
a háborúban lyukadnak. Dos Passos száraz és monoton recitálása az 
idö tragikumát érezteti. Nem hangsulyoz itt ki semmit. Mac elveszti 
legjobb barátját: „Ike Hallt sose látta többé." Ennyi az egész. A hoz
zátartozók halála, börtön, tönkremenés, háború gyors egymásutánban. 
Alig érnek rá busulni, vagy örülni. A kényeskedő Janney Williams 
tengerészöccse, Joe (az 1919 főhőse) hazajön útjáról és felhivja 
Janneyt. Ez szégyelné társasága előtt és azt telefonálja nem ér rá. 
Másnap beszélgetésükből megtudjuk, hogy Joe leitta magát. Néhány 
szóval sejteti csak Dos Passos Joe minden nosztalgiáját, szomoru 
vágyódását. Hősei csavarognak, utaznak, kalandoznak. Szinte furcsa 
a mi európai énünknek, hogy folyton történik velük valami. Az idő 
zaklatja, hajszolja őket. Felemelkedni a népből. Vagy felemelkedni a 
néppel együtt. Karrier vagy osztályharc. Erotika vagy önfeláldozás. 
Ezek fő konfliktusaik, de ezeket sem ők maguk oldják meg, hanem 
az események. Lélekelemzésre nincs idő. Az élet maga sem igen baj
lódik már az egyes emberek lelkének kielemzésével. Dobálja, veti, 
emészti őket s nem törődik a lelkükkel, S fanatikus munkások: arcát 
látjuk közben megvillanni. Ők a nyugodtabb, emberibb jövő kovászai, 
a ma kaotikus piszkából a világosság felé emelik arcukat. 

Dos Passos nem szatirikus. Nagyon komolyan veszi az életet és 
hogy tulságosan ne sebezze és hogy mégis művész maradhasson, fölé
nyeskedő tárgyilagosságba menekül. Minden alak körül a sors, világ
szemlélet, szempontok különböző atmoszféráját árasztja. S bár a mun
kásokkal rokonszenvez a tőkésben is meglátja a „sors áldozatát." 
Könyve hívogató szó a szebb élet felé. Az egész mögött az író tragi
kus pátoszát érezzük, aki az élet meztelenségén, az egyén tehetetlen
ségén gyötrődik, a szocializmust: szomjuhozza s egy kifinomult, ki
művelt emberség tökéletes művészetével a szocializmust szolgálja is. 

(Budapest.) Györkös Ferenc 

M I LETT VELED EMBERKE? Fallada emberkéje korproduktum. 
A regény sorsa emberke sorsa. A cimlapot az első kiadáshoz még 

George Grosz rajzolta: a vonalakból emberke szürke bérkaszárnyás 
valósága szaglott. De jött Hitler és emberke új pelenkát, új cimlapot 
kapott: apa-mama német büszkesége lett, német honfireklám. Most 
már bátran lefordíthatták magyarra: Mussolini is hive a gyereksza
porodásnak. Mi lehetett ezekután még emberkéből? Zenés filmoperett, 
ahol minden szép és minden jó, ahol táncos angyalkák ugrálják körül 
emberkét és éneklik: „Kleiner Mann was nun?" Hitler Falladát em
berkéjével együtt a saját képére formálta, de ezt a változást már Fal
lada nem jegyezheti. Emberke mai valóságát Werner T ü r k doku
mentálja ( K i e i n e r M a n n i n U n i f o r m . — M. Kacha Verlag, 
Prag). A regény csinadrattával kezdődik és hőse egy Rudi nevezetű 
postás. Fiatal ember, akit először izgat fel a nő, akit szexuális vá
gyak és egyéb hangulatok rángatnak ide-oda, akit külsőségek kötnek 
le, egy ember, akinek nincs akarata, állásfoglalása, Lenne kommunista 
is, de ugyanúgy lehetne más is, ahogy a nő, ahogy a hangulat, vagy 
a helyzet éppen kívánja. A „marxistáknál" még futárszolgálatot is 
teljesít, csakhogy imponáljon a nőnek, de amikor végignéz egy uni¬ 
formisos zenés náci felvonulást, akkor hirtelen kikristályosodik vá
gya és itélete: „hiába, uniformis nélkül az ilyesmi nem ha t . . . a mun
kások menetében asszonyok is vannak, mit keresnék ott asszonyok... 
Csak a nácik tudnak valamit, az ő felvonulásaikban van igazi ruck¬ 
zuck." És ezzel el is dőlt emberke sorsa: az uniformis elvégezte mun
káját, a hitleri patkányfogók tudják, hogy milyen nótát kell fujni, 



hogy ruck-zuck jőjjön emberkékbe. Amikor az igazi nő, a finom Emma 
aztán azt kívánja, hogy ő is bujjon ilyen uniformisba, akkor Rudink
nak már nem sok biztatás kell és SA ember lesz. A regény vége: 
államszubvencionálta kollektiv esküvői szertartás: harminc SA pár 
egyszerre tömegesen az oltár előtt. Orgona búg és Heil zug. „Rudit 
még soha így nem ünnepelték, ilyen mámorítón, ilyen boldogságba 
ringatón. És ha Rudi nem viseltetne oly nagy tisztelettel a Füh re r 
iránt, akkor egy pillanatra azt hitte volna, hogy ő most Hitler 
Adolf". A regény egy giccslevelezőlap valósága. De valóság. A tra
fikok divatból kiment szentimentáliát, a. színes, fényes képesla
pok átmentődtek egyetlen hazug szépségnek a fasiszta sötétségbe. 
Giccsvalóság és John Heartfield konzseniálisan egy ilyen szerelemtől 
ömlengő SA párt ábrázoló levelezőlapot használt fel címlapnak: em
berke új valóságát, vonalakat, amiket már nem George Grosz rajzol, 
de amit így ilyen képeslapszériában a hitleri élet vetél. Türk minden
nél hasznosabb munkát végzett regényével. Megmutatta, megérttette 
a nácimozgalom tömegbázisát: a kispolgárt, akit a. fasizmus az illu
ziók szférájába emelt és uniformisba öltöztetett, hogy így mindennél 
biztosabb és megbízhatóbb ágyutöltelékké változtassa. Emberke ma 
az ágyutöltelék valóságát jelenti. 

Emberek, szegényes, éhesen, üldözötten, éhesen és elnémultan, 
fertőzötten és emlékterhesen: a berlini bérkaszárnya változatlan vi
liága a maga mindennapi szürkeségében és gyerektragédiába csúcso
sodva: Bernard B r e n t a n o novellái ( B e r l i n e r N o v e l l e n . Op¬ 
recht & Helbling, Zürich) csodás élességgel hozzák elénk ezt a mai 
berlini valóságot. Azaz csak egyik novellája, mely annyira dokumen
tum, hogy bátran odaállítható hires müve, Der Beginn der Barbarei 
in Deutschland mellé. Emberke hétéves élete és halála oly megdöb
bentő realitással van felvázolva, hogy ez tényleg csak egyszer sike
rülhet novellában egy publicistának. A kis Rudi élete, aki apját nem 
ismeri, aki csak piszkot, éhséget, veszekedést és prostituciót lá t maga 
körül, aki hét éves korában többet tud, mint más husz éves korában, 
aki ösztönösen huzódik el mindentől, ami náci, aki nevelőapjával egy 
szövetségben tudja magát és meghal. Meghal, amikor új apjának akar 
segíteni kézigránátokat nácik elől rejtegetni. Meghal, mert megbotlik 
és a gránát a kezében robban. De mert a közelben ép' nácicsapatok 
gyakorlatoztak, az újságok merényletről írnak és a hétpróbás náci
szerkesztők tajtékot turva tüzelnek a vörös veszedelem ellen. Kár, hogy 
a másik két novella gyengíti a könyv nagy értékéit. Clément Moreau 
fametszetei, a cimlapképtől eltekintve, sem mondhatók konzseniális 
alkotásnak. 

Werner Türk giccses levelezőlappal dokumentál, Brentano a 
szürke valósággal; Walter R o d e , a hires bécsi védőügyvéd — ká
romkodással. Pamflettje: D e u t s c h l a n d i s t C a l i b a n (Európa 
Verlag, Zürich) alaposan leszedi a szenteltvizet Hitler Németországá
ról. Heves, tüzes, egymást tullicitáló mondatok állnak, össze és indul
nak támadásra a legnagyobb hazugság ellen, mely ma mégis a legtel
jesebb valóság. „Életünk a hazugság állandó extázisa... Nem a v i l á 
got akarták megjavítani, de a javíthatatlan világ birtokosai akartak 
lenni. A „nemzeti" forradalom nem az ellenzők lázadása, de az irigy
ség műve . . . A nemzeti szocialisták minden típust maguk köré gyüj
töttek, akik kivágytak a kulturából, vagy akiket a történelem folya
mán sem a kereszténység, sem a kultura szelleme meg nem érinthe
tett." Türk emberkéje postás, Anton Kuh pedig azt mondta egyszer, 
hogy a hitlerizmus a postahivatalnok diktaturája. Ezt a postahivatal¬ 



nok elméletet fejti ki aztán Rode: Ez a diktatura azoké, akik proletár
sorban voltak, de akiknek derogált a proletár. Ez a „verschämter 
Proletarier" bujt most uniformisba: „Egy kispolgáruralom porosz 
változatban és német alapossággal százszázalékos borzalmat és bruta
litást jelent, A postahivatalnak diktaturája a buta fickó diktaturája, 
aki nem akarja, hogy becsapják és akit mégis mindig az, orránál fogva 
vezetnek. Walter Rode könyvének hibája, hogy egyoldalúan csak ezt 
a kispolgári szektort világítja meg és nem reflektorozza azokat, akik 
ezt a kispolgárdiktaturát az orránál fogva vezetik. A mai Németorszá
got nem lehet elintézni a tántorgó jobbra-balra csapkodó Calibánnal, 
aki nem hagyja magát zavartatni, aki süket és csak az orráig lát. A 
drótfigurarángatók, a Calibánt, dühbegurítók jól tudják, hogy mit és 
miért csinálnak. Céljaik pozitívan kalkulált akarások. Ezt is fel kel
lett volna fedni, így lett volna igazi váddokumentum és nemcsak 
pamflett, nemcsak pergőtüz az egyik frontszakaszra, az ágyútöltelé¬ 
kek, az emberkék első vonalára. Ha nincs, aki a háttéri állásokat, a 
kényelmes fedezékeket lövi, ha nincsenek messzehordó ágyuik, akkor 
hiába a pamflett zárótűze. 

Csodálkozunk az uniformis mai szuggeráló hatalmán, emberke 
illuziómámorán, posztharácsoló mohóságán és elfelejtjük, hogy volt 
egy „marxista" párt, mely ugyanígy és ugyanezt csinálta. Rudolf 
O l d e n vitairata: W a r u m v e r s a g t e n d i e M a r x i s t e n ? 
(Streitschriften des Europäischen Merkur, Paris) a német szociálde
mokraták büneit igazolja. „Mit akartak a szocdemek? A forradalmat 
nem, csak a minimumot: a váratlanul az ölükbe pottyant állásokat min
denképpen megtartani." Mindenképpen? Még erőszak sem kellett, 
csak egy rendelet, csak egy intézkedés és a Braunok és Severingek 
„engedtek az erőszaknak". Mért? Olden megadja a választ, mert a 
szociáldemokráciának rossz volt a lelkiismerete. Akinek vaj van a fe
jén, az nem mehet ki a napra. A gyávaság, az elvtelenség következté
ben, mert kispolgárok voltak, ugyanannak a szuggeszciónak kerültek 
a hatalmába, mint amivel Hitler hatott a tömegre. A gyenge, a senki, 
a véletlenül hatalomba pottyant imádatával babusgatták a nagy 
uniformist, az igazi, a látható erőt: a tisztikart és egyedül benne látták 
a köztársaság alaperejét. „Der Kaiser ging, die Generäle blieben": a 
német köztársaságnak ezt a legtipikusabb valóságát a szociáldemokra
ták tenyésztették ki. Olden itt helyesen reflektorozott. Amit azonban 
a másik marxista pártról mond, az — kispolgári fecsegés. „Minden 
rázkódtatás jobbról jött és a munkásság forradalmi jelszavakkal csak 
a fasiszta táborba ijesztette át az embereket". Aki így állítja be a 
helyzetet, az nem ítélhet, az kinullázza az egyetlen létezett és létező 
ellenerőt a fasizmussal szemben. Olden így a fasizmus fatalistája 
lesz és ezzel eljátsza itélő szerepet és jogosultságát. 

Az Europäischen Merkur egy másik vitairata (Ludwig B a u e r : 
U n d O e s t e r r e i c h ? ) az osztrák problémát ebben az alcimben fogja 
össze: „Egy álltam keres egy népet". Ausztria szükséges, de kérdés, 
hogy lehetséges-e? Bécs csak mint a Habsburg birodalom fővárosa lé
tezett, de ma „egy sarokba felejtett esernyő" mely préda és ép' azért 
gyujtószikra az európai puskaporos hordóhoz. Bauer perspektivája 
a történelemből indul ki: még minden nagy háborút Ausztriáért vi
seltek: a spanyol örökösödési háborút, a török háborúkat, a harminc
éves és hétéves háborút, a napoleonit, aztán 1866-ban, mélyből a het
venes keletkezett és végül a világháborút. És most előttünk az új 
perspektíva Ausztria örökségéért. Ilyen szituációban mi lesz az oszt
rák emberkéből? Eddig is mindenről lekésett egy orrhosszal, semmit 



végig nem vezetett, semmit végig nem gondolt, a Luegerek és Seipe¬ 
lek tudatosan az idő ellen dolgoztak. Az utód Dollfuss ugyan mi mást 
csinálhatna. Az osztrák emberkékben most tudatosan tenyésztik eze¬ 
ket a negativumokat. Dollfuss megajándékozza a varázsszóval: Stän
destaat, de értelmét Bauer bogozza ki: „Ez az a varázsszó, melynek 
mindenki olyan értelmet adhat, amilyen éppen jól esik. A valóság
ban azonban nem más ez, mint az urnairtózás. Félelem a néptől 
melynek döntő szavazat többségét egyik fél sem tudta megszerezni, 
kísérlet: a hatalmat átadni egy kisebbségnek, viseljék a terhet és a 
felelősséget mások." Az osztrák emberkét a kor ellen dolgoztatják. 
Létezik és mégsem létezik. Nem akar semmiről sem tudni, nem akar 
semminek részese lenni és így lesz majd passzív szikrája és megindi
tója újra egy véres történelemnek. Emberke szó nélkül újra teljesí
teni fogja történeti hivatását és egy új 1914 véglegesen pontot fog 
tenni Fallada regénye után. 

(Stósz) Fábry Zoltán 

NAGY LAJOS FALUREGÉNYE. 1. Nagy Lajos új regénye hosszú
életű kritika napjainkról, napjaink emberéről, társadalmáról és 

ideológiájáról. Nem is regény ez a kötet, hanem kritika. 1932 magyar 
faluja kap ebben az irásban maga elé egy olyan varázslatos tükröt, 
amelybe, ha belepillant, kétségbeesésében elhalványodik, kócos haja 
megőszül és sovány, kiéhezett arcán előttünnek a ráncok. Kiskunha
lom Budapestről hajón négy óra, vicinál ison három, utazási költség 
harmadosztályú jegy 3 pengő 90. Más szavakkal, de így kezdődik a 
regény. Kiskunhalom lakosainak száma 2687, a lakóházaké 599, a falu 
belső területe 400, egész határa pedig 5753 katasztrális hold. Csupa 
realítás. Ez nem mese, ez nem agyrém, ez a tiszta valóság. Kétség 
sem férhet már közel ehhez a községhez, amelyet az író, mégha modell 
kizárásával is dolgozott volna, így megteremtett. Ezek már lexikális 
adatok, gyanakvóak elővehetik a menetrendet, földrajzkönyvet és tér
képet meggyőződhetnek a regény lejátszódó történetének helyrajzi 
adatairól. Augusztus 17, szerda, a nap 4 óra 58 perckor kel. Bárki 
utána nézhet a naptárban, nem éri csalódás. Későbbiek folyamán elő¬ 
kerülhet hegy és vízrajzi térkép, szociológiai alapismeretek tára, gaz
dasági szakkönyvek, rádióműsor, népegészségügyi napló, katekizmus, 
elemiiskolai tankönyv, az író nem játszik bujócskát, nincs rá eset, 
hogy bárki is valamiben megfoghatná. Adatainak és (ismereteinek 
halmaza csak Flaubert Bouvard és Pécuchet nagyobbterjedelmű re
génytöredékének adatmennyiségéhez mérhető. Ezek titán az ember ön
kéntelenül is a regényben szereplő alakok hiteles fényképei után ku
tat, születési bizonylatok és halálozási bizonyitványok után. A falu 
realitásának a képe a legteljesebb. Mindenki benne van, aki a falu
ban él, csak az író hiányzik belőle, neki csak a szava hallható. Szava, 
amellyel elmondja a dolgokat, amely szárnyal, lecsap, szenvedéllyel 
vagy anélkül, gyalázkodón vagy megértve, tudományosan és meleg 
szatírával, szava, amely csak akkor halkul el, ha az írónak megáll az 
esze, és semmiképpen sem tudja megmagyarázni a kétségbeejtő dol
gokat. 

2. Kicsoda egyáltalán ez a Nagy Lajos? Otromba kérdésemen, 
már látom, felháborodnak mindannyian, akik nem ismerik a helyze
tet. Soraim reputációjának védelmében együgyű szavaimról már le 
is rántom a leplet. Kicsoda ez a Nagy Lajos? Nem kérdés ez termé
szetesen e sorok olvasóinak szemében, akik e kivételes képességű és 
csalhatatlan szemű irónak termékeny működéséből már eddig is ér¬ 


