
el hazulról. Az anyát tragikus sej
telem kinozza: fia más nőt szeret. 
Michel megérkezik. Mindent bevall, 
szerelme hetek óta tart, Madelainet 
feleségül akarja venni, mihelyt az 
felszámolja azokat az anyagi kötelé
keket, amik egy idősebb urhoz fűzik. 
Az anya strindbergi hevületű jele
netben csap össze fiával, hogy visz-
szaszerezze magának, de már késő. 
Nem is emberek, de fantomokká 
nőtt ösztönök valósághű harca ez a 
jelenet... A család úgy dönt, hogy 
Michel viszonyának véget kell vetni. 
A borzalmas szülök és Leonie elha
tározzák, hogy meglátogatják Ma
delainet. Ám az „idős férfi" nem 
más, mint az apa. Ő rendezte be és 
bérli a leány könyvkötőműhelyét és 
lakását, mely a család zord csata
térhez hasonlító otthonával szemben 
a rend és fiatalság derűs, világos 
hajléka. Madelaine viszont azzal a 
pénzzel segitette Michelt, amit a fiu 
apjától kapott. A család látogatása
kor tudja meg Michel szerelme, hogy 
az a bizonyos idős, „gazdag özvegy" 



úr, maga Michel apja. Az első felvo
násban kitörő ,borzalmas' anya után 
a második felvonásban a ,borzalmas' 
apa mutatja meg igazi arcát: nem 
bocsátja ki karmai közül a fiatal 
nőt, akinek őhozzá voltaképpen sem
mi érzelmi köze. Georges ragaszko
dik Madelainehez fia boldogsága, a 
fia katasztrófája árán is. Gyilkos ha
zugságok szövevényébe keveri Made-
lainet, hogy elválassza tőle Michelt. 
A gyermek csalódásai terhe alatt 
összeomlik. Már menekülne vissza 
az anyához, a családhoz, melynek 
kegyetlensége összetörte, de ez nem 
megoldás, felrémlik benne a mene
külés, a szökés gondolata: a gyar
matok. A harmadik felvonásban 
gyermekük infernális megkinzása 
után a szülők — a rendteremtő Leo
nie befolyásolására — mégis jobb
nak látják, ha a fiu nősülésébe be
leegyeznek, semhogy végleg elve-
szitsék. Leonie Madelainenél már 
rendbehozta a Georges körüli bonyo
dalmakat. Georges, az apa önző ösz
tönei fölött győz Leonie rációja, de 
az anya bár beleegyezik a házasság
ba, — nem tehet mást, — nem birja 
el sérülését: öngyilkos lesz. 

Nem kétséges az iró itélete a csa
ládról, mit nemcsak a külső körül
mények bomlasztanák, hanem benső 
törvényei is szükségszerüen széjjel 
vetnek. A „családi kör" tulajdonkép
pen az összecsapó vadállati ösztönök 
hadtere és tagjai önző lidércek. Eb
ben a környezetben, a mai családban 
a mindenkori gyermek pusztul el. A 
cocteaui családot épp rendezetlensé
génél fogva igen bátran társadal
munk szimbolumának is tekinthet
jük, — anélkül, hogy Cocteaunak ez 
volna a célja, — benne a rab gyer
mek: e társadalom költője, aki egy
előre még csak szenved, egyelőre 
még csak átéli környezete végzetes 
rendetlenségét, de ennek okát még 
nem ismeri fel, nem lázad, szenvedő 
marad és gyermek. Szökésre gondol: 
El, el a borzalmas család (a társav 
dalom) környezetéből... 

Cocteaut irói pályafutásán igazán 
nem vádolhatják következetességgel, 
viszont kétségtelen, hogy a költé

szethez életen halálon át ragaszko
dik. És egy meggyőződéséhez, amit 
még tizennyolc évvel ezelőtt egy a. 
College de France-ban tartott elő
adásában igy jellemezett: e mai ren
det csak igy határozhatjuk meg: 
anarchia. Hogy azonban ez a „rend" 
pontosan micsoda, mik az okai, arra 
Cocteau nem tud feleletet adni. Mi
kor azonban legutóbbi darabjában a 
klasszikus költői igazságszolgálta
tás hatályai szerint megbünteti az 
anyát, borzalmas módon végrehaj
tott öngyilkosságot követtet el vele 
és a megmerevedő halott fölött re-
zonőrje, Leonie, mégis kimondja a 
vérfagyasztó szavakat: „Most végre 
rend van!" Cocteau mond egyben 
apokaliptikus itéletet a világról, 
mely kétségtelenül önsirját ássa és 
végleges rend benne csak halála 
árán lehetséges... 

Egy bukaresti szintársulat, a Má
ria Királyné Szinház együttese mu
tatta be nálunk Cocteau uj darabját, 
amit egy esztendővel előbb tüzött 
műsorára Párizsban a Theatre des 
Ambassadeurs. Paul Leautaud a 
Nouvelle Revue Francaise szinházi 
krónikása az előadást nem dicsérte, 
annál nagyobb elismeréssel adóz
hatna azonban a biráló a Sturza-
Bulandra együttesnek, melynek Coc
teau előadása nemcsak egy rendki
vüli irodalmi termék közvetitésével 
szolgálja a kultura ügyét, hanem 
szinházi tudása olyan teljességével 
ajándékozta meg közönségét, hogy 
méltán juttatja eszünkbe egy jobb 
— még csak néhány év előtti — Eu
rópa legnagyobb szinházi teljesitmé
nyeit. (Méliusz József) 

A TENGERI HÁBORÚ UJ NÉ
MET MEGLEPETÉSE. Gö-

ring marsai egyik legutóbbi beszé
dében bejelentette, hogy a német 
technikusoknak sikerült tökélete
sen megoldani a legénység nélkül 
manőverező, rádióhullámokkal irá
nyitott hadihajó épitését s rövidesen 
elkészülnek az uj „kisértethajók", 
amelyek emberi irányitás nélkül 
harcolnak a fölöttük szálló repülő
gépről, vagy a mögöttük husz-har-
minc kilométer távolságban uszó 



vezérhajótól topott parancsra. A 
távolból irányitható csatahajó kér-
dése évtizedek óta foglalkoztatja a 
haditechnikusokat és 1911-ben Wirth 
Kristóf német mérnök már épitett 
egy kisérleti hajót, amely a mögötte 
haladó vezérhajóról vezetéken továb
bitott villamos impulzusokra, önmű
ködően végzett egyszerűbb müvele
teket: megállt, elindult, lassabban 
vagy gyorsabban haladt és tetszés-
szerinti irányba fordult. A világhá
ború utolsó éveiben, amikor már a 
drótnélküli táviróval folytatott ki
sérletekkel komoly eredményeket 
értek el, olyan hírek kerültek forga
lomba, hogy az angol partok köze
lében végrehajtott sorozatos tenger
alattjáró támadásokat rádióhullá
mokkal irányított német géptorpe
dók követték el, de ezeket az álli
tásokat nem sikerűit bizonyitani. 

Az első komoly kisérletről az 
amerikai haditengerészet számolt 
be 1920-ban. Az amerikaiak egy ki
szolgált cirkálót, a 8000 tonnás ,,Io-
wa"-t átalakitották önműködően irá
nyithatóvá. Ez a hajó már nemcsak 
manövereket hajtott végre drótnél
küli táviró utján, hanem ágyuit is 
sikerült megszólaltatni. Később Ang
liában, Franciaországban és Olaszor
szágban több ilyen távolból irányit
ható kisebb csatahajót építettek, de 
ezek legfőbb hibája az volt, hogy 
lővegeiket nem sikerült pontosan 
irányitani. A németek — egy belga 
lap jelentése szerint, — tökéletesen 
kiküszöbölték ezt a fogyatékossá
got s a mágnesakna után a távol

ból irányitott csatahajó és tenger
alattjáró lesz a tengeri háború má
sodik német meglepetése. 

A távolból irányitott csatahajó ve
zérlőkészüléke az önműködő telefon 
elve alapján épült fel. A vezérlőké
szüléken letárcsázott számok válta
kozó hosszuságú és erősségű elek
tromos áramingadozásokat további
tanak a hajó központi kapcsolóké-
szülékébe, amely — akárcsak az 
önműködő telefon, — minden szám
ra más áramkört kapcsol, megindit
va ezzel a megfelelő műveletek au
tomatikus elvégzésére beálitott ké
szülékeket. Az ötszámos kapcsoló-
készüléken százezer, a hat számra 
működő kapcsolón pedig egymillió 
változású áramingadozás továbbitha
tó s ezzel már az ágyuk, torpedók 
és gépfegyverek pontos és aprólé-
kos irányitása is megoldódik. E hajók 
nagy hibája azonban, hogy egyet
len szerencsés lövéssel teljesen meg
bénithatók, a másik fogyatékossá
guk pedig valószinűleg az lesz, hogy 
ma már meglehetősen könnyű meg
állapitani a vezérlőkészülék hullám
hosszát még akkor is, ha a hajót 
több s különböző hullámhosszokon 
működő készülékkel próbálnák irá
nyitani. A hullámhosszokat ismerve, 
egy azonos vezérlőkészülékkel egy
szerű dolog a hajó működését meg
zavarni s ha valamilyen módon a 
kapcsolókészülék számbeosztásának 
titkát is megszerzi az ellenfél, tet
szése szerint elfoghatja, vagy — 
visszafordithatja a géphajót. (Varga 
Géza) 

VILÁGSZEMLE 
A HÁBORU KIÉLESEDÉSE - IDEOLÓGIAI ALAPON? 

A háború főhadszintere, a nyugati-front továbbra is mereven csen
des, a nézőnek mindinkább erősödik az a nézete, hogy a francia és német 
védmű-vonalak már kuliszákká merevedtek, amelyek mögött valami 
„mást", valami „ujat" készitenek elő. A nézők, igy elsősorban a semle
ges államok nézői, mind nagyobb izgalommal várják ezt az „ujat", ami-
nek a hir- és rémhir-források beállitása szerint most tavasszal kell nagy 
erővel kitörnie, és akkor — jaj mindennek és mindenkinek... Mi, hol, 



miért fog kitörni? Erre száz verzió is kering a világsajtóban és ennek 
nyomán az egyszerű emberek remegő lelkében. A z izgalmat csak fokoz
za a finnországi harcok ujabb fordulata, a Kork-Mannerheim-vonal ösz-
szeomlása, amely lerombolta a modern védmű-vonalak bevehetetlenségé-
nek hitét és azt a feltevést, hogy nyugaton a Siegfried- és Maginot-vona
lak közötti háború azért nem indul meg, mert azok — bevehetetlenek. 
Nincsenek bevehetetlen erődvonalak — tanitja a finn háború, csak meg
felelő helyen, alkalmas időben és kellő erővel kell támadni azokat. A 
Maginot-vonal gigászi ember- és anyagerejét tehát a francia-angol stra
tégia épp ugy vihetné rohamra a Siegfried-vonal ellen, mintahogy az el
mult világháborúban a németek támadták Verdunt, az Entente-hatalmak 
a Dardanellákat és amint akkor a „Durchbruchsgeneral"-nak, Macken-
sennek sikerült az orosz és olasz harctereken áttörnie és felgöngyölitenie 

akkori eszközökkel, akkori védőműveken áthatolva — az ellenséges 
frontokat, ugy ma is lehetne sikeres támadást intézni a mai védővona
lak ellen, csak akarni kellene. Miaja tábornok annak idején megállapitot
ta, hogy az ellenségnek semmilyen technikai fölénye nem képes átgázol
ni egy védővonalon, ha azt — akár a romokon állva is — mindenre kész 
katona védi; ez igaz lehet, de ime, a védők mégis tehetetlenek akkor, ha 
az ellenség technikai és stratégiai felkészültsége megfelelő akarattal pá
rosul. A franciák, angolok, németek tehát nem akarják egymást megtá
madni. Miért? „Nem akarjuk az emberpusztitást — mondják angol-
francia oldalon — reméljük, hogy enélkül is legyűrjük az, ellenséget blo
káddal, gazdasági háborúval, bekeritéssel." ( „És gondolják talán hoz
zá, de nem mondják ki a diplomaták — talán majd akadnak közben má
sok, más államok, amelyek népeiket is harcba viszik.") Né 
met oldalról az indokolás hasonló: „Mi csak élni akarunk; az életünket 
— az életterünket — védjük és különben, ha az kell, hogy Anglia világ
uralmát megdöntsük, majd elvégezzük ezt repülőgépeinkkel, tengeralatt
járóinkkal, mágnesesaknáinkkal, az ellenblokáddal...'" A nyugateurópai 
konfliktussal kapcsolatban még mindig pártatlan orosz sajtó álláspontja 
szerint a nyugati hadviselők azért nem kockáztatják a nagy harcokat, 
mert a nagy vér- és anyagveszteséggel járó háború 
olyan tömeglelki és belpolitikai megrázkódtatással jár
na, amely minden sikert eleve kérdésessé tenne. Ehhez az állásponthoz 
bármily furcsának tűnik is - legközelebb kerül a másik nagy semleges 
hatalom, Olaszország, amidőn a nyugati hatalmak viszonylagos harctéri 
passzivitását helyesli és ezzel egyidőben, ezen tulmenőleg kibékülésük 
lehetőségeit igyekszik előtérbe tolni. Persze a hasonlóság csak az okok 
megállapitásában van, a célok és konkluziók ellentétesek: mig orosz ol
dalon a fenti megállapitásból egy jövőbeli összeomlás lehetőségeit követ
keztetik, addig olasz részen ugyanezen lehetőség megelőzését tartják 
szem előtt, talán abból a felismerésből táplálkozva, hogy egy komoly 
nyugati összecsapás, amely a harci tömeglélek megrendülésével vagy ér
tékváltozásával járna, kompromitálhatja a fasiszta tömegekben is azt 
a harci akaratot, amelyre a mai olaszoknak saját jövőbeli és élettér szer
ző terveik szempontjából nagy szükségük van. Ettől a magatartástól nem 
sokban üt el az USA magatartása. Talán annyiban, amennyiben az U S A 
figyelmét elég nagy mértékben lekötik a távol-keleti dolgok: Japán, K i -
na, a Csendes Óceán. 



Igen, az ideológiai kérdés kétségtelenül egyre nagyobb mértékben 
foglalkoztatja a hadviselőket és semlegeseket, bár egyelőre inkább a 
semlegeseket. Ezek között is inkább a semleges front két ideológiai pó
lusát, Moszkvát és Rómát, mint a hadviselő nyugati-hatalmakat. A z an
gol-francia diplomáciának az a sakkhuzása, amely a Népszövetséget 
Finnország megmentésére csatasorba szólitotta, annyiban sikeresnek bi
zonyult, hogy Olaszországot, Amerikát és sok kisebb államot az angol
francia céloknak kedvező fellépésre késztetett — ideológiai alapon. Ezzel 
megkönnyitette egyes veszélyeztetett országoknak azt, hogy polgári, kis
polgári és birtokos-paraszti közvéleményüket és a munkásság demokrata 
befolyás alatt álló rétegét is hadiérdekei védelmének megnyerje lelki
leg is megvalósithassa, ezzel pedig megnyitotta lehetőségét annak, hogy 
ha még mindig nem éppen a saját hadbaszólitott tömegeit, legalább 
más, kisebb államok katonaságát, komoly harcokba vethesse, egyelőre 
nem közvetlenül Németország, hanem annak segitője, a Szovjetunió el
len. A z az elgondolás, hogy ma a tömegeket csak ideológiai alapon lehet 
harcba vinni, Spanyolországban nyert sikert és igazolást, ahol az angol 
francia diplomácia elérte azt, hogy spanyol, német, olasz és szovjet hadi-
erők pusztultak azért, hogy a végén eggyel szaporodjék, a „jóakaratúan 
semleges" államok sora. Ugyanez az elgondolás készteti az angol-francia 
kormányokat arra, hogy ezt a háborújukat már ne a honvédelem nacio
nalista jelszavaival, hanem a demokrácia megmentésének nemzetiszoci
alizmus-ellenes zászlaja alatt folytassák és ezen a vonalon halad Finn
ország megsegitésének nemzetközi akciója és mindaz, ami a finnországi 
példának sokszorositása érdekében végbemegy. A z ideológiai beállitás — 
a hóviharokkal és sarkvidéki sötétséggel párosulva - tette lehetővé azt, 
hogy a finn vezetőréteg komoly ellenálló harcra tudta mozgósitani saját 
fiait és számos más ország felsőrétegeinek kiképzett fiatalságát s a be
folyása alatt álló egyéb rétegeket, sok multbeli elődjétől eltérőleg, ame
lyek saját fiaikat többé-kevésbé megkimélve, maguk helyett legtöbbször 
már kevésbé céljukat értő és érző rétegeket állitottak az első sorokba. 
Ugyanez áll az orosz oldalon is: az ideológiai alap („a finn dolgozók fel
szabaditása" — „Leningrád, a proletárváros védelme", stb.), amely a 
támadók tizezreit arra készteti, hogy az ellenség betonállásainak százait 
vegye be élete és vére árán is. Igen, az ideológiai beállitás az, amely a 
nyugati háborút lehetővé tette s ugyanaz teszi lehetővé a háború kiélesi-
tését és észak, kelet és délfelé való kiszélesitését. 

Vajjon azt jelenti-e ez egyben, hogy a nyugati hatalmak egymás el
leni világuralmi versengés jegyében inditott háborujukat ideológiai há
borúvá akarják átalakitani, hogy azt csak alkalmul használják fel 
mint azt ma sokan hiszik — arra, hogy ennek merev kulisszái mögött a 
szovjetellenes kereszteshadjáratot megszervezzék? Ezt a feltevést alátá
masztani látszik a nyugati front passzivitása mellett az a sokféle mozdu
lat, amelyet a hadviselők a Szovjetunió körül végrehajtanak: Finnország 
megsegitése, a svéd kormányra gyakorolt nyomás, Törökország, a Bal
kán, Afganisztán és Irán befolyásolása és felkészitése, Weygand sziriai ak
ciója, a közeikeleti hadsereg nagyarányu szaporitása, hadihajók Petsamo 
felett, hadihajók a Dardanellák bejáratánál, stb. De vajjon mindezek a 
mozdulatok odáig fejlődnek-e, hogy a nyugati hatalmak otthoni háború
juk gyengitése árán szórják körül a hatalmas keleti birodalmat kato 



náikkal, hadianyagokkal, repülőgépekkel, hadihajókkal? És ha ezt ma 
még nem tehetik (mert teljes hadierejüket leköti Németország és ennek 
csökkentésével sulyos veszélynek tennék ki magukat Nyugaton) , — vaj
jon belátható időn belül, mondjuk akár néhány éven belül is, szaporit-
hatják-e annyira, hogy Németország hadierejét is tulszárnyalva a Szov
jet körül oly hatalmas ember és anyagtömeget halmozhassanak fel, hogy 
a 180 milliós katonai államot Előázsia és Középázsia sivatagjain át és az 
Északi Jegestenger felől a siker reményével támadhassák? Nem hihető. 

És annak sem látszik semmi jele, hogy az angol-francia hadvezető
ség ebben hinne és erre készülne. Vagy talán számithat rá, hogy Német
ország nem nézné rossz szemmel a nyugati front Keletre és Ázsiába való 
áthelyezését és állig felfegyverkezve bár, de tétlen semlegességet tanu
sitana? Ilyen eshetőségről is csak talán az olasz diplomácia álmodozik, 
de józanabb perceiben az olasz sajtó is megállapitja ennek reménytelen
ségét. Halott remény ez és nemcsak azért, mert Németország jóakaratú 
tétlenségében nem bizhatnak ellenségei, hanem azért sem, mert az akció 
még Németország viszonylagos tétlensége esetén is legfeljebb csak azt 
eredményezhetné, hogy a nyugati hatalmak erejüket hasztalanul mor
zsolnák fel egy messzi, hosszú, szörnyü háboruban, mialatt Németország 
megőrizné erejét. Ezzel éppen azt a sorsot választanák, amit ellenségük
nek, Németországnak szántak München idején és amelyet Németország, 
bár sokkal könnyebben, határai közelében kellett volna csak háborúznia, 
mégis kategórikusan elháritott magától. 

Mint az ideológiai álcázásnak, ugy az Eurázia körül észlelhető ké
szülődéseknek is az értelmük és céljuk nem az osztály-világháború elő
készitésében van, amely tulságosan távoli cél ahhoz, hogy azt egy háború 
viselése közben tűzhetné maga elé a hadviselő felek egyike vagy másika, 
hanem abban, hogy a célbavett kisebb háborúk előidézésével, sőt már a 
Szovjet határok puszta fenyegetésével sakkban tartsák és lekössék a Né
metországot segitő hatalmat, annak nyers- és hadianyag feleslegeit el
vonják a nyugati háború szinteréről, amely továbbra is, mint eddig a fő-
hadszintér marad. Ugyanakkor ezek a kisebb háboruk gyöngithetik és 
morzsolgathatják a Szovjetnagyhatalom erejét és ezzel előkészitik a ta
lajt egy későbbi, egy második nagy háború számára, amelynek célkitű
zései valóban és nemcsak látszólagosan ideológiai természetüek lesznek. 
De nem hihető, hogy erre a második háborúra, mint a közeljövő lehető
ségére gondolnának a hadviselők, mindaddig, amig mostani háborújukat 
igy vagy ugy, győzelemmel vagy kompromisszummal nem likvidálták. 
Erre pedig megint csak semmi kilátás nincs, sőt a merev frontok ku
lisszái mögött, a hadtápterületeken, hadiüzemekben, tengeren és gazda
sági fronton oly nagyarányú műveletek mennek végbe egymás ellen, 
amelyekhez képest a finn háború és a Közelkelet összes jelenségei gyen
géd játéknak tűnnek. 

A z igazi legnagyobb veszély, a már nemcsak a nyugati és északi 
hadviselőket, de az egész európai, az egész világot fenyegető veszély ab
ban rejlik, hogy amig ezek a távoli célokat követő kisérletek folynak, a 
háboru (a meglévő, az angol-német-francia konfliktusban összepontosuló 
háború) mégis szélesedik, élesedik (előre nem látható okok és körülmé
nyek folytán) s könnyen valamelyik uj nagyhatalom (Amerika, a Szovjet
unió, Olaszország vagy Japán) preventiv értékű közbelépését idézheti 



elő. Ettől a veszélytől mindenesetre óv bennünket az a bámulatos óvatosság, 
amellyel, legalább is a Szovjetunió és Olaszország, (tehát a két legha
marább számbajöhető hatalom) a mostani háború alatt egyformán ki
tüntetik magukat. (B. Z.) 

SZEMLE, B I R Á L A T O K 
FÉJA GÉZA KÖNYVE MÓRICZ ZSIGMONDRÓL 

Kötetremenő tanulmányt irni élő iróról szokatlan, de nem haszon
talan. Nem is hálátlan mesterség. Különösen akkor érdekkeltő, ha nem 
azonos korosztály tagjai mondanak véleményt egymásról. Kortársak, 
kik egyuttal fegyvertársak vagy ellenlábasok, sok tekintetben gyanu
sithatók elfogultsággal, baráti szivességgel, ellenséges beállitottsággal. 
Bár a kortársi itéletmondásnak is meg van az a haszna, hogy egyivá-
súak közelebbről ismerik egymást és a közösen átélt időket és így kö
zelebb tudnak férkőzni az irói teljesitmény belső és külső alakitó té
nyezőihez. Ennek feltárásával az utókor elfogulatlanabb kutatója szá
mára értékes forrástanulmányt nyujthatnak. A második nemzedék vé
leménye az elsőről csak olyan esetben gyanus, ha a fiatalabb esztétikus 
i g y akarna magának érdemeket szerezni az idősebb korosztály előtt, 
vagy igy akarná feltornászni magát, a nála nagyobb név hátán, a 
hirnév szárnyaira. 

Féját nehéz ilyesmikkel gyanusitani. Egészen kezdő éveiben már uj 
irodalmi értékmérő felállitásán dolgozott, mely éles határvonalat baráz
dált az előttejáró Nyugatnemzedék iróinak minőségi megitélésében. Már 
akkor, előbb Szabó Dezső, majd Bajcsy-Zsilinszky lapjában, leszögezte 
azokat a szempontokat, amelyek most Móriczról irott könyvének utolsó 
fejezeteiben kiszélesitve követelnek meghallgatást. Számára Ady volt. 
a mérték s azok az itt-ott elejtett kritikai megjegyzések, melyekkel Ady 
a primär tehetségről vallott felfogását ismeretessé tette. Ezekben a kez
deti időkben Szabó Dezső is, szokott modorában, brutális szókimondás-
sal rontott neki a l'art pour l'art magyar képviselőinek s köztük első
sorban Babits Mihálynak, Kuncz Aladárnak és velük együtt a kifino
mult műveltség, a kifejezésbeli előkelőség iróinak, hogy ezekkel szem
ben a maga, az Ady és Móricz Zsigmond kiválóságát irodalom és ma
gyarság szempontjából előbbrevalónak minősitse. Féja pedig Szabó De
zső tanitványaként indult. 

A pörben igy utólag és alaposabb átgondolás után nehéz itéletet 
mondani. Féja azzal indokol, hogy az idők követelései az eddig meg
szokott epikus formák felbontására kényszeritették a mai irókat. A re
génytől dokumentumértéket is követel s az irótól utmutató szolgálato
kat politikai, társadalmi és közművelődési vonatkozásokban, nemcsak 
széptani értelemben. Nem veszi azonban észre vagy nem akarja észre
venni, hogy ezt a szolgálatot a maguk elvonatkozottabb kifejező módján Ba-
bitsék is ellátják. És hogy Móricz Zsigmond sem az a nyers kifejező erő 
ma már, akinek például a Sáraranyban jelentkezett. A két külön ut, me
lyek bizonyos állomásokon párhuzamosaknak, néha éppen szétágazók-



nak mutatkoztak, a belső érés mind magasabbra vezető lépcsőin szelid 
hajlással ivelődnek egymás felé. Amint Móricz a maga mostani fejlődési 
fokán már urat, parasztot, zsentrit, városi proletárt és nagyvárosi pol
gári társadalmi rétegeket egységes szemléletben vetit olvasói elé, Ba
bits a maga elsőrendűen esztétikus világlátását is át meg átszövi tár
sadalmi, sőt gazdasági és politikai vonatkozásokkal, az érettebb élet
kor gazdag tapasztalati élményeivel. A formarobbantó kisérleteket a 
nagyháborút követő első években az a kézzel kitapintható átrétegződés 
csiholta ki ugy az európai, mint a szűkebb értelemben vett magyar iro
dalomból, mely társadalmi, gazdasági és közművelődési téren végbement 
és napjainkban sem jutott nyugvópontra még. Gazdasági és társadalom
tudományos irányban tolódott el az olvasótömegek érdeklődése, melyet 
más oldalon a műszaki haladás és a sportélet előtérbe nyomulása köve
tett. A z irodalom második vagy harmadik vonalban szerénykedik és 
csak akkor tud figyelmet kierőszakolni a maga számára, ha tartózkodó 
művészi szempontjait és formanyelvét felerősiti s gazdagabb hurozás-
sal, szélesebb hangszereléssel bontja ki a mondanivalót. 

Előnyére vagy hátrányára válik ez az irói teljesitmény belső érté
kének? Itt sem lehet általánositásokkal dolgozni. Az t kell mondanunk: 
irója válogatja. Megintcsak a tehetséget lehet egyedüli perdöntő mér
téknek elfogadni, mely önmaga számára pontosan meg tudja szabni az 
irodalomtól megkövetelt engedmények elfogadásának határait. Móricz 
Zsigmondról például egybehangzó a megállapitás, hogy egyetlen, nyul
farknyi novellával, a Hét krajcár-ral, korszakforditó jelentőséget tudott 
adni fellépésének és későbbi munkásságának. Vérbeli irónak néha egy 
mondata elegendő, hogy élesen belehasitson a köztudatba és érzékenyen 
befolyásolja olyan társadalmi, gazdasági vagy politikai kérdések to
vábbi menetirányát, melyek a „szakmabeliek" erőlködései közepett meg
feneklettek avagy helytelen irányba kanyarodtak el. Ezt a képességet 
épugy nem lehet elvitatni Babitstól vagy Kuncz Aladártól, mint Mó-
ricztól, Illyés Gyulától, Szabó Dezsőtől, sőt magától Féja Gézától sem. 
S ez a képesség biztosit értékállóságot is a mű számára azonfelül, hogy 
a kortársi életben netán hasznos szolgálatot teljesitett. Viszont vannak 
falutanulmányozók, életregényirók, riportregénytermelők és más átme
neti műfajokban tevékenykedők, akiknek oldalszámok ezreiben sincs 
megállitó mondanivalójuk sem a kortárs, sem az utókor számára. Az 
éles elválasztó vonalat tehát nem pártszempontokból kellene vélemé
nyünk szerint megvonni iró és iró között, hanem a teljesitmény magas
rendü irói értéke, a kvalitás szempontjából. Merthiszen alapjában nem
csak két pártra tagozódnak a különböző nézetek és felfogások vallói az 
irodalom berkeiben. Létezik még egy irodalmi hivatalosság, létezik egy 
kiadópolitikával erőszakolt siker-arcvonal s létezik mélybetaszitott ré
teg, mely legjobb müveivel tán szóhoz sem tud jutni, hogy jelenlétét 
igazolja és irodalmi-közéleti sulyát érvényesitse. Ezek közt mind igaz
ságot kell tenni és az igazság mérlege minden esetben mégiscsak a va
lódi tehetség javára billen. Hasznossági, célszerűségi s más gyakorlati 
szempontok csak másodsorban jöhetnek számitásba. 

Féja könyvének kétségtelenül előnyére válik, hogy nem a mester 
és tanitvány viszonyának gyümölcse. Társadalmi-esztétikai szemszög
ből veszi elemzés alá Móricz egész életművét a Hét krajcártól az Életem 



regényéig s még nehány ismeretlen, csak kéziratban meglevő könyvét 
is megismerteti kivonatosan az olvasóval. Szemmel láthatóan kerülni 
óhajtja az egyoldaluságot s még csak nem is áll minden müvével szem
ben a feltétlen meghódolás álláspontján. Móriczban, irodalomtörténeti 
vonatkozásban, az Arany Jánossal elindult epikai vonal továbbfejlesztő
jé t és kiteljesitőjét látja, ki a mélytársadalom rétegeinek életét még ke
vesebb eszményitéssel s még gondosabb differenciáltsággal emeli iro
dalmi érdeklődésünkbe és emberi megitélésünk elé. Kimutat egy kez
dettől fogva megnyilvánulásra törekvő célzatosságot, mely történeti, 
társadalmi és mélytársadalmi regényein egyaránt végigvonul: a ma
gyar lelki alkat megértését és megértetését, hol analitikus, hol szinteti
záló eszközökkel. Turi Danitól Báthori Gáborig egyenes az ut, ami a 
regényalak vérmérsékletét, keleti zabolátlanságát, nagyralátását s a testi 
és szellemi képességek kicsorduló bőségét illeti. Velük szemben áll a 
másik tipus, mely Bethlen Gábor „humánus mámorá"-ban teljesedik ki 
s amelynek a paraszti tárgyu művekben ugyancsak meg vannak a pa
raszti előképei. Kimutatja, hogy Móricz regényeiben, de igen sok no
vellájában is, a magyar élet mindenirányu fölmérésére törekszik. Mig 
kezdetben csak külső helyzeti és belső lelki válságok lerögzitésén fára
dozott, később már határozottan állástfoglal és alakjaival a megoldás 
utjaira is rámutat vagy önmaga mond itéletet. Igy a Forr a borban a 
milliéniumi iskolarendszer korszerütlenségéről s az ebből kikerülő fia
talság lelki zsákuccájáról, az Életem regényében a Tisza Kálmán-i és a 
habsburgi konzerváló, feltörő társadalmi rétegeket visszaszoritó vagy 
saját zsirjukban elkényelmesitő politika kártékony rendszeréről. 

Külön érdekessége Féja elemző módszerének, ahogyan lélektani és 
élettani bonyodalmakat igyekszik átvilágitani a Móricz-művek hőseiben, 
melyeket jobbára az iró hasonló természetű bonyodalmaira vezet vissza. 
A Turi Dani-komplexum, a paraszt legény tudalatalatti vágyakozása az 
uriasszonyra, végigvonul ezen az egész elemző eljáráson, különböző fá
zisaiban. Ahol a vágy még csak csirázik, ahol közeljut a beteljesülés
hez s végül a beteljesülés maga, mely mindig letöréssel vagy kiábrán
dulással jár. Egy bizonyos: drámai kirobbanások lehetőségeit rejt i ma
gában ez a szekszuális fütöttség, melyeknek kiaknázását az iró nem is 
mulasztja el. Visszavezeti pedig a komplexum csiráját Móricznak addig 
a gyermekélményéig, ahol tudatossá vált benne, hogy földet turó, árva 
parasztlegény-apja, ki a maga társadalmi ós osztályhelyzeténél mindig 
magasabbra nézett, lecsúszott papicsalád leányát választotta élettár
sául. 

Végül abban sommázza mondanivalóit Féja, hogy Móricz Zsig
mond, mint emberi és mint irói alkat, egyaránt tökéletes fajképe a ma
gyarnak, ki önmagában, és művészetében a műveiben ábrázolt tipusok
ban, megcáfol egész csomó megrögzött, hazug előitéletet. „ A magyar a 
világosságot szereti, a fényben fürdő életet, a nyilt látóhatárt és minden
nek oxigénjét: a szabadságot... A magyar lélek megveti az elfogultságo
kat; szemléletét nem korlátozzák eleve és belső számvetés nélkül elfo
gadott nézőpontok... Ady t is, Móriczot is sajátságos mámor járja át: a 
szabadság tudatának és örömének felvillanyozó tüze..." Ezen a ponton 
azonban egész sereg általánositással találkozunk, melyekkel nagyon ne
héz egyetérteni. Tőlünk erdélyiektől távol áll, hogy a szellem embereit 



törzsökösekre, asszimilánsokra, mély, hig és jöttmagyarokra osztályoz
zuk. Ezek az általánositások minden valószinüség szerint kényelmes ki
buvók bizonyos konkrétizálások elől. A z irodalomtörténet már nem élő 
alakjain ki merik mutatni személy szerint különös elméleteik mintapél
dányait, de már a ma élők s főként a mai irodalmi és mástermészetű hi
vatalosság dédelgetettjeivel szemben egyedül a karakán Szabó mert nyil
tan elitélő állást foglalni. Irót lehet képességei, termelésének eredetisé
ge, hasznossága, maradandósága szempontjából megbirálni, de a faj és 
vér elmélete már az a vonal, mely más nemzeteknél is homokbafulással fe
nyegeti hirdetőit. A nemmagyarból jött Gárdonyi Gézának szintén meg
vannak a maga komoly bepillantásai a magyar lelki alkat mélységeibe, 
ha ezek egyéniségéhez mérten másmódon jutnak is kifejezésre, mint Mó-
ricznál. A bizonyos mértékű „fölszántság", a hóditani vágyás és más, 
Móricz által előtérbe állitott tulajdonságok alapjában emberi természe
tünk jellegzetességei s éppúgy megvannak más és más adagolásban né
meteknél, angoloknál, mint a félvad népeknél. Móricz emberlátáséban 
épen azt becsülik kimagasló irói erénynek, hogy mélyen emberi. Hogy 
csaknem testi közelébe férkőzik alakjainak s lehántja róluk az előző i ró-
nemzedékek által rákent elmerevitő mázat. Hogy véletlenül magyarnak 
született és épen magyar hőseinek testi-lelki életéhez tudott ilyen közel
ségbe jutni, az csak annyiban érték, hogy ime magyar iróban is lehet ké
pesség egy mélybepillantó ábrázolási mód kialakitására s ilyenformán 
magyar hősein keresztül is meg tudja mutatni az egyetemesen emberit: 
a magyarban az embert. 

Mindezekkel Féja könyvének értékét nem szeretnők vitássá tenni. A 
vállalkozás maga már elismerést érdemel és az a sokszinű, mindig érde
kes, sőt lebilincselő előadási mód, mellyel egészen ujszerű formáját ta
lálta meg a társadalmi tudattal kiszélesitett irodalmi elemzésnek. Nevelő 
értéke ugyancsak elvitathatatlan kisérletének, mely a közönség számára 
sok tanulsággal szolgál. Szokványesztétikusoknál jóval közelebbviszi az 
olvasók tömegét az irodalmi mű helyes megértéséhez és élvezetéhez. 

(Szentimrei Jenő) 

A M A G Y A R F A L U R E G É N Y 
A magyar könyvkiadás társadalomrajzi kiadványainak egyre ritku

ló jelentkezése arra látszik utalni, hogy a magyar falu szociográfiai fel
tárása — irodalmi sikon — immár befejeződött. Nem volna érdektelen 
kikutatni, vajjon a közérdeklődés lanyhult-e előbb el, vagy a falu felfede
zői fáradtak ki a munkában? A legközelebb álló feltevés, hogy egyidejű 
kölcsönhatás forog fenn, irókban és olvasókban egyszerre tisztult ki az 
elvégzett munka terméketlensége. Irói vonatkozásban világosan kibonta
kozik, hogy a felmérések és adatgyüjtések meddő munkájában lett urrá 
a kétkedés a lelkeken, hiszen a legmegrázóbb tények is csak borzongást 
keltettek, a legfélelmetesebb felismerések is borus tünődést csupán. Vaj 
jon még néhány falu vagy város környezetrajza teljesebbé tehetné az 
eddigi kutatásokat s az adatok céltalan halmozása megmásithatná a mai 
valóságot? A szociográfusok nyilván ugy érezték: nem. Nincs többé 
szükség munkájukra, mert a feltárt valóság bármilyen dermesztő és a 
kinyilvánitott szentencia akármilyen lelkes és igazságos: nincs, aki fel-



oldja a dermedtséget és vállalja az igazságot. 
Ha átlapozzuk a magyar vidékek társadalomrajzait, mindenütt 

szüntelen ismétlődésekre bukkanunk, mindenütt a nagybirtokok fojtoga
tó gyürüjével, az ellátatlanság megrázó példáival, a népi öntudat züllé
sével s riasztó társadalompolitikai tényekkel találkozunk! Itt-ott tájak és 
arányok szerint csak a részletek különbözőek, csak a tünet terjedelme 
más, de az előidéző okok semmiben sem mások. A z eddigi részletekből 
már olyan vakitó világosság derült a nagy összefüggésekre, annyira 
tisztázódtak a romlás okai, hogy ujabb anyaggyüjtés, a cselekedet szán
dékának hiányában olyan, mintha előrehaladt tüdővész esetén az orvos a 
hajhullást diagnosztizálná. 

Ami t a szociográfusok mondani akartak, azt eléggé megtették eddi
gi munkáikkal. Ki állithatja, ha olvasta a magyar falurajzokat, hogy nem 
ismeri a magyar falu és a magyar nép bajait? Csak akkor merülhetne 
fel ismét a magyar társadalom részproblémái sürgős megismerésének 
szüksége, ha egyáltalán napirendre kerülhetne a gyökeres orvoslás. Je
lenleg azonban csak bonctani vizsgálódás folyik az elpusztult vagy pusz-
tulóban lévő nép felett, anélkül, hogy az élet elégséges feltételei adva 
volnának. 

A szociográfusok szózatai csak a középosztályu rétegekhez jutottak 
el, akik őszinte sóhajokkal könnyitettek megbolygatott lelkiismeretükön, 
de ez a sóhaj is inkább riadalomból fakadt, mintsem együttérzésből, 
mert felrémlettek a leszoritott népi erők feltörésének lehetőségei. Elju
tott a nagybirtokos rétegekhez is, amelyek a szociográfiai könyvek ta
nusága elől a törvénykönyvek paragrafusaihoz menekültek. A nép azon
ban alig vett tudomást a népmentési munkáról, mert talán még addig 
sem jutott el, hogy megértse miről van szó, mikor nemes szándéku falu
kutatók jegyezték életük tartalmát, még kevésbé, hogy olvashassa a 
szociográfusok intelmeit. Népi mozgalom volt ez a népért, de a nép mel
lőzésével, amit okos előrelátás alakitott igy. A magyar falukutatás csak 
hősi páthosz maradt a birtokos rétegek „belátása" felé, anélkül, hogy 
megvetette volna egy olyan népmozgalom alapjait, amely jussként köve
telje a magyar földből méltányos jogait. Erkölcsi lendület volt, amely
nek nemes szenvedélyessége felkavarta ugyan a levegőt, de nem annyi
ra, hogy szele viharrá dagadjon és megtépdesse a nagybirtok tölgyeinek 
lombjait. 

Azóta leülepedett már az a kevés por is, amit a páthosz a levegőbe 
kavart. A magyar szellemeket kevésbé érdekli a társadalom gazdasági 
szervezete, inkább a „magyar vér" képletét fürkészik, a faj nemes és 
korcs származékait rendszerzik, ősöket ásnak ki a sirokból, holtak
nak osztanak rangot és élőktől vonják meg a becsületet. ( A magyar szel
lemi élet ütemére jellemző, hogy olyankor esett a „fajiság" és „vérség" 
babonás lázába, mikor az a nyugati szomszédságban már-már anakro
nizmussá vált .) 

A por tehát leülepedett, a falukutatás megszűnt, a jelek mégis arra 
engednek következtetni, hogy a korszak, amely annyi nemes erőt fo
gyasztott, nem tűnik el nyomtalanul a magyar szellem légköréből. Falu-
kutatás helyett falujelenités folyik, adatgyüjtés helyett életábrázolás, 
társadalomrajz helyett — faluregény. Egész természetes, hogy a szocio
gráfiai korszak élményanyagának akár közvetlenül, akár közvetve hat-



nia kellett az irókra s nem maradhatott nyom nélkül a szépirói alkotásokra. Bár el kell ismernünk, hogy a falukutatásból fogant társadalom
rajzok is telitve voltak a legjobb irodalmi szándékokkal, a szociális drá
ma nem veszett el a tudományos részletezés adattömegében. A fiatal i r ó -
nemzedéknek gondja volt rá, hogy a tényközlésen tul, megelevenitse a 
falu szubjetkiv világát, közvetitse vágyait és indulatait. Mégis a szo
ciográfia, természeténél fogva, csak fékezve és higgadtan nyulhatott ez 
érzékeny rétegekhez, mértékletes tárgyilagossággal óvnia kellett szocio
lógiai vizsgálodásainak hitelét. Igy inkább csak érlelni, mintsem betölte
ni tudta a leendő nagy társadalmi parasztregény költői elemeit. 

Elsőnek Kovács Imre kisérelte meg szépirodalmi sikra vetiteni szo
ciográfiai élményanyagát és regénybe oldani érzésvilága szubjektiv ele
meit. A szociográfia kényszerűen hüvös módszereit a valóságjelenités 
művészi formáival meghaladni, az élet drámai konfliktusait nem statisz
tikákba rovatolni, hanem a közvetlen ábrázolás erejével tudatositani: 
nyilván ez lebegett Kovács Imre szemei előtt Kolontó c. regénye megirá
sakor, amelyben saját életének pusztai tapasztalatairól számol be, arról 
a korszakról, amely kialakitotta benne a szociális felelősséget és rávezette 
a nagybirtokellenesség utjára. 

Kolontó az első bizonytalan lépés volt, az első tapogatózás az uj 
faluregény megalkotása felé. A vállalkozás, kezdeményező jellegét te
kintve, dicséretesnek lett volna tekinthető, ha nem maradt volna szép
irói vonatkozásban olyannyira a művészi szinvonal alatt. Szociális irány
jelzésében nem voltak ugyan komoly vagy éppen gyakori hibák, inkább 
csak homály és tisztázatlanság burkolta megállapitásait. De éppen, mert 
már kikutatott és feltárt élményanyagot ismételt, megitélésénél a szo
ciális pozitivum másodrendű kérdéssé szállt alá. A Kolontó nem haladta 
tul tényközlésében semmivel sem a szociográfiai munkák felderitéseit, 
ami indokolttá és becsessé tehette megjelenését, azt a művészi elevenités 
többlete nyujthatta volna. A szerző azonban a naturalizmus olyan eszkö
zeivel próbálta ábrázolni a pusztai élet sivárságát, amely sivárrá tette a 
közlés módját is. A művészi igény vagy talán képesség hiánya legfeltü
nőbben az emberformálás sikján ütközött ki. I t t derült ki, hogy a szerző 
kissé lebecsüli a műfajt, mert szociográfiai munkáinak gondos fogalma
zása után a szépirást pongyolaságnak vette, ahol nem kötelező sem a 
közlés tisztasága, sem a tartalom szépsége. Dialógusai, még akkor is, ha 
elképzelhetően valószerűek, nyomaték nélkül lebegnek a helyzetek és tör
ténések között, mert kiformálatlan, nyers regényhősök tolmácsolásában 
jelentkeznek. A regény alakjai ugy cselekednek és lelkükben ugy alakul
nak át, hogy a szerző egy-egy mondatban közli, hogy hogy cselekedtek 
és alakultak át. A cselekedet és lélekalakulás izgalmas folyamata nem 
az olvasó szeme előtt folyik, az olvasó nem éli át a metamorfózist, a drá
ma csak a szó nyers értelmében adott. Bizonyára tévesen felfogott na
turalista szemlélet vezette művészileg teljesen hibás ösvényre a szerzőt. 
Nem számolt azzal, hogy a természet válogatásnélküli, hű másolása 
együtt jár a jelentéktelen, semmitmondó valóságadalékok rögzitésével, 
amelyek talán nem is oly értelmesek és sem társadalom-, sem ember
formáló jelentőségük nincs. Megrontja a regény szerkezetét az a törek
vés is, hogy erőszakoltan keretei közé zsúfolodik minden szociográfiai 
taasztalat. A környezetrajz ezzel nem válik teljesebbé, mert nem épül a 



valóság közé, csak mereven, elhatároltan, fejezetről-fejezetre jelentke
zik. Legszembetűnőbb ez a statikus módszer a szektások bemutatásakor, 
amikor minden átmenet nélkül derül ki, hogy a puszta cselédei, ugyszól
ván valamennyi, szektás istentiszteletre járnak, noha sem előbb, sem 
utóbb nem kerül erre szó és az sem derül ki az alakok cselekedeteiből, de 
szemléletükből és beszédjükből sem, hogy lélekben miként formálódtak 
szektásokká. Kovács Imre regénye igy inkább elidegenitő, mint ösztönző 
hatással volt a szociográfus nemzedékre, akik falurajzaiban pedig sűrűn 
fellelhetők voltak a szépirói törekvések. 

Kolontót hosszu ideig nem követte ujabb szépirodalmi faluábrázolás, 
mig most egyszerre két kötet is megjelent az Athenaeum kiadásában. 
Darvas József: Máról-holnapra és Kodolányi János: Ormánság cimű 
könyvei. 

Mindenekelőtt Darvas József munkája az, amely a szociográfiai mun
ka folytatásaként jelentkezik. Érdemes megjegyezni, hogy a mű ott, ahol 
a társadalomrajzi utánérzés jegyeit viseli magán, hijján van a szépiro
dalmi erényeknek és nehézkessége mellett, kissé érdektelen is. De Dar
vas, aki elsősorban mégis regényiró, hamarosan leküzdi az első lapokon 
jelentkező botlásokat és széles hömpölygést ad az eseményeknek. Ezt a 
széles hömpölygést knuthamsuni jelentőségében kell értelmeznünk, életek 
és drámák peregnek szemeink előtt, szenvedélyek csapnak össze és kez
dődő örömök semmisülnek meg, néma háborgásoknak és a lelkekben rej
tőzködő indulatoknak vagyunk tanui, mégis minduntalan az az érzésünk, 

• hogy Darvas falujában semmi sem történik. Mint azokban az apró nor
vég halászfalvakban, ahol a napok egyforma szürkeséggel követik egy
mást, az élet szinte álló helyzetbe merevedik, de az egyhangu esemény-
telenségből egyszerre csak felcsapnak a szenvedély lángjai, amelyek 
egyformán lehetnek az ösztönök és társadalmi ellentétek feszitő erői. 
Davas is egy falu sivár hétköznapjait jegyzi fel. Történik-e valami? Csak 
egy ház épül, egy vályogviskót húznak fel, gyermek születik, keresztelőre s 
temetésre mennek: de ez az egyhanguság félelmetes elevenséggel rajzolódik 
fel a regény lapjain. Ismerjük ezt a világot jól, mégis ugy tűnik, hogy 
idegen, ismeretlen tájak sorsát közvetiti az iró, egy egészen más csillag-
zatét talán. Mint lassu folyásu patak vize, ugy csörgedez a faluban a 
fájdalom és szomoruság, de ha felágaskodik a sok keserűség, akkor is 
csak fékezve robbannak a szavak, vigyázva törnek elő az indulatok. Ez az 
élet rendje, nincs kiut, viselni kell a keresztet. A kamaszbéres is hiába 
szökik meg az elviselhetetlen bánásmód elől az uradalomból, megszökhet-
e a nyomoruság elől? Apjának sajog érte a szive, de kegyetlenül elveri 
tetejében ő is, hogy megtörje méltóságát és visszaűzze a szolgaságba. 

Keserű igazságokat mond Darvas, de elegendő-e ennyi? Elég-e, ha 
csak megmutatja a szolgaságot és nem mutat rajtuk tul? Elég-e, ha dé
delgeti együgyű, elesett, lélekben és szegénységben megnyomoritott pa
rasztjait és nem lázad-e a magatartás és életforma ellen? Elég-e, ha 
csak arra mutat rá, hogy ezt a SZÍVÓS, erős népséget semmiféle erőszak 
és nyomoruság nem tudja elpusztitani, ha azt igazolja, hogy szivósságuk 
csak a szolgaság elviselésére alkalmas és nem megtörésére? 

Tudjuk, hogy ez a magyar falu. De hihetjük-e, hogy pontosan csak 
ennyi? Darvas József kerül minden feltételezést, nem kisérli meg, hogy 
olyan szándékokat lopjon a magyar paraszt lelkébe, amilyen - meggyő-



ződése szerint - nincs meg benne. Ez lehet tiszteletreméltó irói elv és, 
magatartás. De valóban olyan távol esik a mai magyar falutól napjaink 
történelme és politikuma, hogy szellője távolról sem érinti házai tájé
kát? Sehol nem szakad fel a kor, az események ugyszólván időtlenül pe
regnek ebben a faluban. A z osztályellentétek ott izzanak ugyan az ösz
tönökben és Darvas csodálatos lélektani finomsággal vetiti elénk, hogy 
a falusi pletyka, mint lesz védekező és támadó fegyverévé a falu sze
gényeinek a módos gazdával szemben, bár ez az osztálygyülölet is többnyi
re félősen megbuvik. 

Talán nem is emelnők ki Darvas müvének e hiányait, ha az ő szo
ciális felelősségének és szemléletének szinvonala nem jutott volna messzi 
tul az egyszerű ábrázolás határain és maga is nem vetné fel valamely 
faluregény kapcsán ezeket a szempontokat. Amit mutatott a faluból, az 
életteljes és megrenditő, de a magyar falunak ez az elhatárolása az idő
ből és a történelemből, erőtleniti a munka jelentőségét és hatóerejét. 
Darvas ugy érzi talán, hogy a magyar falu kiesett az időből és valóban, 
egészen elkerüli a történelem? A szerzőnek tudnia kell, hogy ez az elkép
zelés hamis és valótlan. Vagy a kiadói óvatosság tisztitotta meg köny-
vét a „művészi összhangot" megbontó közéleti elemektől? 

Annál feltűnőbbek ezek a hiányok Darvas munkájában, mert a Má-
ról-holnapra kollektiv regény. Nincsenek kifejezetten regényhősei, az 
egész falu életének lüktetését egyszerre érezzük. Ebből az együttes élet-
felrajzolásból tehát semmikép sem hiányozhat az a reagálás, ahogyan 
a falu népességét megközeliti, megfertőzi vagy megtisztitja a kor politi
kuma. 

Mint különös azonosságot kell felemlitenünk, hogy akár Kovács Im
re Kolontójában, ugy Darvas művében is fiatal református pap a tisztul-
tabb holnap hirnőke, ő magasodik fel a legtisztább erkölcsi állásfoglalás 
áldozatos vállalásáig és képviseli a felsőbb osztályokkal szemben a 
nép igazi érdekeit. Nem tarthatjuk véletlennek, hogy Kovács és Darvas 
választása egyaránt az egyház fiatal papjára esett, saját irói eszményük 
tolmácsolására és betöltésére. Csak azt szeretnők tudni, hogy az irók 
részéről a fiatal papoknak ez az eszményesitése közvetlen tapasztalat 
forrásából táplálkozik-e, vagy csak vágyakozást fejez ki? Egészen ör
vendetes jelenségnek volna tekinthető, ha éppen a magyar tájakon a re
formátus papság olyan mélységesen szociális és erkölcsi felelősségtől át
hatott, a történelem dialektikáját oly világos szemmel felmérő lelkésze
ket reprezentálna, mint ebben a két faluregényben. 

Kodolányi János: Ormánság c. kötetében három kis faluregényét 
foglalta össze. Noha mindhárom regénye a huszas évek terméséből való, 
tárgyuk és gyűjteményes megjelentetésük következtében, eleven idősze
rűséggel hatnak. Főképpen azért, mert olyan területre vezetnek, ame
lyet a szociográfusok felderitéseik folyamán egészen elhanyagoltak, no
ha ugy társadalmi, mint politikai tekintetben itt gyülekeznek a legkomo
rabb felhők. Kodolányi az ormánsági falutársadalom erkölcsi hanyatlá
sának kérdéseivel foglalkozik csupán, amit teljességgel megmagyaráz az 
idő, amelyben munkája elkészült. (Ujabb szinmüveiben már felöleli a Du-
nuntul politikai problémáit is.) A stilus és lélekformáló bravur, ahogyan 
Kodolányi a legbonyolultabb konfliktusokat is tiszta művészi eszközök
kel felszinre hozza és megoldásra vezeti, a magyar regényirodalom első 



vonalába állitja munkáját, bár itt-ott felfedezhetők ábrázolási hiányos
ságok, különösen a mellékszereplők jellemrajzánál. 

A z Ormánság mindamellett megrázó és meggondolkoztató olvas
mány. Kodolányi személyes drámákat és családi konfliktusokat elevenit, 
de környezetrajza világosan utal arra, hogy azok az ormánsági talajból 
fakadtak s nem elszigetelt jelentőségüek. Első regénye, a Szép Zsuzska, 
egy tisztalelkű, vénülő falusi szerelemlány történetét meséli el, kissé 
ökonomiátlan szenvedéllyel, de sok szeretettel és szépséggel. Zsuzska már 
tul van fiatalságán, de teste még őrzi egykori szépségének rugékonysá-
gát és formáit. Fekélyes, szép testével és ártatlan lelkével beleszeret a 
falu legderekabb és legtehetősebb legényébe, aki most jött haza messzi 
földről és vagyonával kevélykedik. Lőrincz Lajos enged a csábitásnak és 
mohón temetkezik Zsuzska karjaiba. A fiatal legény azonban nemcsak 
szerelmet akar Zsuzskától, hanem vagyonára is tör. A vénülő leány min
dent oda ad a gazdag legénynek, hogy megtartsa szerelmét, mindent, 
amit kezével és szép testével öreg napjaira szerzett. Lőrincz Lajos, a va
gyonszerzés mániákusa szerződéses ajándékozás után kiveri Szép Zsuzs-
kát házából és koldusbotra juttatja. A faluban mégis mindenki tiszteli, 
mert „erős ember ésszel él, a háborúban beszijasodott lelke megbirkózott 
a mások nyomorán érzett szánalommal." Felrajzik a történet kapcsán a 
dunántuli falvak szociális elesettségének minden kérdése, az egyke, a ku-
ruzslás, a falu társadalmi életének sok-sok szennye és komiszsága. 

Második regényében, a Börtönben is a módos parasztok kegyetlen 
törtetését festi meg. Szülő, gyermek, testvér és feleség egyaránt áldo
zatul esik Varga János vagyonsóvárgásának, aki végül megroppant lé
lekkel önmaga nyakába veti a halálos hurkot. De a vér, nem válik vizzé... 
és a pusztulás szélén Varga János fia, aki végső elkeseredésében már me
nekülni akart apja házából, még kegyetlenebbül, még komiszabbul foly
tatja az önpusztitó gyüjtést és kuporgatást. Kántor János megdicsőülése 
is a középrétegek erkölcsi süllyedéséről ad számot. 

Kodolányi regényeinél nem vethetjük fel a Dunántul mai problémái
nak hiányát, mert ezek csak lappangva bujtak meg az ormánsági társa
dalomban a munka megirásának idején. Gyüjteményes kiadásuk is in
kább csak utalni akart arra a mélységes erkölcsi és szellemi züllésre, 
amely e tájat végsőkig emészti. Ha a dunántuli falvakat ma is a régi 
szu pusztitaná csak, ha vérkeringésében csak régi fertőzés jelei mutatkoz
nának, az is elegendő ok volna, hogy a magyar élet őrei nagyobb figyel
met szenteljenek neki. A valóság azonban az, hogy a Kodolányi ál
tal felvázolt erkölcsi problémák jelentéktelenné zsugorodtak a Dunántul 
mai politikai tényei mellett, amelyek átfonták ezt a szép és saját gaz
dagságában fuldokló földdarabot. 

A z uj magyar faluregény semmit sem lenditett azokon a Kérdéseken, 
amelyeket a magyar élet veszélyekkel és problémákkal zsufolt légköre 
megoldásra sürget. A tiszta szó és egyenes beszéd csak töredékesen je
lentkezik. Itt is, ott is feltörnek a jó szándékok, a változtató akaratok, 
de aztán, mint sebzett vadgalamb, csüggedt szárnyakkal omlanak össze. 
A faluregény egyelőre ugyanazon utakon jár, mint ifju őse, a szociográfia 
járt : csak rést vág a sűrű sötéségben, csak villanó fényt szór a ho
mályba, de utána ujra összecsukódik a sötétség és elterjeng a homály. A 
szociográfia által megtermékenyitett nagy faluregénnyel még adós a ma
gyar irodalom. (Robotos Imre) 



MAGYAR ZSIDÓ IRÓK DEKA-MERONJA. A magyar iro
dalom társadalmi vonatkozásban 
épp ugy nem egyöntetű, harmóni
kus, mint bármely irodalom. A tár
sadalmi küzdelmek és az irodalom 
kezdettől fogva hatottak egymásra, 
összefüggtek és összefüggnek ma is 
Legjava iróink mindig részesei vol
tak koruk társadalmi küzdelmeinek. 
Különbségeik sose vallásiak vagy 
fajiak voltak s a magyar reformá
ció is főként társadalmi mozgalom
ként értékelendő. A szinmagyar pro
testáns prédikátorok, a „horvát" 
Zrinyi, a „rácz-tót" Petőfi, a „faj-
magyar" Ady, a „félromán" József 
Attila mind ugyanazért a magyar 
népért küzdöttek, amit a különböző 
korokban e gyüjtőnév alatt értettek. 
Természetesen más volt Balassi ma
gyar népe és más volt Petőfié, sőt 
más volt az ifju és más az öreg Vö-
rösmarty-é. Az irók mindig az idők 
élén jártak: itt járt Szkárosi Hor
váth András, az akkori szűk élet
formák ellen lázadó Balassi Bálint 
s a korán elhulló Csokonai is. 

Ebből a szemszögből nézve semmi 
létjogosultsága nincs „magyar-zsidó 
irodalomról" beszélni. Ugyanis ha 
ez az irodalom speciálisan magyar 
szellemű, akkor akármilyen szárma
zásúak az irók, magyar irodalom; 
ha pedig zsidó, cionista vagy egyéb 
szellemű, akkor zsidó irodalom s csak 
a nyelve magyar. A mai magyar 
irodalmat csakis társadalmi vonat
kozásban lehet vizsgálni, nem pedig 
vallási vagy faji alapon. Ahogy 
nincs ,magyar-zsidó" irodalom, épp 
ugy fából vaskarika a „magyar-
katholikus" és a „magyar-protes
táns" irodalom is. A század elején 
Ady és Móricz Zsigmond nem refor
mátus, Babits és Kosztolányi nem 
katholikus irók voltak, hanem irók. 
Akkoriban a szabadabb polgári élet
formákért állt a harc s ebben a küz
delemben az uj magyar irodalom 
is részt vett, akár akarta, akár nem. 
Ez magyarázza azt a hajszát, me-
lyet az akkori hivatalosság az uj 
magyar irodalom nagyjai ellen indi-

tott. Az iró mindig a társadalom va

lamely rétegével tart. E szerint az 
irodalom osztályozása is csak ilyen 
szempontok szerint történhet. Van
nak maradi tollforgatók és vannak 
haladó irók. „Magyar-zsidó iroda
lom" azonban nincs, mert a zsidóság 
nem egységes réteg, hanem épp ugy 
tagolt, mint az a társadalom, amely
ben él. A zsidó gyáros közelebb áll 
az „árja" gyároshoz, mint a zsidó 
mérnökhöz; a zsidó szegény a ke
resztény szegényhez, mint a zsidó 
kereskedőhöz. Épp igy pl. Molnár 
Ferenc közelebb áll Herczeg Ferenc
hez, mint Molnár Ákoshoz. Az sem 
áll, hogy aki magyarokról ir feltét
lenül magyar, mint ahogy aki zsi
dókról ir, az sem okvetlenül zsidó. 
Az pedig, aki mielőtt értékelne va
lamely irást, előbb a szerző szárma
zási adataira kiváncsi, ne is olvas
son, az ilyennek nem jó irodalom 
kell, hanem árja, turáni vagy sémi 
ősök. 

Sós Endre bevezetése azt állitja, 
hogy a kötet „dokumentálni kiván
ja, hogy az ország lakossága nem
csak árja és fajmagyar milliókból 
áll, hanem, többek között, olyan zsi-
dóhitű és zsidószivű százezrekből is, 
akik teljes sorsközösségben élnek a 
magyar kispolgárság, parasztság és 
munkásság millióival". Ezzel szem
ben az irók mást mondanak. Ők csak 
a kereskedő zsidót látják s ha — 
nagyon ritkán — a dolgozó zsidókról 
is megemlékeznek, romantikus le
gendává szövik. 

A kötet iróiról — egyenként — 
kevés a megjegyezni való. Pap Ká
roly irása regényrészlet, Zelk Zol
táné szintén s igy mint kiszakitott 
részek nem birálhatók. Goda Gábor 
és Zsigmond Ede novellái közepesek. 
Barabás Tibor, Keszi Imre és Vészi 
Endre zsidó giccseket irtak, szint
ugy Barát Endre és Pataki Arthur 
is. Az egyetlen vérbeli irás a kötet
ben Molnár Ákos „Uj albérlő" c. 
novellája. A kötetet a budapesti Pe
riszkop adta ki. (Lukács Imre) 

SOMLYÓ GYÖRGY: A KOK 
ELLEN. (Versek) Tulaj

donképpen nem is egy bizonyos iró-



lól, de a mai fiatal magyar költő-
nemzedékről kellene birálatot, sőt 
terjedelmes tanulmányt irni, az alig 
húszéves Somlyó György első verses
kötetével kapcsolatban. Arról a nem
zedékről, amely földig hajolva egy-
egy túldekorált kép, hűvösen meg
fogalmazott jelző előtt s fittyet 
hányva mindannak, ami magát a 
verset, az érzelmek és indulatok at
moszféráját, az ösztönös költőisé
get jelenti, mindmáig nem tudott 
felhagyni olcsó hatást kierőszakoló 
„versirói mechanizmusával". 

Nem csoda, hogy a fiatal Somlyó 
György, aki pedig vitán felül tehet
séges költő, nem képes keresztül
törni ezt a megcsontosodott „irányt" 
és Szabó Lőrinctől, Babitson át Jó
zsef Attiláig minden hangot kipró
bál, minden „kész" kép-sémát, sőt 
egyes szavaikat is „feldolgoz" versei
ben, nehogy lemaradjon a bűvész
mutatványokról, ahol társai a „köl
tői verselés" legfurább csinyjeit és 
meglepetéseit segítik a levegőbe. Is
métlem, nem Somlyóról van itt szó. 
Ez a tehetséges ifjú poéta mindent 
megád, amit versirói készsége mel
lé bizonyitékul állithat. Nyelvezete 
szokatlanul tiszta és finom, gondola
tainak mélysége, már amennyire 
kapkodó és kialakulatlan világszem
lélete engedi, megóvja öt mindat
tól, ami mesterkélt hangulatokba 
ringathatná. Különösen kötetének 
utóbbi verseire gondolunk, amelyek
ben már nemcsak a forma, de a tar
talom szempontjából is egyénibb, 
ösztönösebb meglátások vezetik. 

Hogy mivé, merre fejlődhetik? 
Attól függ, minő mértékben tudja 
kivonni magát társai bűvköréből. 
Ma még átöröklött kifejezési sémák 
máza tapad a verseire, ám a kriti
kus tisztában van azzal, hogy e máz 
alatt tekintetbe veendő értékek kal
lódnak. Somlyó Györgyön áll, hogy 
ezeket frissen és szabadon kiemelje 
az idegen lerakódások alól. (Berkó 
Sándor) 

A SZIV PEDAGÓGIÁJA. Bár-
mily erős és egyre ismertebb 

a neveléstan gyakorlati iránya, bár

mennyire alkalmazzák a pszicho
technika módszereit és bármilyen 
sokat irtak és irnak még mindig a 
gyermeki psziché megmérhető felü
leteinek tudományáról, a nevelés ősi 
gyökérig nyuló mélységi problémá
ját: a gyermeklélekkel való kapcso
lat megteremtését, a gyermek befo
lyásolását a pszichotechnika sem ol
dotta meg. Hogyan kell viselkedni a 
nevelőnek a gyermekkel szemben, 
hogy az bizalommal legyen irányá
ban, hogyan jut el a gyermek benső 
lényegének megismeréséhez a tanitó, 
hogyan tud rá igazán hatni, milyen 
eszközökkel, ezek a kérdéseit a ne
velés eredetétől kezdve mind máig 
megoldásra váró feladat. 

Dumitru Theodosiu: Pedagogia 
inimei (Bucuresti 1940) cimű köny
ve a nevelés éppen e benső, lényegi 
részének fontosságát juttatja kifeje
zésre. A szeretet, a jóság, a szelid
ség az állatra is bebizonyítható jé 
hatással van. Számtalan átélt és 
másoktól hallott, állatvilágból vett 
példa után természetesnek találja 
azt a kérdést: vajjon a gyermekre, 
ki ösztöneiben, érzelmi világában, 
intelligenciájában magasabb foko
zat, mint az állat, nincsen-e ha
tása a jóságnak, a szeretetnek? 
Rousseauval az élén számos nagy 
nevelővel feleli Theodosiu, hogy 
igen. Mintahogy — egészen biztos, 
hogy a rosszaság, gonoszság gonosz-
ságot szül, a gyermekre sugárzó jó
ság a jó felé forditja a lelkét. Érde
kes, hogy néhány korszerű nagysi
kerű filmben (Fiuk városa, A jövő 
utja, Rács nélküli börtön stb.) 
mennyire visszatükröződik a peda
gógiának ez a ma már alig vitatott 
elve: jónak kell lenni a gyermekkel, 
éreztetni kell vele saját tehetségé
nek örömét, saját cselekvésének 
boldogitó tudatát. Szeretni kell a 
gyermeket, saját magának megfe
lelő légkört kell kialakitani körötte, 
amelyben szeretetet, jóságot érez a 
külvilágtól. Theodosiu ismerteti a 
Fiuk városának mesebeli légkörét s 
a mindennapi élet néhány érdeke
sebb kisérletét. Mindenekelőtt Mon-
tessori iskoláját, amely a tanitót is 



gyermekké alakitja át, hogy minél 
tökéletesebb legyen a külső világnak 
a gyermek lelkéhez való idomulása, 
majd Bakule prágai kisérletéről em
lékezik meg, Bakule a gyermektár
sadalom kivetettjeiből, a, nyomorék, 
testi-lelki fogyatékosságokban szen
vedő gyerekekből állitotta fel osz
tályát. Igaz, hogy fiatalságát, élet
erejét „osztályának" áldozta Bakule, 
de az eredménye tudományos értékű 
is. Csupán a szerető neveléssel, majd 
valamennyi fogyatékos gyermekből 
egészséges, produktiv egyént tudott 
nevelni! A jenai Petersen szintén a 
gyermek egyéniségének legteljesebb 
kibontakozását késziti elő szabad
ságra alapozott módszerével. A 
Fairhope-i (Egyesült Államok) új 
iskola szintén hasonló alapokon 
épül. Még csak osztályok sincsenek 
az iskolában, irni-olvasni 9 éves ko
ráig nem tanul a gyermek, csak ak
kor, amikor természetes szüksége 
lesz gondolatait irásban közölni és a 
másokéit megismerni. Meriam pro
fesszor Missuriban felállított kisér
leti iskolája szintén tökéletesen a 
gyermek vágyaihoz, egyéniségéhez 
iagzodik. H. Lietz Német- és Ed. De-
molins Franciaországban kísérletez
tek szintén a szeretet módszerével 
és eredményeik a módszer helyessé
ge mellett szólnak. 

Természetesen nem állithatjuk, 
hogy a szeretet minden esetben he
lyes nevelést eredményez, hogy a 
szeretet módszere nem kivánja meg 
a gyakorlati kutatások erdményeit 
is felhasználni. De Theodosiu köny
ve jó figyelmeztető azok számára is, 
akik csupán a gyakorlati értékű ki
sérletezésekben válik a nevelés mód
szereit felfedezni. Amennyire a tár
gyilagos tudományos megállapitá
sokra, legalább annyira a szeretet 
erejére is támaszkodni kell az igazi 
nevelésnek. (Fekete Ferenc) 

EGY ANGOL GENTLEMAN 
VILÁGNÉZETE. Az u. n. 

nagyközönség többnyire felháborod
va fordul el az őszintén kimondott 
érdektől, de naiv lelkesedéssel ka
paszkodik az érdeket takaró jelszó

ba. Amikor pl. a világháború kitö
résekor Grey angol külügyminiszter 
őszintén kimondotta, hogy Anglia 
érdekei szempontjából szükségesnek 
tartja a háborúba való belépést, a 
központi hatalmak sajtójában felvi
harzott a megvetés: „kalmár Ang
lia!" Mert a háború — igy a kispol
gár — heroikus küzdelem, amely 
eszmények megvalósitásáért folyik 
és nem üzleti mérlegelés alapján. — 
A látszat és a valóság viszonyának 
feltüntetése azóta sokban módosult. 
Ma Németország az, amelyik nyíltan 
érdekeire hivatkozik, viszont Anglia 
a nyilvánosság előtt a kis nemzetek 
szabadságát, az emberi jogok hely
reállitását hangoztatja, bár termé
szetes, hogy polgári létéről, nyers
anyagjairól, piacairól van szó. A 
diszkrepáncia a tényleges inditőerők 
és az idealista jelszavak közt any-
nyira nyilvánvaló, hogy sokan meg
rökönyödve állnak meg előtte és ke
resik a magyarázatot. Hogy' lehet 
például, hogy az az Anglia, amely 
gyarmatbirodalmat teremtett és. 
nemzetek sokaságán uralkodik, a 
kis nemzetek szabadságának üdvös 
voltát hangoztatja, kérdi a semleges 
szemlélő? Nem hisszük, hogy a jel
szó-hivő angol kispolgárok nagyré
sze képmutató lenne, legalább is 
nem mutat erre az a véletlenül ke
zünkbe került angol regény, amely 
a mostani háború előtt, éppen a len
gyel bonyodalom tetőpontján került 
ujabb, nem tudni, hányadik, kiadás
ra, Ian Hay könyve Pip, egy fiatal
ember románca nem „nagy" regény. 
Becsületes, rokonszenves, friss irás, 
szolid pszichológiai kidolgozással. 
Cselekménye önmagában nem iga
zolja, miért kellett ezt a könyvet uj 
és olcsó kiadásban kihozni Angliá
ban a nemzetközi izgalom forrpont
ján. Pip, a jómódu angol fiatalem
ber, gyermekkorát kapjuk a könyv
ben, az iskolát, sportot. Egyik taná
ra felfedezi benne a született cric-
ketjátékost, 10-20 oldalon circket-
mérkősések szakszerű leirása szóra
koztat. Pip otthagyja az egyetemet, 
feje nem veszi be a tudást. Apja vá
ratlan halálakor kiderül, hogy az. 



öreg orvos szép vagyonát kétes spe
kulációba, holmi rézbányák papirjai
ba fektette, amelyek talán sokat 
hoznak majd egyszer, egyelőre azon
ban semmit. Pip szegényen, munkás
nak áll be egy autógyárba, ahol ké
pességeivel és akaratával felküzdi 
magát, a tulajdonos társnak fogad
ja. Ekkor ugy véli, megengedheti 
magának a nősülést. Régi gyermek
kori ideáljának vall szerelmet s mint 
sportember golfmérkőzést kér a 
lánytól tét: a házasság. Ha Pip 
nyer, a lány férjhez megy hozzá, ha 
veszit, fuccs a házasságnak. A lány 
persze — egészséges ösztönének en
gedve, elutasitja ezt a megalázó és 
nevetséges ötletet, de el kell fogad
nia a mérkőzést, mikor Pip emlékez
teti arra, hogy neki ma az Anglia-
Ausztrália nemzetközi cricketmér-
kőzésen az angol szineket kellene 
képviselnie, ő azonban nem ment el 
a mérkőzésre, hogy a leánnyal játsz
hasson, hogy behizonyitsa neki — 
saját szavaival — felsőbbrendüségét 
és akaraterejét. A lány méltányolja 
a hallatlan áldozatot, a mérkőzés el
kezdődik és különböző bonyodalmak, 
összeveszés és a mérkőzés abbaha
gyása után, házassággal végződik. 

A könyv népszerűségét és ujra
kiadását a könyv angol atmoszférá
ja igazolja, az a világfelfogás, amely 
Pip jellemrajzával piedesztálra emeli 
az angol sportembert. Pip a fair 
play embere, korrekt, gondolkodása 
megfelel az angol józan észnek. 
Szellemi horizontról, világnézetről 
nem lehet Pipnél beszélni, csupán 
szilárd jellemről. Keveset beszél, szi
vós és rugalmas, mint az acél, zár
kózott és szemérmesen gyöngéd, 
minden irigység és féltékenység nél
kül és szent előtte a kötelesség. 
Nem beszél tetteiről, pedig bálványa 
az angol közönségnek, sőt már an-
nak idején az iskolának, ahol „...az 
agy nem számit, csak az ügyesség, 
ahogy valaki kézzel, lábbal, izommal 
kezeli a labdát". A naiv lelkű, de 
nemes lelkületű sportember képében 
az angol polgár sajátmaga ideálké
pét kapja, azt, amilyennek látni 

akarja önmagát, vagy amilyen lenni 
szeretne. Vagy, ahogy Pip ebédköz
ben eltűnődik: „...Az asztaltársaság 
látványa megdöntötte volna minden
ki véleményét, aki az angolszász faj 
dekadenciájáról beszél. Micsoda 
nagyszerű társaság! A lányok — lá
nyok, ezért minden kritikán felül. 
És a férfiak? Talán fiatalosak Tol
tak és konvencionálisok — bizonyá
ra mindegyik hajlandó lett volna 
megölni apját az uccán, ha az öreg
urat készenkötött nyakkendővel 
látja — de Pip tudta, hogy legtöbb
jük tiszta és egyenes, mint ő maga". 

„Nem nagyigényű könyv — írja 
róla egyik angol kritikusa — de fel
frissit, mert hijján van minden kon-
vencionálizmusnak és álszenteske-
désnek". A konvencionálizmus kér
dését a fentiek után fölösleges lenne 
bolygatni. Álszenteskedés pedig 
csakugyan nincs benne, mert ehhez 
kettő kell: kell, hogy az álszent is
merje a dolgok tényleges összefüg
gését és ezeket elhallgassa, eltit
kolja vagy hamis összefüggéseket 
hazudjon. Aki nem gondolkodik, ha
nem csak átveszi a véleményeket, 
nem is lehet álszent. Pip sem ál
szent, és a könyv sem szenteskedik, 
mikor egyszerűen nem beszél Pip és 
az angol középosztály anyagi létfel
tételeiről. Becsületesen mutatja meg 
azonban a dolgokat, ugy ahogy 
azok az angol polgár tudatában 
megjelennek, távolabbi összefüggé-
seik távlata nélkül. Holmi spekula
tív rézpapirokba fektette öregem 
egész vagyonát, mondja Pip. 
Körülbelül ennyit tudott Pip 
egész generációja, rézről, ércekről 
aranyról és gyémántról — az a ge
neráció, amely hivön hajtotta végre 
a kis bur parasztköztársaság ellen 
a háborút. (Rhodes Cecil, a viktoriánus angol gyarmatpolitikus, persze 
többet tudott — tudott aranyról és 
gyémántról, mikor vérrel, vassal, 
háborúkkal megvetette az afrikai 
angol gyarmatbirodalom alapját.) 

Pipnek azonban, minthogy nem 
gondolkodó fő, eszébe sem jut, saját 
létfeltételeit kutatni. Ködös ismere-



tei vannak holmi értékpapirakról, 
pedig ezeken, a mögöttük levő gyar
mati kincseken és az alacsony ben-
szülött-béreken nyugszik az angol 
középosztály jóléte. „Az angol koro
na legszebb ékessége", India, erede
tileg egy magáncég koncessziós te
rülete volt, és éppen angol közgaz
dasági könyvekben olvashatunk so
kat az East Indian Company 17. 
századbeli módszereiről. Természete
sen uriember, sportember nem fog-
lalkozhatik ilyen elavult históriák
kal, aminthogy nem törődhet bur 
háborúval, vagy a kinai boxerláza-
dás leverésével sem, pedig ezek az 
események már Pip életében ját
szódtak le. A mai Pip viszont ugy 
lelkesedik a kis nemzetek szabadsá
gáért, mint pl. a mult században a 
nemeslelkü angol lelkesedett a sza
badkereskedelemért. Ezzel kénysze-
ritette ugyanis Kinát, hogy meg
nyissa kapuit az indiai ópium előtt, 
— ami azonban csakis a szabadke
reskedelem tisztes elvének értelmé
ben történt. Viszont igy számos ro
konszenves és korrekt angol gentle
man szentelhette életét a sportok 
előmozditásának, hála „holmi" 
ópiumpapirok rohamosan emelkedő 
osztalékának. 

Pip ilyenformán valóban egyeneslel-
kű ember s a minden álszentesség 
nélkül való könyv ujrakiadása is in
dokolt. Hiszen az angol közvélemény 
tudatában a valóság helyett — szub-
jektive és hivőn ma is a látszat je
lenik meg és az érdekcsoportok har
cait elfedi az eszmények gőze, me
lyek sokkal alkalmasabbaknak bizo
nyultak a Birodalom érdekeinek vé
delmére, mint bármely más, az an
gol hagyományokkal esetleg ellen
kező módszer. (Ádám Elek) 

A FÖLD ÉS MI. „Ez a könyv 
vészkiáltás. Azokhoz szól, 

akik vakon botorkálnak a világban 
ás nem tudják, hogy életüket min
den pillanatban láthatatlan vesze
delmek fenyegetik" — igy vezeti be 
Georges Lakhovsky francia termé
szettudós A föld és mi (La terre et 

nous. Pasquelle Editeurs, Paris.) 
cimű a tellurikus és kozmikus su
gárzásokkal s azok hatásaival fog
lalkozó könyvét. A halál és a pusz
tulás sugarainak nevezi a föld mé
lyéből és a világürből érkező elek
tromos áramlásokat, amelyek jelen-
voltát — mint kifejti, — már évez
redek óta észlelik, csak a magya
rázat hiányzott, hogy mi okozza e 
sugárzásokat. 

A föld tellurikus kisugárzása 
Lakhovsky elmélete szerint is elek
tromos eredetű. A különböző geoló
giai rétegek alkotó anyaguk szerint 
más és más elektromos töltésűek: 
igy negativ elektromos töltésű a 
homok, a gipsz, a meszes és homo
kos kőzet, pozitív töltésű az agyag, 
a szén és a fémtartalmú kőzetek. 
Az ellentétes elektromos töltésű ré
tegek között állandó kisülési folya
mat egyenlíti ki a feszültséget s ez 
a folyamat okozza a földsugárzást, 
ami ott jelentkezik legerősebben, 
ahol két ilyen ellentétes összetételű, 
tehát ellentétes töltésű geológiai ré
teg találkozik. Erős földsugárzás 
észlelhető jó elektromos vezetők: 
nagyobb fémtömegek, földalatti for
rások és vizerek fölött is. „A föld
sugárzás vezette Mézes vesszejét is 
— irja Lakhovsky, — amikor vizet 
talált a pusztában s ez a sugárzás 
lenditi meg a mai fém, olaj és viz-
forráskutatók keresővesszöit, ingáit 
és műszereit is. A földsugárzás oly 
erős, hogy különösen érzékeny em
berek műszer nélkül is megérzik, s 
érzik és menekülnek előle az állatok 
is, csak az ember nem vesz tudo
mást róla s nem keres védekezést..." 
Már pedig Lakhovsky szerint a föld
sugárzás az oka minden betegség
nek: elsősorban a ráknak, fekélyek-
nek és daganatoknak. A földsugár
zás okozza az öregedést, az ideg
rendszer megbetegedéseit s azokat 
a rejtélyes haláleseteket és szeren
csétlenségeket, melyekre a tudo
mány eddig nem talált elfogadható 
magyarázatot. „Képzeljük el, — irja. 
— hogy valamely ház ilyen rétegta
lálkozás, földalatti forrás, vagy na-



gyobb fémtömeg fölé épült s az 
ágyaik véletlenül a kisugárzási vo
nal fölé kerültek. Az ilyen ágyban 
alvó előbb-utóbb sulyos beteg lesz, 
hiszen naponta nyolc-tizenkét órán 
át kiteszi magát a rádiumnál is 
rombolóbb kisugárzásnak". A véde
kezés első feltétele: ne épitsünk 
ilyen kisugárzási pontok fölé s ha 
az épület már áll, helyezzük el a 
fekvőhelyeket a sugarak legtöbbször 
alig 50-60 centiméter szélességű vo
nalából. Lakhovsky szerint mind
egy, hogy a ház emeletes vagy föld
szintes, mert a sugárzás még két
ezer méter magasságban is válto
zatlan erővel jelentkezik, hiszen a 
felhőzet elektromos töltése is min
dig azonos azzal a területével, mely 
fölött „a felhő áll". 

Ezen a ponton elcsuszik kissé 
Lakhovsky elmélete. A felhő nem 
„áll" bizonyos pontok fölött, hanem 
a felső légrétegek áramlása sodorja 
szerteszét vagy süriti össze. Azt 
már Lakhovsky sem meri állitani, 
hogy a légköri elektromos kisülések 
mindig az ellentétes geológiai réte
gek találkozási pontjai fölött zajla
nak le. Épugy vitatható az az álli
tás, hogy a vulkánikus jelenségeket, 
az apály és dagály tüneményét is a 
földsugárzás okozza. 

„Vannak olyan geológiai rétegek. 
— olvassuk egy helyen, — melyek 
tellurikus kisugárzásának hatása 
alatt az ember ideges, nyomott ke
délyű, kedvtelen és képtelen minden 
komoly munkára. Helyenként a tel
lurikus sugárzás oly intenziv, hogy 
szivbénulást okoz, vagy öntudati 
zavarokat, melyek hatása alatt elő
fordul, hogy a gépkocsivezető el
veszti uralmát a kormány fölött". 

„Mit gondolnak, — kérdezi, — 
miért kivánkozik mindenki vissza 
Párisba, aki valaha is ott járt? 
Azért, mert a világ kulturájának és 
szórakozásainak központja? Nem. 
Nem a Quartier Latin és nem is a 
Montparnasse emléke okozza ezt a 
nosztalgiát! Az igazi ok az, hogy 
Páris olyan száraz, homokos talajon 
épült, amely fölött a tellurikus su
gárzás csak alig észlelhető". 

„Ilyen száraz és szigetelt talajok 
Afrika és Ázsia sivatagjai is és akt 
sokáig élt a sivatagban — örökké 
visszakivánkozik oda". 

Nem tudjuk, hogy a francia had
sereg gyarmati szolgálatra „itélt" 
tisztjei s Lakhovskynak az idegen 
légióban szolgáló honfitársai ezen a 
véleményen vannak-e s vállalnák-e 
ezeket a kissé merész „igazságo
kat"?... 

A könyv további részében kifejti, 
hogy az élőlény teste éppugy ellen
tétes elektromos töltésű sejtekből 
áll, mint a föld. Amig az élő elek
tromos gép: növény, állat, ember 
megfelelően reagálhat a hő, fény, 
hang érzetét kiváltó s az anyagcse
rét és a szervezet belső kiválasztó 
munkáját szabályozó kozmikus su
gárzásokra, melyek az egész világ
egyetemet azonos ritmus szerint 
kormányozzák — a szervezet egész
séges. A tellurikus sugárzás azonban 
előbb-utóbb a veszélynek kitett sejt-
részek reakciókészségének (oszcillá
ciós-képességének) csökkenését, el
halását idézi elő. Igy keletkezik a 
rák, a különféle daganatok, ez az 
oka az öregedésnek és a halálnak. 

A gyógykezelés módja tehát min
dig ugyanaz: vissza kell adni a be
teg sejt oszcilláló képességét. Lak
hovskynak, — mint kifejti, — sike
rült is ezt elérnie egy különleges 
készülékkel, amely mindazokat a 
rezgésszámú hullámokat egyszerre 
és nagy intenzitással kisugározza, 
melyek behatására a szervezet 
egészséges része megujithatja vagy 
ujra munkába állithatja az elhalt 
vagy reakciókészségét elveszített 
sejteket. A készülék eredményeit 
klinikai kisérletekkel igazolja. 

„Egyetlen célom, — irja az utolsó 
fejezet végén — hogy a világnak 
megmutassam az igazságot és meg
váltsam szenvedéseitől. Ma még ké
telyekkel fogadnak, de az igazság 
végül győzni fog". 

A világ mindig kétkedve fogadta 
a megváltókat, akár tudományos, 
akár pedig valamilyen elvont, ter
mészetfölötti igazsággal jelentkez
tek s mi tagadás, a kétely Lak-



hovsky világmegváltó teóriáival 
szemben sem indokolatlan... (Köves 
József) 

ALFRED CHAPUIS: LA SUIS-
SE DANS LE MONDE. 

(Payot, Paris 1940) A mai háború 
közepette kis államról irt műben 
nem igen nyilvánulhat meg remény 
és optimizmus. Svájcról szóló köny
vében Chapuis is elsősorban az idők 
nehézségeire utal a kis államokat il
letően s a könyv előszavában igy ir: 
„A háború Svájcban is gazdasági és 
erkölcsi zavarokat idéz elő, amiket 
azonban e könyvben, mely a békés 
Svájc időtlen arculatát tükrözi, nem 
emlithetek". És valóban: szó sem 
esik arról, miként próbál megbir
kózni az eléje tornyosuló nehézsé
gekkel a megpróbáltatások nehéz 
idejében a latin és német tenger kö
zé ékelt kis semleges ország. A kis 
államok létjogosultságát tagadó pro
pagandák korában azonban a szerző 
már az első oldalakon országa élet
jogának történelmi bizonyitására 
kényszerül: „Svájc nemcsak földraj
zi fogalom, hanem mindenekelőtt po-
litikai alkotás". 

A könyv felöleli Svájc minden kér
dését. Történelmén kivül tanulságos 
és értékes képet ad Svájc iparáról, 
mezőgazdaságáról, irodalmáról s né
pi és kulturális kérdéseiről is. Talán 
mégis legtöbbet mondanak, a legjel
legzetesebbek a könyvnek a svájci 
demokrácia aktuális kérdéseiről s az 
ország nemzetközi helyzetéről szóló 
fejezetei. A demokrácia meghatáro-
zásánál a nemrég elhunyt Motta 
szavait idézi: „Nincs egyetlen törté
nelem sem, melyben a demokrácia 
eszménye nagyobb érvénnyel nyilat
kozott volna meg és határozottabb 
folytonossággal tökéletesedett vol
na". De nem marad meg itt: „Egy 
gazdaságrendszer, amely pl. egyet
len osztály kezében hagyná a java
kat majdnem illuzórikussá tenné a 
politikai egyenlőséget". Ezt a megál
lapítását a svájci valóságra alkal
mazva arra a megállapitásra jut, 
hogy minden polgári jog ellenére 
Svájc gazdasági életében a munkást, 

mint termelőt mégis csak egy meg
merevedett rendszer gazdasági tör
vényei tartják hatalmukban. 

Nemzetközi vonatkozásban a sem
legességet tartja Svájc egyetlen le
hetséges külpolitikai megnyilatkozá
sának, de ugy látja, hogy az uj há
ború komoly megpróbáltatások elé 
állítja a kis ország hagyományos 
semlegességi politikáját. 

Kétségtelen érdeme a könyvnek, 
hogy egységes képet nyujt Svájc 
gazdasági és kulturális életéről. 
Történelmi visszapillantását gyak
ran váltják fel szigorú statisztikai 
adatok, melyek szemléltetőbbé te
szik a fejlődés menetét. Svájc irodal
mát kiforrott nemzeti irodalomként 
kezeli. „Négy nyelv egy irodalom" 
— ez szerinte a svájci irodalom leg
sajátosabb jegye. A könyvet Etter 
elnök szimbolikus szavai zárják: 
„Mi el vagyunk szánva folytatni or
szágunk történelmét". (Járai Rezső) 

H ORVÁTH IMRE VERSEI. 
(Elszánt kötelesség. Grafi

ka. Nagyvárad 1940) Horváth Imre 
rövid időközben immár második ver
seskönyvét jelenteti meg. Már előző 
kötete (Adj, kertem több virágot) 
megérdemelt figyelmet és jo
gos várakozást ébresztett iránta, és 
friss kötete örvendetesen bizonyit
ja, hogy a várakozás nem volt alap
talan. 

Horváth Imre igénytelen és této
va kezdetek után találta meg lirája 
mai hangját. Első versei vidékies 
hangulatukkal, elkésett érzelemvilá-
gukkal a századelő lirájának után
érzéseként hatottak. Eredeti tehet
sége csak ujabb termésében bonta
kozott ki. Verseiből egy fegyelme
zett, fontoló, képre, jelzőre igényes 
költőt ismertünk meg, a négysoros 
vers, a miniatür forma mesteri k e 
zelőjét. Bizonyára a kinaiak s fő
ként Kosztolányi példája hatott rá. 
Nem a modor vagy az eszközök át
vételére gondolunk. Horváth Imre 
esetében a csattanó formai ráhibá-
zás eredeti készségre, sajátos költői 
észjárásra vall. Azt mondhatnám: 
négysorosokban gondolkodik, mint 



ahogy van költő, aki szonettekben 
gondolkodik. Horváth Imre virtuóz 
biztonsággal kezeli ezt a látszatra 
igénytelen, valójában azonban, pró
bára tevő formát. Mennyi szemér
mes vallomás van ebben az éteri 
hangon rebegő világi könyörgésben: 

A túlvilági rózsák 
és liliomok szebbek. 
Adj, kertem több virágot. 
Sírom, adj kevesebbet. 

A modern szerelmi érzés kuszált-
sága négy összevillanó paradox ha
sonlatban: 

Jó vagy, mint mások kenyere. 
Szép, mint a szó, mit titkolok. 
Hü vagy, mint a gyülölködés. 
És hires, mint a gyilkosok. 

A ferences lelkű korhely hajnali 
társalkodása sétabotjával: 

Mást akart ő is, amikor kihajtott, 
mint büszke nád. Most őröm és 

rabom. 
Hogy hajnaltájban hazafelé tartok, 
rároskadok — és megsimogatom. 

Ezeket az idézeteket előző köte
téből vettük. — Uj verseiben a fe
nyegetett kortárs szorongó hangja 
uralkodik. A keserűen groteszk Ré
mület, az elborult hangu Nekik jobb 
és a méltóságos, aratóünnepi ritmu
sú Péternái a háborús esztendő nya
rának vészterhes, fojtogató hangula
tát idézik. 

A kor gyűlöletes jelenségeire cél
zó verseiben (Féregsors, Horog) a 
fojtott emoció az allegória személy
telen szigorába öltözködik, de az ál
öltözetű, versekből csak ugy sziszeg 
a titkolhatatlan megvetés. Ez a szó: 
„háború" egyszer sem fordul elő kö
tetében, de versei fölött a félelem sö
tét felhője ül. A halál gondolatát 
hessentgető, titkos „félelmekkel" és 
bogaras rettegésekkel teli költőt 
meglegyintette a vesztébe rohanó vi
lág páni félelme. A vihart félő, ször-
nyedt szamárbőgésből a rémület jo
gának hirdetését hallja. Az emberi 

felhördülésre gyáva korban az állati 
félelem harsonája hirdeti a világ 
lappangó igazságát... 

Utoljára hagytuk négysorosait. A 
pompás költői találatok egész füzé
rét kapjuk kötetében. Az Alföldi tél 
bájos humorú rajza a kinai versek 
finomságaival vetekszik: 

Tenyérnyi fagy. Ez itt a sarkvidék. 
Rátűz a nap — s olvad a percnyi hó. 
Lakából egy zömök veréb kilép — 
s tipeg, topog. Ő itt az eszkimó. 

Máshol négy sorban egész „világ
képet" kanyarit, mint ebben az antik 
derűvel mosolygó látomásban: 

Perdül a föld: szeszélyes, csonka 
kocka. 

Véle az ég terén pihenni dőlt 
arkangyalok egymásközt dévaj

kodva 
ütik agyon a végtelen időt. 

Idézzük még az Idegen nő cimű 
versét, amely merész hasonlatában 
összefogott képeivel a sűritő forma 
remeke: 

Hideg vagy, mint a héber temetők. 
S homlokod fehér márványa alatt, — 
mit hajad sötét indája benőtt, — 
titokzatos halottak nyugszanak. 

A kötetet román és francia költők 
verseinek forditásai egészitik ki. 
Maurice Fombeure didergő hangula
tu háborús Nocturnójának átérzett 
forditása különösen sikerült. (Kor
vin Sándor) 

AZ AMERIKAI BÖRTÖNMUN-
KA. Haynes E. Frednek a 

mult év végén New-Yorkban megje
lent könyve (The American Prison 
System, McGraw-Hill, 1939) az ál
talános kérdések felvázolása után 
azoknak az Egyesült Államokbeli 
kisérleteknek történetét ismerteti, 
melyek arra irányultak, hogy a fog
lyok munkáját a szabad ipar és ke
reskedelem jogaiban részeltessék. 
Megállapitja, hogy már az 1929. évi 
válság előtt nyilvánvaló volt a fog-



ságra itéltek munkájának egyre na
gyobb fontossága, főleg a vállala
toknak végzett munka megszünteté
sével s a fogvatartottak munkájának 
saját kezelésben való értékesítésével. 
1922 után a börtön-munka megszün
tetésére irányuló ellenzéki mozga
lom azonban ujból erőre kapott. 
1933-ban az Egyesült Államok 15 
állama törvénybeiktatta, hogy tilos 
a fogvatartottak által készült áruk 
külföldi eladása, s követelték ezen 
áruk eredetének külön megkülönböz
tető jelzéssel való ellátását. Az N. 
R. A. törvénytervezeteibe utasitások 
kerültek be a ruházati, gyapot és 
más iparokat illetően, melyek a bör
tönökben készült cikkek szabad ke
reskedelmi forgalmát voltak hivatva 
megakadályozni. 1934 januárjában 
azonban az Egyesült Államokon be
lül különböző államok ujabb önkén
tes megállapodásra jutottak, a rabok 
által előálitott iparcikkekre vonat
kozóan. Egyöntetü órarendet állapi
tottak meg a dolgozó foglyok szá
mára, valamint termelő gépek hasz-
nálatát is engedélyezték. A ruházati-
és gyapot-ipar munkarendjéhez al
kalmazkodva, a börtönök igazgató
sága heti 40 óráról heti 36 órára 

csökkentették a munkaidőt. 1934 ok
tóberében egy az N. R. A. által ki
küldött bizottság megvizsgálta ezt a 
megállapodást. Meghallgatta a szer
vezett munkásság képviselőit, akik 
követelték, hogy a börtönökben elő
állitott és a szabadon termelt áruk 
közötti tisztességtelen versenyt azon
nal szüntessék meg. A bizottság ugy 
határozott, hogy a börtönökben ké
szült áruk kereskedelmi forgalmát 
meg kell szüntetni és javaslatokat 
is tett ebben az irányban. 1935 szep
temberében végül az elnök egy szer
vet létesített, melynek hivatása a 
börtön-munka ujjászervezése s a 
kérdésnek végleges megoldása volt. 
Ez a szerv a különböző államokban 
végzett tapasztalatok alapján egyre 
késziti módositó javaslatait az ellen
tétek elsimitására. 

Szerző véleménye szerint azonban 
az a viszály, mely a börtönökben ké
szitett fogyasztási cikkek körül fel
merült, nemcsak az ezekkel az 
árukkal üzött tisztességtelen ver
seny ellen irányul, hanem általában a 
verseny ellen, amit a börtönökben elő
állitott cikkekkel a munkásság ér
dekei ellen folytatnak. (Szeremley 
László) 


