
dés kulcsa. Elemezni kellett volna továbbá a h o n f o g l a l ó magyar
ság szociális strukturáját. Ez a katonai nomád törzsszövetség t a l á n 
nem is volt oly differenciálatlan. Legalább is feltehető, hogy keretei
ben már kezdett bontakozni egy, magát az állatállomány gondozásától 
és egyéb produktiv munkától függetlenítő katonai csoport. A honfog
lalás háborúiban ez a csoport még inkább megerősödhetett s a meg
hódítottak rovására tovább fejlődhetett. Zsákmányszomja kielégítésére 
pedig előtte állott a gazdag Nyugat. Igy történhetett meg lassan bi
zonyos vagyon- és hatalom-koncentráció, a „katonai arisztokrácia" ki
alakulása, mely „erősebben veti magát a belső koncra a külső zsák
mány vesztével". Igy alakulhatott ki a hármas hatalmi csoport, Bul
csu, Ajtony, Géza vezérek csoportja és ebből nőtte ki magát véres har
cok árán az Árpádház. A régi felépítmény lerombolása és az új fel
építése ez. Politikai forradalom, de az emberek termelésben való gaz
dasági viszonyának f o k o z a t o s megváltozásán alapul, vagyis foko
zatos szociális erejedés eredménye. István király reálizálja az új tár
sadalmi viszonyoknak megfelelő politikai, jogi és ideológiai felépít
ményt. E fejlődés elemzése után jöhetett volna az István által erősza
kos uton bevezetett felépítmény dialektikus visszahatásának a leírása. 

„A régi római tipusu rabszolga üzemet Magyarországon sohasem 
ismerték. Ép' ezt ugrotta át a forradalom." (29.0.) Ez a beállítás ki
válóan jellemzi Stalte sematikus felfogását. A történelmi fejlődés 
mennyiségi változásoknak ugrásszerű minőségi megjelenésében, de 
nem fejlődési szakaszok átugrásában történik. Az emberiség általános 
társadalmi fejlődésének a menetét nem lehet az általános fejlődés kere
tében megjelenő valamely speciális rész (a magyarság) fejlődésével 
mechanikusan egybevetni!. 

Valójában Stolte csak az anyag kiválasztásában és a dolgozókkal 
való együttérzésben, nem pedig az anyag feldolgozásában mutatkozik 
marxista történetírónak. Stalte csupán kiegészítette és átdolgozta a 
Gergely és Migray által felkutatott anyagot, áttanulmányozta még Hó¬ 
man magyar történetének idevonatkozó résziét, s Gergely kibővített és 
átdolgozott beosztásában beleillesztette Engelsnek és Kovaleszkinek a 
törvényszervezetre s a nyugati feudalizmusra vonatkozó irásainak ki
vonatát. .. Stílusa folyamatos és egyszerű. Mondanivalóját viszont rend
szeresebben csoportosíthatta volna. Varga Gábor 

UJ MAGYAR IRÓK: BERDA JÓZSEF. (Férfihangon, Versek.) Cí
méből következtetve úgy vettük kezünkbe Berda József új verskö

tetét, hogy végre meghalljuk azt a „férfihangot", amit tiz esztendeje 
várunk tőle. Ismét nem kaptuk meg s most már aligha fogjuk meg
kapni. Ime egy származása és osztályhelyzete' szerinti „igazi" proletár-
költő, akii nem hajlandó megkeresni osztályát és önmagát osztályában, 
aki megrekedt stiláris modorosságokban, s akinek örök témája (im
már öt kötet versen keresztül), a saját gyomra és a saját szexualitása. 
Az azonban eszébe sem jut, hogy éhségének és szexuális nyomorának 
okait társadalmi viszonylatokban keresse és észrevegye, hogy elnyo¬ 
motttságában nem áll egyedül. Éhsége és nélkülözései egyetlen versé
ben sem jellemzők a hasonlósorsúak millióira, az egész mindvégig 
Berda József magánügye marad, ami (s ezt érezzük is) mint „költészet" 
megszűnne létezni, ha a költő valamely véletlen folytán jobb sorsba 
kerülne. Viszont iró-mesterségi vonatkozásban (s ezt meg kell állapí
tanunk), kétségtelenül költő. Vérző emberi melegsége, önzése és szere
tete, testi fétisizmusa mélységesen őszinte s ez a kvalitása az, ami ma
gasan kiemeli a hasonló zsánerű költők tömegéből Páthosza sokszor 
megrázó, — bár sajnos néha kisiklik mondanivalói alól. Azt mondhat¬ 



nók: individualista forradalmár, vagy még helyesebben: anarchista, 
ki mindent megtalált, amiből kiábrándulhatott, de nem fogja soha meg
találni azt, amiből hitet és erőt meríthetne. (Korvin Lajos) 

G ARAI JÁNOS Sarlós magvető cimű versesfüzetével új nevet dob 
be a haladószellemű magyar ifjúság gyér arcvonalába. Garai Já

nos különben onnan indul az iróvá-levés felé, ahonnan jóformán min
den polgári iró: a verstől. Epikus magvú versei viszont arra engednek 
következtetni, hogy fejlődése csakhamar prózairóvá terebélyesíti. A tö
megesen jelentkező fiatal költők átlag típusával szemben G. azzal éb
reszti fel olvasója figyelmét, hogy tudatosan törekszik verse élmény
szerü és formai egészként való kiképzésére. A forma kérdésén túl G. 
világszemlélete kiegyensulyozott, rokonszenve és állásfoglalása félre
érthetetlen. Egy-egy — nyilván régebbi — versén hasonlat csiszolásai 
egész „velencei porcellán"-hamisan hatnak azok mellett a kiegyensú¬ 
lyozott darabok mellett, melyeket nem a kispolgári izlésű pennaforgató, 
hanem a tisztánlátó, a valóság hevétől lázas ember ejt ki izzó tolla 
alól. (M. N. J.) 

L A P O K , F O L Y Ó I R A T O K 
AZ ESZMÉK ÉS MEGOLDÁSOK ZAVARA FRANCIAORSZÁGBAN 

„Megállapítjuk, hogy az eszmék és a megoldások zavara egyre na
gyobb", — irja, A r t u r o L a b r i o l a a fasizmussal kacérkodó La 
GRANDE REVUE-ben. A fasisztáik táborában, kivéve a személyes ér
deküket védő vezéreiket, senki sem tudja mit akar. Még a Tűzke¬ 
r e s z t e s e k , (a frontharcosok fasiszta csoportja) a legszámottevőbb 
és a legkomolyabb alakulat sincs tisztában a céljai felöli, illetev: a hatal
mat akarja. Ugyanilyen homályosak a válság értelméről folyó diszkusz¬ 
sziók. M o u n i e r a válság okát a pénzben látja: „A modern ember ön
kéntes martaléka a Pénznek; álltala tesz szert a polgári szellemre, me
lyeit a zsugoriság és a szegényes élet jellemez... mindez szabad teret 
ád a primitiv barbárizmus felébredésének," ,,Mi abban a kettős 
értelemben vagyunk forradalmárok, hogy a szellem heroikus erőfeszí¬ 
tés a tökéletesedés felé.., s hogy a modern világ széthullása jelenleg 
annyira élőhaladott, hogy teljes összeomlása szükséges... Szerintünk 
a szellemi forradalom vezet a legmesszebbre. Messzebbre, mint a legza
josabb technikai vagy politikai forradalom..." (ESPRIT.) 

L u c i e n D u p l e s s y is a civilizációról beszél: „Az igazi civilizá
ciónak az a szerepe, hogy vagy boldogságot vagy nagyságot vagy biz¬ 
tonságot vagy szépséget szerezzen az embernek. A mi civilizációnk 
ezekből nem adott semmit. Ellenkezőleg, mindezeket elvette, amikor 
már számítottunk rá." Mi tehát a tennivaló? „Ha azt akarjuk, hogy az 
ember ne essen vissza az egyszerű benyomások, az automatizmus ko
rába és ne falja fel a mechanikai, akkor vissza kell állítani a szemé
lyiségeit a régi helyére és művelni kell, nehogy a technika mámora 
feleméssze... Előbb a személyiség, aztán a mechanizmus!" (LA GRAN
DE REVUE.) 

H e n r y d e J o u v e n e l már reálisabb téren mozog: „A francia 
kormány nem biztosítja többé az ügyek vitelét, azok szolgálója lett, 
akiknek parancsolnia kellene." Igy alakult ki az a helyzet, hogy „a tisz
tességes emberek azt csinálják, mit tudnak a becstelenek viszont, amit 
akarnak." Megállapításai is konkrétak: „Franciaországnak nem pártok 
közti békére, hanem kormányra van szüksége... A pártok neutrálizá¬ 
lása, amit Union nationalenak neveznek nem tekinthető konstruktiv 


