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Irta: GELLÉRI ANDOR ENDRE.

Szerencsétlen érzések között hagytam 
el kedves budapesti szeretőmet, a kéksze
mű Emmyt. Nehezen ment a válás, hiszen 
Emmy oly hótestű volt, hogy ágyam az éj
szakában egészen kivilágosult tőle; arca pe
dig annyira csókolnivaló, hogy néha egész 
éjjelen át mint valami apadhatatlan ízű 
gyümölcsöt faltam egyetlen csöpp helyét, 
kék szemének sugártanyája és pisze orra 
mellől ívelő arcránca között. Emmy any- 
nyira a testhez kötötte remek csudálatossá- 
gával eszemet, hogy a könyveket halálosan 
untam: jó néhány száz lapot kellett átfor
gatnom a regényekben, míg egyetlen olyan 
bájos részhez értem, mint aminő Emmy 
kisújja volt, ha azt nekitámasztotta az ál
lának.

Sajnos, nemcsak ilyen bájos, kéjes ké
peim maradtak meg Emmyről. Duzzogó, 
nyelvelő, sőt veszekedő emlékek is! Akko
riban már szidnom kellett öt egy dagadt úr 
miatt, aki kövéren — mint valami hájas 
Nap — fölbukkant a láthatáron. Én min
denesetre gyorsan elneveztem öt Elefánt
nak, néha kis kocának hívtam. Ennek a da
gadtnak semmise volt tíz pengős jegyet 
venni Emmynek egy operacsillag tündöklő 
hangjának élvezéséhez — akkor, midőn én 
egy-egy árva mozijeggyel is alig-alig lep
hettem meg ideálomat.

S egy ilyen koncert utáni éjszakán (még 
télutó volt akkor), mintha sírjából vissza
jött volna hozzám látogatóba a nagyapám 
és nagyanyám. Épp péntek este volt s így 
egy-egy szál égő gyertyával érkeztek 
ágyamhoz és fényükkel a fejemhez hajol
tak. Kissé sápadtak voltak rég nem látott 
nagyszüleim és fehér felhőben port lélegez
tek ki. Nagyapám még köhögött is a sok 
portól. Ellenben ez a két vallásos gyertya: 
mintha két faggyúvégen lobogó parányi 
Nap lett volna s mintha nagyszüleim azért 
nem szólnának hozzám semmit, hogy e két 
tiindéri gyertya fénye mint valami erdőt a 
napsütés, úgy világítsa be agyamat és an
nak indaként bogozott gondolatait. Teljes 
tisztasággal láttam be fényüknél, hogy 
Emmy és az Elefánt biztosan megbeszélik 
a nap valamelyik órájában a koncerteken 
való találkozást: s hogy Emmy, akiben volt 
valami különcös disznólkodás: hótestű Em- 
mym igazában két férfi fűzét szítja és he
ves lángjukat élvezi is. Jaj, e két túlvilági 
látogató gyertyája mindennél világosabban 

bizonyította be, hogy amíg én reggeltől es
tig, mindössze félórai ebédidővel, roboto
lok: Emmykém egytől háromig szabad az 
üzletéből s egy ilyen kövér bankügyész 
szintén szabadságot vehet magának erre az 
időre. Ó milyen jó bankügyésznek lenni! 
Ha nappal jövök rá erre: őrjöngve még ta
lán ölök is, de így, egy túlvilági üzenet su
garán át az önkéntes lemondás szelídségét 
kívántam meg viszonyunk befejezéséül.

Csak menj az Elefánttal Emmy. Csak 
menj a kövérrel!

— Én majd az után fogok menni, ami 
nö helyett betöltheti a gondolataimat: az 
Isten után. S hogyan járhat az ember az 
Isten után szerencsésen?: gondolatban.

Mire eddig jutottam, előbb nagyapám, 
aztán nagyanyám fújták el szelíd péntek
esti gyertyáikat s én e látomás és álombéli 
elhatározás végével, könnyektől nedves, ki
zokogott arccal ébredtem fel.

Aznap nem mentem árulni a boltba; 
gondolkozni indultam el és felejteni, reg
geli nélkül. Szívemben a szerelmi csalódás, 
de már fejem fölött ott a világosuló ég s 
azon mint tó vizén a kusza árnykép, a szür
ke faágak rajta. A kis harmatban fiirdö 
uccai kavicsokat néztem; s egy park arabs 
mintájú vaskorlátját, amin mint burnusuk- 
ba takaródzó tevehajcsárok feküdtek a dér 
alvó ezüstalakjai. Azt a tüneményt lestem, 
hogv hajtja szét a világosodás a ködöt a 
házak arcáról... azt bámultam, hogy ahol 
még nem volt előbb ablak, most már tün
dökölve látszik s benne egy hálósipkás lány 
áll két kiesi öklét szétfeszítve az ablak ke
rete között. Rózsaszín gyönyörű hálósip
kája volt, hegyben végződő, mint a hollan
di lányoké s izzó borvörös köpönyege; ah 
milyen ösmerős lány jelent meg nekem hir
telen az Úr kegyelméből, villant át rajtam, 
mily helyes innen messziről elnézni őt, akár 
valami virágot, amely ott nyílik egy uccai 
parkban, de a következő pillanatban mégis 
sírva fakadtam, mert a lányka mögött föl
merült Elefánt pufók hálókabátos képe; 
komikusán fölborzolt éjjeli hajzattal... » 
napfölkeltét nézték egy édes éj után... 
Úgy kell nekem, Isten után indultam s első 
utam „volt” szeretőm ablaka alá vitt.

Rózsaszín, hegyes hálósipka? van vala
mi affektált ebben, hogy ilyen nagy lány, 
aki három évig viszonyt folytatott velem, 
ily szűzhöz illő sipkát hord még mindég! s
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ez a rikító borvörös köpönyeg! Rózsaszín 
és bőrszínű együtt! Piha! és az Elefánt 
hozzá! , ,

A lépcsöházhoz, mely szállásomul szol
gál, íme ezek a dolgok vezettek. Egy teljes 
év telt el azóta. Az a reggeli séta elvette 
állásomat... nem nagy eset ma: másikat 
nem kaptam helyette. így hát elindultam 
gondolkozni, mert időm s módom volt erre 
reggeltől estig.

Bár Egyiptomban lennék, gondoltam 
éppen ma este, míg egy talált ujságlapon a 
meteorologiai intézet hírét böngésztem. Mi
lyen precízen jelzi eső után a fagyot; a 
fagy még tegnap Oroszországnál volt, de 
ma már ott birkózik a középről s délről 
ömlő légiáramokkal... és így ma éjjel, aki 
annyira átázott, mint én, a hat napra tartó 
szakadatlan esőzésben, a hetedik napra meg 
is fagvhat. Mert szállásom már régen nem 
volt; s az éhségtől űzetve, nem tudtam 
egész nap a lépcsőházban való múmiás tes- 
pedést sem tűrni. Járnom, mozognom kel
lett, meggörnyedve a szörnyű eső korbácsa 
alatt, figyelve, milyen csudálatosán fürdet 
engem ez az égi vízzuhatag. Figyelhettem, 
hogy lesz a ruhám tüdőgyulladás ellen való 
boríték; s mintha már apró delfinek fújták 
volna magosra lábujjaim alól a vizet. Fi
gyeltem: mire jó ez, hatodik napja eny- 
nyire ázni az esőn! Emlékeznem kellett 
arra a reggelre ismét, amikor gondolkozni 
indultam: mit is ehettem én előtte való 
este, hogy holt nagyszüleiül jelentek meg 
éjjel nékem: s ha megjelenve eltűntek, mi
ért kellett miattuk otthagyni az állásomat? 
Sajnos hónapok óta mindössze annyi hasz
nom volt a nagy gondolkozásból, hogy ki 
tudtam mutatni: igazában azért hagytad 
ott az állásod, mert ezt. könnyebb volt ke
resztülvinned. mint egytől háromig szabad
időt kérni a téged utáló Bernstein úrtól. És 
hónapokon át megfigyeltem Emmyn, hogy 
az arca sohase mosolyog igazán felém s 
amig azelőtt szinte elém küldte a száját: 
most laposan hagyja s nem esucsorítja 
csókra ajkait. Tehát hónapok apró látomá
sai kényszerítettek arra, hogy végre kivizs
gáljam gyanúmat... node hát ezeknek a 
kivizsgálása olyan nagy dolog-e, hogy éf 
demes volt értük a lépcsőház pislogó lám
pája alatt a meteorologiai jelentés fagyot 
jelző híre miatt már előre vacogni? Hát ér- 
demes néhány ilyen világos szerelmi követ
keztetésért ekkora nagy szakállt s ily ki
éhezett gyomrot viselni a régi helyett?

— Mit állsz itt olyan nyomorultan, te, 
menj ki kutya az esőbe! Az egyetlen igazi 
gondolat, hogy egy ilyen nagy szamárnak. 

aki egy Emmy miatt idekerült, jobb elpusz
tulni minél hamarább.

Eső! holnapi fagy előtti eső, mondd ki
nek kopogtál ennyit, mint apró ólomsörét, 
szakadatlanul fedetlen fején? Égi serét! 
kinek szaggattad így át cafatos ruhaszöve
dékét mint nekem! S ha megállnál, ha nem 
csattognál a fülemen mint valami ereszen 
folyton! De téged az ég küld s az kifogy
hatatlanul gazdag az ilyesmikben! Ó miért 
nem öntik inkább holmi szobalányok az 
őszi esőt egy kis kannácskából, virágcsere
pet öntözvén vele s ami ebből lecsorog fönt
ről, csak annyi esne az ilyen kóbor legény 
nyakába!

Letelepültem a gádorba s félálomban 
motyogtam szitkaimat az eső ellen ... egé
szen addig, mígcsak elnehezült fejem nem 
konvult horkolva a mellemre ...

... Lány vagy hölgy, aki előttem lép
delsz s finom lábad védetten áll ki egy he
lyes kalucsniból; lány, olyan jó legalább a 
nyomodba menni. Gyászruhás vagy mint aa 
éj: kalapod tollai: mint szürke felhők s ha 
kissé oldalt nézel a lámpafénybe, látom a 
brilliánsaid szikrázó csillagát.

Olyan okosan, oly ringatón kedvesen 
haladsz. Honnan érkezel és hova tartasz? 
Sejted-e, finom lábaid emelvén, hogy hátad 
mögött egy bőrig ázott legény már nem a 
hatodik millió ráhulló esőcsepet tartja szá
mon, hanem elfeledkezve erről a számlálás
ról azt figyeli, hogy ernyőd alól, mint va
lami üvegház nyitva hagyott ajtajából: ru
hád kellemes illata dől; a pára nedvszagú- 
vá teszi ezt az illatot s lám erről fölmerül 
emlékembe az a boldog kor, amikor egy hö
rögve dolgozó gözprésnél a vegyileg mosott 
ruháknak adtam erélyes kéz és lábmozdu
latokkal első vasalást. S akkor a gőz ilyen
fajta nedves illatokat fújt ki felém a mo
sott ruhák pórusaiból; s akkor, hallod-e —, 
már hangosan motyogtam — a festőüstben 
egy félméteres kolbászt főztem s egy pohár 
sört hozattam hozzá tízórára. S hogy izzad
tam akkoriban te kalocsnis hölgy: hallod-e, 
bárcsak a tizedét izzadnám mostan, ahe
lyett, hogy ez a hideg égi halálveríték cso
rog végig arcomon. Héj, akkor még volt 
szép sötétkék ruhám, aminek a nadrágját 
minden nap lebugoltam a gőzprésen s hoz
zá félcipőm lakkból, ernyőm és felöltőm 
bársonygallérral ... akkor, héj, kiskalocs- 
nisom. az ilyen hölgyike, ha rámnézett, 
Memphisem izzó parazsát láthatta gügye 
szavaim helyett s én ezüst cigaretta-tárcá
ból tudtam volna őt megkínálni, ha paran
csolj tőlem valamit. Míg most, mert olyan 
barátságos testmozgással mész előttem s 
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mintha figyelnél motyogásomra, kérek tó
led két fillért, kenyérre. Úgy fogom kérni, 
hogy megérezd, egy nő szerencsétlen áldo
zata vagyok, már-már börtöntöltelék.

S ekkor a hölgy megállt. És kiváncsin 
szembe fordult velem. Kedves, huncut arca 
volt: mosolygásában azért volt némi kis 
sírás is.

Szinte láttam magam, amint sortesen, 
ruhámba mint mosogató rongyba csavarva, 
esőtől kuszáit hajjal bénultan állok előtte 
és csak a szemem, a szemem mondhatja 
meg néki, hogy ki vagyok.

— Nem Lajcsinak hívják! — kérdezte 
s arca és termete rögtön finomabbnak tűnt, 
mint amilyen a hangja s kiejtése volt.

— Sajnos nem — így feleltem.
— Sajnos! — és rámnézett — gondolja, 

hogyha Lajcsinak hívják, akkor jobb lenne 
magának! ... Itt, az első emelet tíz alatt 
két perc múlva nyisson be, ha már fölmen
tem. Pá — vetette felém kacéran s befor
dult a kapualjba

Church daughter! le a gallérral, elő az 
ujjaid fésűjével: egv megőrült hölgy a látó
határon.

Olló, olló! hallottam: vannak a világban 
olyan gazdag, meleg nők, akik kicsit ösz- 
szeszorítják ajkukat s noha keresztények
nek látszanak, kikeresnek egy uccán ván
dorló. mindenkitől kitaszított zsidó legényt 
s azt mondják: jöjj, ma péntek este van!

S ezzel már indultam fölfelé. Az ajtó 
kissé nyitva volt: s még beljebbre egy 
újabb fehér ajtó nyílt s mögötte két ezüst 
gyertyatartó csillogott az asztalon, lobogó 
lánggal.

S ott állt az asztalnál, kissé megütödve 
belépésemen, szép szőke hajjal az asszony 
s mellette egy elhízott ősz úr: valószínűleg 
az ura. Noha apjának is vélhettem őt.

— Hát Isten hozta nálunk, — mondta az 
úr, mint aki már sok furcsát megtűrt és 
megszokott.

Nem tudtam mit felelni. Buja ágyat 
vártam éjszakára, egy drága női testet s 
helyette az irgalmasság fogadott. Az ötlött 
föl bennem, hogy most ismét úgy járok az 
itteni két gyertyával, mint a múltban nagy- 
szüleimnél. Akkor fölismertem a két álom
béli gyertya segítségével az igazságot s ez 
a bárgyú igazság idáig hozott, hogy most 
egy asszony, testének finom mozgásával, 
mint éhes kutyát a csonttal, fölcsal ide két 
másik lobogó péntekesti gyertyához és itt 
ismét irgalmasságot kapok szerelem he
lyett. Pedig, mi érne többet! a várható le
ves, a hús, a mákos fonottkalács, pohár bor. 
a vacsora végén, vagy pedig az, hogy a férj 

kinyissa tündéri hálószobája ajtaját és 
imaba nierülten virrassza vé^ig a nékem 
átadott éjszakát!

Szobalány jött be, de fölhúzta rögtön az 
orrát, mikor meglátott. Azonnal a padlót 
nézte, amit elöntött piszkosan a cipőimből 
kifolyó sáros víz. S ez a szobalány is olyan 
ennivaló volt: fehér köténye alól, mint le
takart gyümölcsök villogtak elő mellei; s a 
lábacskája épolyan csattos cipőbe volt buj
tatva. mint mikor utoljára színházba vol
tam, mint egy színpadi szobalánynak.

Ha legalább a cselédszoba mellé külde- 
nének aludni... a cselédszoba mellé, a cse
lédlányhoz bújva, noha valaha volt hótestű 
Emmym, aki meztelenül szeretett sütké
rezni a kályhatűznél.

Ó, minek is indultam el én gondolatok 
után s különösen, ha nem is volt mit elgon
dolnom. Guriga cérna, vaskazetta árulás az 
én mesterségem s nem a kínok nehéz latol
gatása.

S legalább ez a cselédlány szakáll nél
kül látna, rendesen megfésülve s kapnék 
tőle egy veder melegvizet lemosdani s az 
ősz úriembertől száraz inget éjszakára ... 
de ehelyett azt mondta kissé hidegen az úr: 
■— Mariska, adjon kint enni ennek a fiatal
embernek.

Mikor ott ültem a gőzölgő konyhában 
azt kérdeztem a lánytól: — Magát Maris
kának hívják!

— Igen — felelte — miért!
— Mondja, van, a nagyságos asszony

nak valakije, akit Lajcsinak neveznek! Ta
lán az urát, vagy az elhalt fiát! — s a sze
mem összehúztam.

S ekkor nvelvesen azt felelte: — Ej, hát 
nem érti, hogy az űr hirtelen hazajött!

Kanalaztam a forró levest s fejemet in
gatva tűnődtem: — Persze, — folytattam 
halkan — a nagyságos asszony valaha sze
gény lány volt (és kissé érdes hangjára em
lékeztem) ... s ilyenkor ha csúf az idő, föl
hívja vendégségbe az ucca szegényeit is.

— Persze asszonyokat s lányokat is, no 
nem ! — és a cselédre néztem.

— Asszonyokat nem hív, ha mindent 
akar tudni. Csak ilyen piszkokat, mint 
maga. Mindig mondja: tudod-e Mariska, 
hogy az ilyen piszoknak, mit jelent egy nő! 
Engem is bíztat, hogy ilyesmit szeressek.

Meggörbültem: — És többször nem 
hívja föl ugyanazt! ... Mariskám — mond
tam elfullva — akkor legalább te....

Éles csengetés hangzott s be kellett vin
nie a sülthúst. Két karomat elrántottam át
ölelt derekáról... Hátha mélyen alszik éj
jel az öregúr? hátha főikéi ágyából a nagy
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ságos asszony selyem hálóingben s ideoson 
hozzám? Hátha szegény lány volt, hátha 
legelőször ilyen szőrös, átázott-átfázott le
gényt szeretett?

De a Marist, más híján, begyújtom. S 
már lángolt az arcom a készülődéstől.

Aztán kijött a nagyságos asszony. Va
lami kék selymes köpönyegben, amin hím
zések fénylettek s olyan eziistpapucskában, 
amely fehér prémmel volt szegve a sarkai
nál... nemsokkal előtte Marisnak már el
mondtam azokat az alattomos gyújtó szó
kat. amitől tűzbe jött... izgultunk, mikor 
ö megjelent a tövig égett gyertyatartókkal.

— S ha nem Lajcsi a neve, akkor mi
csoda! — kérdezte kíváncsiskodva.

— Endre, vagy Bandi.
— Hát majd holnap úgy uzsonnatájban 

kedves, — susogta — följöhet s kecsesen az 
ablakba tette a két ezüstgyertyatartót.

Rögtön menni akartam: gondoltam azúr 
parancsa ez s az úrnő óhaja is.... mikor 

Maris égő arccal megszorította a karomat: 
Most már bújj be a szobámba, ha fölpisz
káltál ...

De én szöktem. Olló, csak gyorsan, visz- 
sza a lépcsöházba. Még nincs kapuzárás, le 
a pincebejáróba ... S csakhamar elnyujtóz- 
tam a jeges kövön. De kék és hímzett köpe
nyében előttem állt az irgalmas asszony s a 
kialudt péntekesti gyertyákat letette mel
lém nesztelenül. S úgy tűnt, mikor a hideg 
rázott a pincetorokban, hogy attól vacogok, 
hogy holnap alkonyaikor ő már az enyém 
lesz. A kék selyem meztelen testet takar 
majd s a prémes ezüstpapucskák lebukkan
nak a lábáról, ha átölelem s a levegőbe rin
gatom a karommal. Ringatom és csudákat 
fogok neki beszélni én, akin ma éjjel ezüs
tösre fagy’ a hat napi esőtől nedves ruha.

Ó kékruhás! nékem eddigra jégruhám 
lesz! S ha még élek, holnapig havas sza
kállam. jégesapos hajam, nyomorom eltű
nik kipirult tested irgalmas melegétől.

KOMOR ANDRÁS: B. T. (Regény, Pan- 
theon-kiadás.) A könyv 120. oldaláig a Nem
zeti Építőipari R. T. mindennapos életét 
mondja el reggel félnyolctól negyedegyig. E 
néhány óra eseménye ilyen hosszan leírva — 
talán szokatlan. Tulajdonképen nem Í6 lehet 
„eseménynek" nevezni, ami itt végbemegy. 
A Hivatal működik, emberek, jobban mondva 
hivatalnokok dolgoznak. Ez a jelentéktelen, 
sőt unalmas, dohosszagú bürokrata „élet", ez 
a sok banalitás, ez a sok eseménytelenség, ami 
ezen a hétköznapi hivatali délelöttön „törté
nik" — ez a tárgya a regény első és nagyobb 
felének. Az egyhangú, gépies munka olyan 
változatos megfigyelésekkel, olyan életteljes 
plasztieitással van elénk varázsolva, ez a min
den rendkívüliséget nélkülöző 120 oldal olyan 
pompás, olyan érdekes olvasmány, — hogy 
kénytelenek vagyunk a lenézett és túlhaladott 
naturalizmust egy kissé rehabilitálni. Mert, 
ha ez a módszer jó kezekbe kerül (mint most), 
akikor lám: mire képes. Itt nem lehet azt 
mondani, hogy ha tökéletes képet akarok 
nyerni valamiről, nem fordulok a művészet
hez. hanem a technikához. Nincs az a fény
képezőgép, az a hangosfilmfelvevő, de el sem 
képzelhető olyan masina, amely úgy meg 
tudná oldani ezt a feladatot, mint az írás. És 
ez az Írás felsőbbrendűsége, ez az irodalonj 

immanens képessége, amely a totalitás érze
téhez viszi az olvasót. A három terem diktál, 
gépel, gyorsír, hörög, szuszog, álmodozik, 
dolgozik, dolgozik ... Szemünk előtt forog a 
gép, halad a munka, mikor beüt a villám és 
az egyik tisztviselő ebédszünet alatt olvasva, 
felfedez egy cikket, amely elinditja a lavinát. 
Hatalmas panama pattan ki. Megjelenik a 
rendőrség. Az igazgatókat letartóztatják. Már 
három órakor szélnek eresztik a tisztviselőket 
Kiimmerle úr, tipikus kispolgár, kitűnő hiva
talnok, letámolyog . . . minden megrendült 
benne, otthon a család... nincs munka! Ki a 
bűnösl mered fel benne a kérdés és ekkor 
találkozik a lépcsőn a vezérrel, akit két detek
tív kísér... ökölbeszorul a keze és — meg
emeli alázatosan kalapját.

Kár, hogy a második rész gyors tempójához 
is az előbb említett aprólékos módszert vá
lasztotta az író. Ami kitűnő volt elébb, az itt 
nehézkes. Ha azonban az első részből a meg- 
elevenítés nagyszerűségét, a második részből 
a történés hatásosságát, azaz azt a hatást 
emeljük ki. amely az előbb megingathatatlan
nak hitt „rend" hirtelen felbomlásának ellen
tétében csúcsosodik ki, — akkor méltón érheti 
dicséret a szerzőt Írói céljáért és írói eszkö
zeiért.

(Debrecen.) Bajomi Endre.
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HÁROM GOETHE TÖREDÉK
Irta: THOMAS MARK.

Egy tanulmányban, amely tavaly, tehát 
még ezer évvel ezelőtt keletkezett, bizonyos 
sorrendben néhány író jelent meg, közöt
tük Goethe. A sorrend ellen a szerkesztőnek 
nem volt kifogása, Goethe említése nem tet
szett neki s magyarázatot kért. Úgy tett, 
mint Upton Sinclair. aki azt állította, hogy 
a görögség emléke élettelen pelyva s csak 
néhány egyetemi tanár kényérjegve: az an
tik világgal biztosít magának gondtalan 
megélhetést. Goethe is kenyérjegy. Filozó
fiája érdektelen. írása elavult. Személye 
antipatikus. A balhiedelmet szóban sike
rült eloszlatni, de a szerkesztő ezzel nem 
elégedett meg. írásban követelte. íme az 
írás: Goethe filozófiájának érdekességéről, 
írásának korszerűségéről és személyének 
vonzó voltáról.

Börtönfilozófia.
Ha a szociális morállal szembe lehet ál

lítani a despotamorált, a polgári morállal a 
proletármorált, a szolgamorállal az urimo- 
rált s így minden morál csak egy a morá
lok közül —

Ha a logikus gondolkozással szembe le
het állítani az ökonomikus gondolkozást, a 
misztikussal szembe a mágikusát, a gya
korlatival szembe a theoretikusat s így 
minden gondolkozás csak egy a gondolko
zások közül —

Ha a praktikus életmóddal szembe lehet 
állítani a szemlélődőt, ha az élvezővel szem
be lehet állítani az önfeláldozót s így min
den életmód csak egy az életmódok közül —

Ha az abszolút elérhetetlen s minden re
latív. ha nincs állandó ismeret csak törté
nelmi. nincsenek tények csak látszatok, ha 
nincs semmi biztos és minden bizonytalan, 
akkor —

Überzeugungen sind Gefangnisse, ahogy 
Goethe mondja, azzal a félreismerhetetlen 
isteni részvétlenséggel, amelyik nem kény
szerít állást foglalni sem a börtön mellett 
sem a börtön ellen, hanem kinyilatkoztatja 
a valóságot. Az istenek nem akarnak elfo
gadtatni semmit. Nem szereznek híveket, 
nem követelnek. És ha a kivételes ember ki-, 
vételes pillanatban megpillantja őket és 
még kivételesebb pillanatban ki tudja fe
jezni azt, ami egészen mélyen isteni: — ez 
az az atmoszféra, ami Goethe három szavá
ban él. Nem mondja, hogy a börtön rossz, 
a szabadság jó, hogy meggyőződésesnek 
lenni annyi, mint nyomorult fogságban 
ülni ,meggvőzödéstelennek annyi, mint sza

badnak lenni; nem mondja, hogy vessétek 
le meggyőződésteket és szabadítsátok ki 
magatokat a börtönből. Az istenek nem csi
nálnak propagandát és nem toboroznak 
pártot. Az istenek vannak: minden cél, 
minden haszon nélkül és nem csúnyák, nem 
beszélnek igazat és nem szépek és nem ha
zudnak,^— vannak: cél, haszon, szépség, 
csúnyaság, igazság fölött, nem törődve vele, 
nem törődve semmivel — betöltve a maguk 
lényének teljességét lényük megrendíthe- 
tetlen valóságával. És mindaz, ami isteni, 
annak jele a feliilállás érinthetetlenül tiszta, 
irány nélküli léte „Az ember akkor hajózik 
a legmesszebbre, ha kormány nélkül hajó
zik” — mondja Shakespeare: — igen, ak
kor egyenesen az istenekhez hajózik. Ami 
szintén nem jelenti azt, hogy dobjátok el a 
kormányt és hajózzunk a legmesszebbre. 
Shakespeare nem buzdít, nem ösztökél, ép
pen úgy, ahogy Goethe nem irányít és nem 
beszél rá. A meggyőződés börtön — nem 
jelent végeredményben semmit, nincs fel
fogható értelme: mindössze van, úgy van, 
ahogy a közömbös világtény van. Legyen 
meggyőződésem, ne legyen! Üljek börtön
ben, ne üljek? Dobjam el a kormányt, ne 
dobjam! Az isteni szavakban nincs tanács,
— nem utasít, — nem világosít fel. — nem 
tanít. Ha van meggyőződésem börtönben 
vagyok, ha megszököm belőle ennek a kije
lentésnek alapján, akkor a kijelentés börtö
nében vagyok. Ha hiszek benne, az is bör
tön, ha megtagadom, az is börtön. A meg
győződés börtön. — még akkor is. ha ez a 
meggyőződés a nemmeggyőződés. Mindegy, 
hogy az ember kormánnyal kormányozza 
hajóját, vagy kormánynélküliségével. — 
Mert isteni kijelentést megérteni annyi 
mint istenné válni. — istenné válni pedig 
nem az. hogy kijelentést szolgálni, hanem, 
hogy isteni kijelentéseket tenni, vagyis ha*  
szón, szépség, igazság, jóság fölé emel*  
kedni, — minden cél és irány nélkül lenni,
— betölteni a lét teljességét a lény meg-*  
rendíthetetlen valóságával és teremteni.

Orfikus összó.
Nem tudni ki volt az. aki a , mágiában 

először az istenek megbékítését látta: akár
ki volt, tévedett. Azóta közhitté lett, hogy 
a mágia az isteneket le akarja beszélni, 
meg akarja győzni, érelmetlen isteni nyel
ven kényszeríteni akarja őket arra, hogy az 
embernek ne ártsanak. A mágia trükk. 
Nem! A mágia nem elűzés, hanem idézés. 
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A mágikus időben az ember leveti az em
bert és leveti az életet: az embernél több 
lesz és többet él, mint életet. Szellem? — 
nem, a szellem az élethez van kapcsolva, a 
mágiában az élet van kapcsolva valamihez! 
A mágia eszköze: a szó.

A nyelv rejtélye. Nem hang. Beszéd. A 
szó nem értelem, hanem idézet.

összó. Orfikus ősszó. Goethe azt mondja 
öt összó van: démon, tyché, erős, ananké, 
elpis. Gondolf kevésnek tartja és még 
hozzáteszi: félelem, hiány, gond, szükség, 
halál. Csodálatos, hogy még, aki a legjob
ban érti a dolgokat, még az is milyen ke-4 
véssé érti!

Nem több összó van. hanem kevesebb. 
A mágia csak egy szó, az, amelyiktől min
den kapu megnyílik. Van szó, amelyik cso
dát tesz: tündéreket idéz, démonokat, kí
vánságokat teljesít. A művészet az őscse
lekvés másolása. A költészet az összó ár
nyéka. Az ősszó nem a logos. A logos szeli 
lem és a szellem az élethez van kapcsolva, 
az ősszóban az élet van kapcsolva valami
hez. ami több, mint élet. Összavak vannak a 
fizikai és mathematikai képletekben. A 
képlet ősdadogás. Összó rejtőzik minden 
mágiában: a képben, szoborban, költemény
ben. motorban, gépben, dalban: mindenütt 
ahol emberfölötti lét jelenléte kétségbevon
hatatlan tény, ahol a végtelenség megjele
nik. az emberfölöttit, a végtelent az összó 
idézte meg.

Mindenki érti: állat, növény, kö, gép, 
gáz. fény, elektromosság. Megvan a szél
ben, mótorberregésben, ágyúdörgésben, he
gedűben. Minden emberi nyelv minden sza
vával belőle származott és azt akarja kife
jezni. De minden nyelv menekülés előle és 
csak azért használ annyi szót, nehogy azt 
az egyet ki kelljen mondania. Üteme olyan, 
mint az őserdőben élő négerek idéző tompa 
zúgó dobütése. Benne van a tojásból most 
kibújt madár csipogása, a rügy megpatta- 
nása, mennydörgés, hullámmoraj, sóhaj és 
kürtszó. Megfejthetetlenül egyszerű. Kibe- 
tűzhetetlenűl világos. Minden kimondott 
szóban van benne valami és kimondhatatí 
lan.

Ezért különbözik az írott irodalom min
den más művészettől. Az írott szó különbö
zik a festéktől, márványtól, hangtól. Min
den művészetben megvan az anyag vará
zsa. Az irodalomban a varázsló nem az 
anyag, hanem valami más.

Az írott szó több, mint a kimondott, 
írott tettek nagyobbak, súlyosabbak, mint 
a szó tettei. A nők költészete a hazugság, a 
férfiak hazugsága a költészet. Mikor a szó 

felébresztette a gondolatot, eltűnik. Meg
semmisül a Valami megmutatásában. Gon
dolat ez? „A szó csak jele a gondolatnak, 
mondja Nietzsche, ahogy a gondolat is jele 
valami másnak”. Das Leben ist nur ein 
Gleicliniss” írja Goethe. Az irodaiam szava 
nem tolakszik, nem ferdít, nem vonja el a 
figyelmet a Valamiről. Az ősirodalmi szó a 
szezám. Azért van, hogy kivarázsolja a pa
lackból a dsint és, hogy feltárja a kincses*  
barlang ajtaját. S ha a kapu megnyílt, a 
szezám elvesztette jelentőségét. A szónak, 
ha a Valami megjelent, meg kell halnia 
Minden szó, amelyik a kapu feltárását túl 
akarja élni, amelyik számít arra, hogy 
egyénileg fennmarad, gonosz szó. Nem is 
éri el a célját. A szó, amelyik azzal íródott, 
hogy sajátkülön életet alapít, sohasem fog 
kinyitni egyetlen varázspalackot sem. 
Rosszhiszemű, szándékos, érdekelt, ichhaft 
szó.

Az irodalom szava azért született, hogy 
meghaljon. Az irodalomban az anyag örö
me, ami minden más művészetben olyan 
fontos, hiányzik. A súly nem a szónyiságra, 
hanem a szóntúliságra esik, a kapukat kitá
ró, felszabadító, megrészegítő valamire. De 
nem gondolatot kelt. Nincsen gondolat, 
amelyiknek hatása az életre nagyobb lenne, 
mint egy pillanat. A gondolat megőrzött 
idő. Nincs maradandó gondolat. A gondo
lat nem jár. Platón gondolatának számlap
ján az idő ante 350. Goethe 1820. Nietzsche 
1890. Az én gondolatom róluk 1934. A gon
dolat nem él. hanem van. A gondolat nem 
az élet célja, hanem az életet alkotja. Az 
élet több, nem törődik a gondolattal. Az 
élet nihilista. Semmivel sem törődik. Vagy, 
ami ugyanaz, mindent megcsinál. És az 
életen túl van a Valami. Ennek jele a szó.

Goethe úgy mondja: Urworte — orp- 
hiseh.

Politikus életmód.
Ma már jó. A tudósok felépítették azt 

az elméletet, hogy mindenkinek szabad 
élni. Csak az elmélet még nem ment át a 
gyakorlatba. Már szabad, de még nem le
het. De a tudósok nem esnek kétségbe, mert 
hiszen eljön majd az idő, amikor az embe
riség érvényt szerez magának. Dolgozzunk 
a.jövőn! Legyünk az emberiség felszabadu
lásának harcosai. Legyünk politikusok!

„Az állam, mondja Montesquieu, aki ta
lán tudós volt, de inkább nem, mint 
igen, ahol a pénzszerzés tisztelt és irigyelt 
foglalkozás lesz, feltétlenül romlása felé 
tart". Ma az a helyzet, hogy kísérlet törté
nik a pénzember, a nemzetgazdász, a ban
kár, a rendőr, a politikus, Ford, Rockefel-
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ler. Morgan, Marx, George, Stalin. Fouqué 
igazolására. Új hős! Miért nem veszi fel ezt 
a hőst is az emberi szellem képviselői közé 
Carlyle. vagy Emerson? Miért nem példa 
Ford? A probléma nem ostoba. Nehéz elfo
gultság nélkül ítélni. Az ember irigyli 
Fór dót? Vagy csak a pénzét irigyli? Vagy 
mit irigyel, ha egyáltalában irigyel? Van-e 
kilátás arra, hogy Loewenstein, Fugger az 
emberi nem képviselője legyen? Nincs? 
Miért? igaza van Montesquieunak, amikor 
azt mondja, hogy a pénzszerzés nem tiszte
letreméltó foglalkozás? Mindenkinek az 
életében van egy indifferens pont, amikor 
spontán belső elhatározás alapján elszánja 
magát és választ a pénzszerzés és valami 
más között? Miért nem lett Hamsun ban
kár? Egészen jól lehetett volna — ezzel az 
energiával. Miért nem lett bankár Gorkij? 
Miért nem lett miniszterelnök Rolland? 
Miért nem lett tőzsdés Beethoven? Miért 
nem lett Strauss Richard vezérigazgató? 
Miért nem csináltak egyes emberek ötéves 
gazdasági tervet? Az ötéves terv a meggaz
dagodás és a hatalomrajutás alapképlete? 
Miért nem volt politikus Goethe, annak el
lenére. hogy miniszter volt? Amikor a 
pénzzel való foglalkozás tisztelt lesz, nem 
harmadrendű foglalkozás lép elő elsőren
dűvé? Nem az alacsony, ostoba, rosszhisze
mű. tisztességtelen foglalkozás lesz tisz
tfitté? Montesquieunek igaza van? Igaza 
van Keyseriingnek, amikor azt mondja, 
hogy a gazdasági gondolkozás tisztátalan?

Aki nem törődik a gazdasággal és a po
litikával ehenhal, mondják megingathatat
lan fölénnyel a tudósok. Nos ez az. ami 
nem igaz. Csak a politikus hal éhen. „Az 

élet maga rendezi értékeit,” mondja Or
tega. amikor Goethei igyekszik összevonni. 
Leben ist nur da unt gelebt zu werden, 
mondja Goethe és utána Scliul'r: Ich 
möchte leben, fasst möcht’ ich sagen, gelebt 
werden. — utána George Stefan: leli tue 
das, was das Leben mit mir tűt. Goethe po
litikamentes, tervmentes, gazdaságmentes.

A tudósok nem tehetnek mást, mint, 
hogy a harmadrendűt kinevezik elsőnek, a 
a gazdaságot életvonalnak, mert a tudo
mány- maga harmadrendűség. Mi az első
rendű? — Leben is nur da um gelebt zu 
werden. Ez az, aminek semmi köze a tudo
mányhoz: ez az. amelyik nem tudós, nem. 
keres igazságot: ez az, amikor az ember 
megszűnik hinni abban, hogy a világot át
alakító terve életcél, hogv világraszóló fel
fedezéseket tesz az igazsággal s ezt helyet
tesíti az öröm, amely a nagy életerő felbúz- 
dulását jelenti, lángoló kitörését. Ennek 
nincs erénye, nem akar semmit, különösen 
nem akar híveket, pártokat, terveket, célo
kat, mert ő maga sem híve annak, amit lát, 
csak nézője s maga is éppen úgy le van 
győzve a benne megnyilatkozó látvány 
nagyszerűségétől, — síelt als Natúr zu 
betraehten — és a kultúra „az animális le
hetőségek kibontakozásának csak egy külö
nös iránya”. Tervek! Hatalom! Pénz! Ban
kár! Miniszter! Munkásvezér! Szocialista! 
-— Van egy öskínai feljegyzés, száz év előtt 
még nem ismerték. Belloc találta meg egy 
régi kolostorban: Goethe biztosan nagy 
elégtétellel és örömmel olvasta volna: a fel
jegyzés. a „Hetek könyvében” azt mondja: 
hét földterhe van: — az áruló —a fajtalan 
— a kegyetlen — a ravasz — a hamis pró
féta — a szökevény — és a politikus.

STEFAN ZWEIG: Erasmus. (Rózsavölgyi 
kiadás 1934.) Talán még soha írók annyira nem 
menekültek vissza elmúlt történelmi korsza
kokba, mint ma. Az az író, aki fölismeri népé
nek. fajának, intellektusának sorsközösségét: 
biztosan történelmi regényt, vagy biográfiát 
ír. Jól láthatjuk ezt éppen erdélyi íróinknál. 
Mi ennek az oka? Az egyik kétségkívül az, 
hogy az író, a maga érzékeny idegrendszerével 
nem bírja a mai élet vad káoszát, azt a bizony
talanságot, amely minden átmeneti kornak sa
játossága. Inkább belemerül a történelmi stú
diumokba nem azért, mintha azok szelídebbek, 
megnyugtatóbbak és biztosabbak lennének a 
mai kornál, hanem: mert mégsem érintik köz
vetlenül az írót, nem kényszerítik aktuális, 
napi állásfoglalásra. Az Írók másrésze pedig 
eppen a mai korral való analógiákat keresi s 

független szemle

fedi föl a múlt eseményeiből. Ebbe a csoportba 
tartozik Stefan Zweig is. Analógiákat keres, 
hogy magyarázatát találja mindannak, ami —■ 
ma történik. Rotterdami Erasmus, a „Balga
ság dicsérete* 4 szerzője, könyvének hőse. Igazi 
polgári hős s ha ma a polgárságnak szüksége 
van hősökre, hogy osztályöntudatát vissza
nyerje, úgy jobb, nemesebb s emberibb példa
képet nem is adhatott volna Zweig Erasmusnál. 
akinek kora, a nagy felfedezések szédítő évei, 
tényleg egyedül hasonlithatók korunkhoz. Ak
kor Í6 rombadőlt minden, ami elébb még szik
laszilárdon uralkodó igazság volt s az emberi 
szellem akkor sem tudta nyomon követni a 
fölfedezések rohanó tempóját. Mesteri plaszti- 
citással állítja mindezt elénk Ziceig s érdemes 
olvasni könyvét, ha magyar fordításával nem 
is értünk mindenben egyet. Dénes Béla.
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HABÁN MIHÁLY HÁROM VERSE
KÖSZÖNTŐ.

Kozmikus fények fognak körül engem és kövéren hajt 
ki az öröm szívemből.

Oh véreim, milyen csodálatos az élef szépsége a 
földön!

Oh véreim, milyen jó lenne örökre itt maradni!
De sarkamat tapossa a vénség és az idő tördeli 

szárnyamat.

JÖVENDŐ HÁBORÚK KÜSZÖBÉN.

Vigyázó, magasba szökő tüzoszlop a lelkem és íme hangos 
szóval felnyög és fölkiált!

Ö kicsi népek, kik a béke idejét szeretitek, mikor a 
fénylő földek vígan teremnek, énekelnek! ,

Milyen zúgást hallottatok álmotokban, milyen látó-, 
mástól rettent meg a ti szívetek 1

íme értetek kiált a lelkem, nyög és kiált, mint a 
borulások előtt futó száraz szélben a fák!

Jaj nekünk, mert megrakták gyönge vállainkat rely- 
télyes, erős fegyverekkel!

Jaj nekünk, mert vérrel borítva láttam az eget, az 
ifjúság legszebb éveinek vérével borítva!

Vörös színe alatt egy bombavető repülőgép szállt, 
sötéten és nagy zúgással, mint a beteljesült átok jele!

És árnyéka útjain a halál fuvalma járt, gyilkos gázok 
pusztították el az élő városokat!

A VÁNDORRAL CSODA ESIK.

'Vándor vagyok s éjjel néha megállók a fehér úton, mert 
forró suttogás támad körülöttem.

Ilyenkor megérint az egész világ, és tüzes csókkal 
hajlik a lelkemre!

ízek, illatok, hangok, színek koszorújában állok, min| 
a táncoló nyoszolyólányok közt a vőlegény.

És érzem, érzem, hogy a föld szeretője vagyok én é;l 
a csillagok szerelmese!
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SEBEK
Irta: ZEMPLÉNYI KLÁRA.

Végül is észre kellett vennie. Mert min
den reggel hét órakor ott állt az „idegen 
úr” a megállónál, hol a munkába induló 
férfiak, nők közt ö is villamosra várt. Kis, 
kopott lakktáskáját idegesen a mellére szo
rította, míg hátába remegő pontként szúrt 
bele az idegen néma, makacs pillantás. Vi
lágos szempárból jött, nyers, szikrázó su
gárzással. A sugár mélyén sárga villanás 
lidércezett. A hátába lyukat égetett, a vál
lait katonás glédába kényszerítette, a hom
lokát bíborba gyújtotta. S mikor az érkező 
kocsi felé indulva bizonytalan lábakkal föl
lépett a hágcsóra, egv hideg férfi-kéz 
néma erőszakkal megmarkolta az övét.

Bennt a műhelyben, a forró vasalók pá
rás leheletében, a rezgő villanykörték 
emésztő szikrázásában tíz dolgozó leány
társával együtt, ült és varrt. Munkaadó 
asszonya régen vérré vált biztonsággal, 
helyzetének végleges rendezettségében rövid 
utasítással selymet tett eléje: — Merz, ezt 
egészen apró öltésekkel dolgozza! — s míg 
görnyedt derékkal, agyát a munkára me
revítve, apró öltéseket húzott, vibráló ke
zén véres nyomot hagyott a boszorká
nyos tű.

Körülötte a lányok fecsegtek: — Márta 
elhagyta a barátját, mert talált egy dro- 
guistát, ki nélkülözhetelen a boltban. Fi
nom parfümöt kever és mindig hoz belőle 
egy üveggel.

Lennt az ueeán egy teherkocsi dübör
gőit és a nagy, sárga műhelyben rezegtek a 
villanykörték. Reszkető fémszáluk megbor
zongott a, forró világosságban. A lányok 
homlokáról verejték csurgott, de nevettek: 
— A mérnökné megint hízott négy kilót, 
mégis taftruhát rendel! Oszlop lábain gu
miharisnyát visel, úgy járja a rumbát az 
ötórai teán. — Fiatal szemük rápolkázott 
Merzre és sunyin viháncolt a szavuk: — 
Te aztán nem táncolsz! Remete! Kékszemű 
szentecske! Hallgató szűzecske a műhely
ben! Csak ül, iií és varr!

Lábait a szék átlójára cövekelve, mé
lyen hajolt a munkája fölé. Zárt, fiatal szi
gorúsága csak egy lépés volt a valódi szép
ségtől. Társait izgatta a természet komor 
titka, mely szüzességéből kiáradt. Mozgás- 
talan, simabőrű arca, nagy, hallgató sze
mei, nyurga, magas, nyugodt teste, válto
zatlan kimértségben meredt eléjük. Fel
rázta aggódásukat, a bizonytalan jövőtől 

való reszketésüket és ezért figyelték, ne
vették, csúfolták. És munka után, az éjsza
kák sötét leple alatt kirázták magukból fia
talságuk gyötrő, ideges félelmét.

Mártát az uccasarkon várta ti droguista. 
Eliz röpülve búcsúzott: vőlegénye harag
szik, ha késik. A többi is, éhes szemükben 
az élet várandóságával szálldostak széjjel. 
A homályos uccák elnyelték őket, agyon
dolgozott testüket, szomjas, vágyódó lelkű
ket, szerelmük boldog, sóhajos titkát. Ö 
ott állt egyedül, egy pillanatra felijedten 
a pá rta lanságán. De nem messze a kaputól, 
a villamosmegálló oszlopánál, feminin de
rekát az elegáns burburry-kabátba szorítva, 
vékony pálcáját hanyagul forgatva várt az 
idegen úr, mert tudta, hogy jönni fog.

«
Egy térre vezette és leült melléje 

a padra:
— Nyolc napja kisérem, de csak ma né

zett rám. Mért olyan szomorú?
— Egy szegény leány, ki mindig mások

nak varr ruhákat, nem lehet vidám.
—■ Szigorú, merev, szokatlan! Pedig 

szép lehet a szája, ha mosolyog! Az arca, 
ha örül. Nem jár táncolni?

— Sehová sem járok. Egyszer elvittek 
egy tánchelyre, többé nem mentem. A leg
jobb egyedül, senki sem ért meg úgy. Úszni 
szoktam, az jó, azt társ nélkül is lehet. A 
hűvös, mély vízben eleresztem magam, az 
egész testemmel mélyen alámerülök, az jó, 
tiszta, nyugtató.

— Szeretném tudni a nevét.
— Merznek hívnak. Kis iskoláslány ko

rom óta. Csak az anyám nevez Hildának. 
Nagy ritkán találkozunk, ő mosni jár, én 
varrni. Minden évben vesz tíz deka cukor
kát, akkor tudom, hogy névnapom van.

— Apja, testvérei?
— Apám toronyórákat készített, de 

munkaközben leesett. Azóta nem beszél, 
csak mereven néz, bele az ember szívébe, 
mintha keresne, kutatna valamit. Ha az 
apám rámnéz, elfordulok. Nem bírom a 
szemét.

Fáradt volt, elhallgatott. És gondolko
dott, hogy mért ül itt, ezzel az idegennel? 
Az átfogta karcsú újjaival a kezét és ő 
hagyta.

— Még sohasem gondolt férjhezme- 
nésre?

— Azt hiszem, most van itt az ideje. Ha 
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rövidesen nem teszem, akkor vége. Meg
öregszem.

Az idegen a szájához emelte a tűkkel 
agyonszurkált fiatal kezet és megcsókolta 
azt. Folvtott ásítással kergette maga elöl 
az unalmat, mely a lány szavaiból perme
tezett rá. *

Az anya fáradtan ereszkedett le a 
konyhaszékre. Csúzos lábait maga elé nyuj- 
tóztatta. lúgtól mart kezeit ölébe fektette.

— Meddig tart ez még? Garasokért 
mosni járni? Ma lettem ötvenöt esztendős.

Én dolgozom mint egy állat. Egyebet 
nem tehetek.

— Szorgalmas vagy, csinos vagy, de az 
apádra ütöttél. Rossz a természeted. Senki 
sem kell neked, mindenkitől elfordulsz. A 
barátnőid már rég férjhez mentek. A Minka 
ura jó! kereső iparos. Az egész családot el
látja. Én a te korodban már anya voltam. 
T’ár sose lettem volna!

Apja az asztalnál ült, fejét két tenye- 
iérc fektetve a lámpa fényébe bámult

Ö elfordult és az idegen szemére gon
dolt an elvből éles, nyers sugárzás, sárga 
hd.’rcfény eikkázott az övébe.

*

Az anyám beteg. Meghűlt a mosásnál. 
Most nem járhat dolgozni.

Még egy napig vagyok itt. ha ma nem 
jön, elutazom. Sosem lát többé.

Nincs senkim a világon, — felállt, men
ni készült — egy öcsém van csupán, aki ta
nul. Egy tizenhétéves öcsém. Tíz éve nem 
volt a szabadban, úgy tanul. Tíz éve nem 
játszott gyermekkel, nem nevetett, nem ug
rált. Föl-le jár a bezárt szobában, tövig 
rágja le a körmét, úgy tanul. Sovány, be
teg, talán tüdőbajos. De tanul, mérnök lesz, 
úr. Több, más, mint mi!

Az idegen elkapta a derekát, dühösen, 
éhesen, türelmetlenül marcangolta.

— Két hete járok utánad — két hete kí
vánlak — te! —

Eszeveszetten rántotta ki magát a kar
jaiból s lehúnyt szemekkel, vakon, kábán 
futott, ahogy a lábai vitték.

♦

Fönnt. a harmadik emeleten, a sötét fo
lyosón megállt.

Lakásuk ajtaja nyitva volt ,a petróleum 
l-’.mpa sárga fénye világot vetett a ház ko
pott tűzfalára. Apja a konyhaasztalnál 
ült, szemei egy távoli pontra szegezödtek. 
Anyja stráfos alsószoknyában, fáradtan 
vonszolta magát, vizesdézsát emelt a szék
re. mosogatáshoz készült, öccse a keskeny 
szobában föl-alá járt, félhangon mormo
gott. meg-megállt, könyvvel a kezében.

ö a rácsnak támaszkodott és lehúnyta a 
szemét.

— Három nap óta minden este kimarad 
ez a lány! Te csak bámulsz a semmibe, 
minden énrám szakad. Szétszed a láz, ösz- 
szeroskadok és dolgozni kell. Egy szép na
pon felakasztom magam!

Kinyílt a szoba ajtaja és az öccse so
vány. hosszú árnyéka imbolvgott a falon.

— így nem lehet tanulni! Megőrjít a 
folytonos panaszával. Én nem akarok 
tönkremenni, érti, — nem akarok, hagyja
nak engem élni, hagyjanak!

— De az anyád elpusztulhat, megdögöl
het!? Nincs egy lélek, akihez szólhatnék.—

Én fiatal vagyok és jussom van az élet
re! Évek óta gyötröm, kínzóm magam. 
Nem akarok az apám sorsára jutni! Ember 
akarok lenni, emberi életet akarok... 
hagyjanak engem...! — hisztériásán fel
csukló zokogása hangzott és a hirtelen be
vágott ajtó robaja. Néma csönd lett aztán, 
mintha kihalt volna a ház.

Ö ott állt és a mélybe nézett. A futástól 
erősen dobogó szíve széles, biztos, egyen
letes ütemet dobolt a torkába. Alatta a 
nagy levegős mélység mint feneketlen víz
katlan. Ha kinyújtja a karjait és vérének 
dobogó üteme alatt tempót vesz, beleúszhat 
a csendes mindenségbe, a nagy nyugodt le
vegőtengerbe. Az enyhe szél körülfolyja 
alakját, átöleli fájó szívét s ő beleolvad e 
lágy tárulásba, e hívogató, hintázó, hullám
zó végtelenségbe.

Ahogy a rácson mélyen áthajolt, hűvös 
szellő kapott a hajába. Egy percig a park
ra gondolt, ahol az idegen férfit hagyta. 
Már nincs ott, elment örökre s hiába ke
resné. Holnap vonatra ül, messzire utazik, 
még a nevét sem kérdezte. Karcsú, hosszú 
ujjai vannak, fényes, kagyló alakú kör
mökkel. Ha beszél, lágy hangján idegen ki
ejtés érzik.

Lennt a mélyben egy lámpa enyhe fé
nye csillámlott. Kis, sárga teste melegen 
ült a környező nagy sötétségben és bizta
tóan világított, mint fényes csillag az égen. 
Ott égett ölelésre nyújtózott karjai végnyo
mán. érzései Ilidként. íveltek le hozzá és oly 
rövidnek látszott az út! Csak elereszteni 
kell magát, egész testével mélyen aláme- 
riilni és minden oly jó lesz, tiszta, biztos, 
nyugtató! Társ nélkül is lehet, az önmaga 
erejéből, hisz senki úgy meg nem értheti! 
— Karjait szélesre tárva mély lélekzetet 
vett, mint úszás előtt, mikor a vízbe merült. 
Lehunyt szemei alatt utolsót dobbant föl a 
szíve és érezte, hogy vállai fölött levegősen 
csap össze a sötét mindenség.
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DISPUTA AZ ISKOLÁRÓL:
I. HOL AKASZTJÁK MEG A 
PEDAGÓGIA HALADÁSÁT*

Azt írta Herczeg István befejezésül a 
pesti modern elemi iskolák dicséretéhez: 
„Nem elég néhány magániskola, melyben 
csupán a jobbmódú családok gyermekeinek 
van helyük... szükség lenne arra, hogy a 
hivatalos tantervek is itatódjanak át az új 
nevelés levegőjével, táruljanak ki az összes 
népiskolák ablakai az új megismerések 
előtt és építsék fel az elemi után a közép
fokú iskolákat új alapokon.”

Meg kell jegyeznünk, hogy az állami 
népiskolák életében, sőt a tantervben is van 
törekvés a haladásra. Am nagy akadály, 
hogy a középiskolában nem akar engedni a 
konzervatív pedagógia. Az elemi iskolai ta
nító nemcsak attól tart, hogy növendékei 
nem tudnak helytállni a középiskolában, de 
látnia kell azt is, hogy törekvései elszige
teltek s nem folytatódnak.

Sokan a középiskola „nagy eredmé
nyeit” féltik az újításoktól. Sokan: a kon
zervatív pedagógusok. Az ellenforradalmi 
idők vidéki-polgári öntudatoskodása és 
problémátlansága jellemzi leginkább e te
kintélyes urakat. Valósággal hazafias kö
telességüknek érzik, hogy minél kevesebb 
probléma jogosultságát, ismerjék el. Oly
annyira nem kívánnak tájákozódni a mai 
dolgokról, hogy — például — nem érdekli 
őket az a kultúrmagyarság, amely megállta 
a próbát a csehszlovákiai, jugoszláviai, ro
mániai élet új világában. Mint emberek, a 
nazafiságot valami kicsinyes, csökönyös 
középosztályöntudattál tartják egyértelmű
nek. Mint pedagógusok, ha nem is tartják 
az iskolai művelődés egyetlen formájának 
a magolást, de az „anyag” szerintük sok 
kai fontosabb a szellemi erők fejlődésé-fo
lyamatának ösztönzésénél, ébrentartásá
nak Arra nem gondolnak, hogy jó és lehet
séges lenne az iskolai művelődésnek termé
szetesebb formáját keresni: olyat, ami ter- 
meszetessége erejével, de a módnak életre- 
valosagaval is szükségképp megmarad az 

°?ln túl folytatandó művelődés számára 
is. A konzervatív pedagógus nem ismeri 
bprangert, nem tud az elméleti pedagógia 
kezdeményezéseiről. Nem a haladásnak élő 
jóhiszeműség példája akar lenni, hanem a 
„tudásbeli tökéletességé14, — olyan tudásé 
s olyan tökéletességé, amit serdiiltebb fiúk 
hamar és gyakran kinevetnek.

Konzervatív pedagógusaink nem fogad
jak el azt, hogy a dolgok aktuális — peda
gógiai értelemben aktuális — tartalmát kell 
adni s hogy az aktuális tartalomban sok ér
ték lehet. De ne gondoljuk, hogy valami 
komolyabb érték az. amit ők tisztelnek. Is
kolakönyvek tárgyi tévedéseiből egész soro- 
zatot idézhetnénk, de még jellemzőbb lenne, 
ha semmitmondó lomhaságokat citálnánk. 
„Ezeket csak könnyű megtanulni,” — 
mondják abban a meggyőződésben, hogy 
könnyítettek a tanuló munkáján. Ugyan
csak talmi jóság az ilyen!

A konzervativizmus nem annyira szel
lemi irányt jelent, mint a szellemi erők-igé- 
nyek hiányosságait. Ezért nem végeznénk 
fontos munkát, ha a konzervatívizmust — 
itt a konzervatív pedagógusokat — mente
getni, megérteni és megértetni akarnánk 
mindenképpen. Fontosabb ennél a megálla
pítás, hogy a bajok legfőbb okát, bennük 
találjuk, hogy ők még a tantervek modern
ségének is ellenségei és hogv — sokan van
nak.

László István.

II. „NEVEZZÜK NEVÉN A 
GYEREKET"!

„Új iskolák, új emberek!” Milyen jól 
esik nekünk, haladó szellemű pedagógusok
nak a Független Szemlének ez a hitvallása, 
mellyel Herczeg István a budapesti modem 
iskoláról írt lendületes cikkét bevezeti.

Sok szeretettel, sok megértéssel megírt 
beszámoló ez. Minden szavából érződik, 
hogyr a látottak és hallottak megihlették 
szerzőjét.

Az író, mint műértő a kép előtt, élvezte 
a neki idegen technikával nyújtott annyira 
vonzó és oly kevesektől ismert nevelő-mű
vészetet. írása azt is sejteti, hogy nem te
kintette a látottakat a röpke perc szülemé
nyeinek. hanem nagyon is átértette, hogy 
kemény munka kell ahhoz, hogy az ,.Uj 
nevelés friss levegője egy-egv kísérleti is
kolába betódulhasson”. Megértette, hogy a 
haladó iskolák típusai egyesek legegyénibb 
küzdelmes munkájából fakadnak.

Miért írom le én mindezeket? Hisz fen
tiekben bizonyára senki sem kételkedik, aki 
a mi munkánkat megértéssel követi.

Ha említett cikk lenne az első, amikor 
az író nem érdemesíti a modem iskola ve
zetőjét arra, hogy írásában megemlítse — 
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bizonyára sajnálattal, de szó nélkül venném 
tudomásul. Aminthogy adottságnak vettem 
sok más eseten kívül azt, amidőn Ka
rinthy Frigyesnek sziporkázó írásából épp 
az talált kimaradni, hogy az a gondolatéb
resztő iskola, melyről ír, a Családi Iskola, 
vagy amint természetesnek találom, hogy a 
fotóriporter lehozott ujságmellékletében 
egy- képet iskolám életéből és „elfelejtette” 
megnevezni a jelenet színhelyét.

Nem szólaltam fel, mert ezekben az ese
tekben a szenzáeióhajhászó napisajtó feled
kezett meg rólunk, avval a nyilvánvaló hát
só gondolattal, hogy ez nekünk hirdetés
számba menne és evvel talán egy jó pénz
zel fizetett reklámot takarítanánk meg. így 
a „függő szemle". De hogy áll ez a dolog a 
„Független Szemlénél!"

Azt hiszem ez esetben nem történt más, 
mint egy bevett szokás gépies átvétele. A 
napisajtó annyira hozzászoktat ahhoz, hogy 
ne nevezzen meg olyan „céget”, amelyiknek 
abból haszna lehetne, hogy a mi kii/ködö, 
kultúrális munkájában magát felőrlő szak
mánkat is önkéntelenül „cégnek” számí
totta. Nem gondolt rá s ezért ne is vádol
juk. A rabszolgatartó is csak attól kezdve 
lett bűnös, amikor először felfogta, hogy a 
„rabszolga is ember”. Arra kérjük a Füg
getlen Szemle tek. szerkesztőségét, hogy 
eszméljen rá a tények ilyetén megvilágítá
sára és szép küzdelmében a nevelés megúj
hodásáért, a mi „szerzői jogunkról” se fe- 
leddezzék meg teljesen.

Nemesné Müller Márta 
Családi Iskola igazgatója.

CSATA UTAK.
Irta: Forgács Antal.

Elvillant minden tiszta indulat, 
ha szála sz is, jól tudod, célja nincs, 
úgy csillan csak föl rejtett életed, 
miként tolvaj keze között a kincs.

Sötét a lét és rossz ez a világ, 
a sűrít bánat lassan bétakar. 
nyugodtan várod szörnyű sorsodat, 
a hangos társak zaja nem zavar.

Földön pihent el lágy tekinteted, 
alázatos vagy, mint az állatok, 
sokat küzdöttél, ó de vége van, 
amit ígértél, be nem válthatod.

Magadban állsz merengve, szótlanul, 
mint hős. aki csatából tért haza.
s ha faggatják totyogó asszonyok, 
útjukból tér, nincs hozzájuk szava.

Eldobja minden piszkos fegyverét, 
az arca fénylik, lankadtan libeg, 
csak ö tudja, hogy mennyit szenvedett, 
de erről még nem szólhat senkinek.
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DISZNÓTOR
írta: KÁDÁR KATA.

Mihályné megint elrejtett egy húszfil
lérest a porcellánperselybe. Minden héten 
bekuporgatott valamennyit a rózsaszínű 
poreellánmalacba. hogy gyűljön az igazi, 
sikító, visító mangalicára. A porcellánper- 
sely a lakás dísze-biiszkesége volt. Ott pöf- 
feszkedett. a cifra papíron, a „stelázsi” 
felső polcán, hogy a kisebb gyerekek el ne 
érjék. A nagyobbak néha levették, megráz
ták: édes muzsika volt ez az éhes fiilüknek, 
éppen, mint az igazi malac sivítása, röfö- 
gése, melyet majd a csörgő pénzből vesz
nek. Mihályné a falatot is megvonta ma
gától. csakhogy meg tudja venni tavasszal 
a kis malacot. A persely nem hiába volt a 
főhelyen. Ahogy nehezebb és nehezebb lett, 
úgy nőtt a családban a képzeletbeli malac 
jelentősége. Lassanként egész családtaggá 
vált. Még nem volt meg, már nevet adtak 
neki. S Manci a jövendő telet aranyos re
ménysugarakkal világította meg a család 
lelkében. Már a szomszédok is tudtak róla, 
hiszen a rózsaszín, aranycirádás persely 
soknak feltűnt, irigységet keltett, no meg 
bizonyos tekintélyt is adott a Mihály csa
ládnak. Ök képviselték a téglagyár hatal
mas udvarán a jómódot és arisztokráciát, 
hiszen házban, igazi házban laktak. Igaz, 
hogy csak egyetlen helyiségből állott a vá
lyogház, de a többi téglagyári munkás 
földbevájt barlangokból áhítozott fedélre.

— Hja, maguknak futja a gyűjtésre — 
epéskedett a szomszéd Kaszásné s ráült az 
ágy szélére. Nagyot nyekkent az ágy, majd 
szétlapult ijedtében s nagyot nyekkent Mi
hályné szíve is: Ha széttöri az átkozott 
Kaszásné az ágyat, hova fekszenek este, ö. 
meg az ura s a gyerekek? Hiába, csak jó 
lenne már egy szék, fűzte tovább álmait. 
Az asszony még cselédkorából őrizte meg a 
nagyravágvást s elhozta a téglagyár ud
varába a persellyel együtt, amit hároméves, 
hűséges szolgálat után kapott asszonyától.

Tündöklő nyári reggel röfögött be 
Manci a téglagyár udvarába. Mind a hat 
gyerek körülvette, kísérte az asszony, az 
ember. A nagyobbik leányka a piacon el
hullott virágokból koszorút font a nyakára. 
Az ismerősök csatlakoztak a menethez, kér
dezték hány hónapos, mennyibe került, a 
vásár részleteit, s főleg horrv mit fog enni? 
Ilyen ünneplések közt ért el Manci mind 
számosabb kísérettel palotájához, a vályog
ból külön az ő számára épített ólhoz.

független szemle

Manci, a malac, lassanként valóságos 
disznóvá növekedett. Ha az ember a tég
laégetést este abbahagyta, legelőször az ól
hoz ment, megvakarta a Manci fiilét, elké
szítette a moslékot. Az asszony, ahogy ré
gen megvonta magától a falatot, hogy a 
perselybe*  tehessen, úgy vonta most meg 
saját ételét és kukoricát vett rajta. A gyere-*  
kék összeszedték a szemétdombokon, udva
rokon elhullott kenyérhéjakat s vitték bol- 
dogar mind a Mancinak. Ahogy Manci 
gyarapodott, úgy nőtt a hideg és a szük
ség, a kis gyomrok mind éhesebbek lettek 
s a gyerekek mind gyakrabban vették 
észre, hogy a szomszédok kilopják s meg
eszik a vályúból a kenyérhéjat.

— Nem baj, hagyjátok. — biztatta az 
apa a méltatlankodó gyereksereget, majd 
megmutatom én, a teremtésüket...

Mert Mihálynak mindég több és több el
lensége lett a disznó miatt. A munkából 
is hamarabb engedték el télen, mikor a gyár 
kevesebbet termelt. ..Hiszen disznaja van. 
nem szorul rá.” Az éhes emberek, kik na
pokig csak levesen éltek, sokszor károm
kodtak. ha a kövér állatot látták, az asszo
nyok rikácsoltak és esúfolódtak. Voltak, 
akik önkéntelenül is mindég a jómódnak 
fogják pártját, ezek, ha volt valami hulla
dékuk, odaadták a Manci részére.

— Ugyan mán lelkem, hagyja, ne kö
szönje — utasította vissza egyik a köszö
netét, majd a toron nekünk is jut tán egy 
kis füle.

— De még farka is! — nevetett boldo
gan az asszony s feszített a gazda a büszke
ségtől: a torra gondoltak, mikor majd mind 
meghívják a „Manci pártiakat.” Legfőbb 
ideje volt, hogy leöljék a Mancit: már at
tól kellett tartani, hogy valaki titokban éj
jel elpusztítja.

A házban nincs kenyér. Az egyik gye
rek sír. Nem akar aludni. Mi bajod? Ne 
rúgj — mordul rá az apjuk.

Nyöszörög, éhes, reggel óta nem evett. 
Erre felébred a másik. Sír. éhes. A fiúcska 
a szalmazsákon fázik, egymáshoz veri a fo 
gait. Felveszik az ágyba ötödiknek ... No, 
gyerekek, hát csönd — szól Mihály — a 
jövő héten disznótor, akkor aztán roska- 
’dásig ehettek, no, aludjunk!
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Az egyik sovány arcocska elmosolyo
dik, száját megnyalja, nyel egyet. Csönd 
lesz. Még egy-egy forgás, majd félálomba 
szenderít mindenkit a disznótor álomképe: 
nagy tűz, meleg kolbász, hurka, forró zsír, 
ó, akkor minden oly jó lesz ..

Következő héten havazik, Mihály hó
munkát kap, hét végén fizetést. Minden 
pompásan megy. Kenyeret vesz, szalmát, 
bort. Másnap tor. Az asszony a borra csó
válja a fejét. Az ember rászól: asszony, 
hallgass — s megy élesíteni a kést.

Mint valami szent áldozatot, úgy állja 
körül a hat gyerek a leperzselt állatot. 
Néma csendben nézik, lélekzetet vissza
fojtva: mi lesz, csakugyan nem tréfa ez? 
Felvágja az apjuk a Manci hasát? A hat
éves Maris elpitveredik: nagyon a szívéhez 
nőtt a Manci. Mihály a hátára fekteti az 
állatot, a nyakánál beleszúr, úgy hasítja, 
mind lejjebb-lejjebb. míg kinyílik az egész 
belső része s áldó meleget áraszt szét a ki
ömlő állati gőz. A vacogó gyerekek a gő
zölgő disznó felé tartják vörös kezeiket. 
Melegíts Mancikám, szólal meg az egyik, 
majd erre a többinek is megered a nyelve. 
Megcsodálják a vastag szalonnát, mindent 
kiilön-kiilön. Csodálják apjukat, ki úgy 
mesterkedik büszkén, szó nélkül, mint egy 
mészáros. Az asszony sürög-forog. Ó, hogy 
ezt megérték! Majd jönnek a vendégek, a 
meghívottak és hívatlanok. Mindenki egy
szerre nagylelkű lesz. A Kovácséktól. a bar
langlakásból kicipelik az asztalt: hadd ter
peszkedjék rajta kényelmesen a Manci. 
Kaszásné is megembereli magát, ládát ci
pel a ház elé, legyen min trancsírozni a 
húst. Mások a mészároshoz mennek, elké
rik tőle a kolbásztöltőt. Egészen ellepik a 
ház környékét, úgy bámulják a felvagdalt 
szép húsokat, oldalszalonnákat, amint egy
máson sorakoznak. Hurka gömbölyödik 
hurkán, kolbász tekerőzik kolbászba. Dol
gozó és nézők nekimelegednek az éhes bá
mulatnak. dagadt szemmel merednek az 
ételhalmaznak. Nem érzik a csikorgó hide- 
get rongyos talpuk alatt.

Korán esteledik. Bemennek a házba. A 
gazda kitett magáért: gyertyát vásárolt. Az 
asztal bekerül a szobába. Köriilállják, már 
alig férnek, mind többen nyomulnak be. 
A alaki fát lopott. Pattog a tűz. Lábasokat 
hoznak. Serpenyőt. A kis ajtón újabb em
bertömeg nyomul be. Nem férnek. Az asz

tal felborul. A sok finomság mind a föl
dön.

Az asszonyok sikítanak. Az anyátok 
lelkit, kiált a gazda. De csakhamar minden 
visszakerül, mi az asztalra, mi a tűzhelyre 
Az ágyra is kerül belőle ... Az éhes gyomrok 
nyelik a sistergő zsír szagát. Még ki sem 
sül a kolbász, már nekilátnak a kóstolás
nak. Senki sem akar kevesebbet enni, a gaz
da sem akar fösvény lenni. Lássák meg, mi
lyen legény ö, mikor van neki. A bort se 
sajnálja. A korcsmáros jó ember: hitelez. 
A^ szobában már alig van hely a mocca
násra. Újabbak érkeznek, mohók, esznek, 
isznak. A második sütésből már a gyere
keknek is jut. Nagy darabokban kapkodták 
be a Manci földi maradványait, nehogy 
más vegye el.. . Mihály egyszerre csak el
vörösödik: hát ö, ö ne egyék belőle, az ő 
saját disznajából? Hisz ezek itt mindent 
széttépnek ...

— Gyerek, menj borért — kiált s nagy 
darab húst tesz a zsírba sütni. Éhséggel és 
diihvel hamzsol. Az asszony csak nézi, hol 
az urát, hol a sok idegent, akik elnyelik a 
Mancit. Aki nem eszik, az egy darab zsírt 
visz el.

— No, de én is hadd vigyek a kicsinek 
egy falatot, — kér a másik.

Az ember meg csak eszik, gyúrja, iszik.
— Hogy is tud ennyit enni, — sóhajt 

az asszony. Az ágy leszakad. Kaszásné ne
vet. ö ült rajta. Az asszonyok kiveszik az 
üveget a férfiak kezéből. Isznak. A gyer
tya elfogy. Sötét van. Egymás hegyén-há- 
tán sikonganak. Csípik a férfiak az asszo
nyokat, felborítják a vedret s a telhetetle
nek még egy-egy falat után kapnak.

Valami nagy darab lezuhan a földre.
— Hű, ez a gazda, no menjünk haza!

* • ♦

Reggel Mihályné költi az urát a földön. 
Az nem ébred. Ráncigálja. nem mozdul. 
Szalad a szomszédokhoz. Költik. Nem moz
dul. Itt baj van, mondja egy tapasztalt 
férfi. Rendőrért futnak. Orvosért.

Közben a gyerekek a zsíros földről fel- 
tápászkodnak.

— Édesanyám, hol van a Manci, a kol
bász. meg minden?

Az orvos megjön, a rendőr is. Megvizs
gálja: Vége... Agyonette magát. Bosszú
san odaszól félhangosan a rendőrnek: hát 
kell ezeknek egy egész disznó?

Kaszásné ott áll az ajtóban, lelkendezve 
kiált a közeledőknek: agyonzabálta magát 
— és röhög.
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A MAI SZÍNPAD PROBLÉMÁI
I. A múlt és ma.

Különös egy kor a mienk: érdekli min
den elmúlt kor, minden más világrész mű
vészete, vallása, lelke: csak a mienk nem. 
Olyan képeket, házakat, színdarabokat sze
ret, ameljrekröl már az iskolában megta
nulta, hogv szépek. Ha színházba megy, szó
rakozni akar és mulatni és nem látja a szín
pad sok tarka népei, képe, játéka és szava 
mögött korának megnyilatkozását, nem 
lát a színpadon művészetet. Minden művé
szet szökőkút, melyen a kor legmélyebb, 
legátfogóbb, legigazibb érzései, gondolatai 
törnek föl: a kor egész életfelfogása, val
lása, legbensöbb énje mutatkozik művésze
tében. És a színpad a maga sokféle eszkö
zével, függetlenül az irodalomtól, ugyan
olyan abszolút művészet, mint a zene, az 
építészet vagy festészet: teljesen ki tudja 
fejezni korát. Követelnünk kell tehát tőle, 
hogy a mi korunk lelkét fejezze ki, a mi 
vágyainkat, a mi drámánkat. A nagy drá
mai művekben örök emberi kérdések me
rülnek fel, úgy látjuk ezeket ma, mint 
ahogy ötven évvel ezelőtt látták őket? Ma 
élünk, tudatosan a mának kell élnünk és a 
holnapra, nem a tegnapra néznünk. De 
míialkotyís megteremtéséhez egyaránt kell 
művész és közönség és nincs még egy mű
vészet, amelyben jelentősebb lenne a kö
zönség szerepe, mint a színpadé. Hiába 
vannak nagyszerű színészeink, kiváló ren
dezőink, ha a közönség nem áll melléjük 
modern törekvéseikben. Követelnünk kell 
a modern színpadot és akkor ez a mi szín
padunk lesz.

Nincs művészet, amelyben annyira erő
sek lennének a tradíciók, mint a színpadon. 
Az építész csak mai. programot valósíthat 
meg, a festő úgy választja meg tárgy:'/ 
ahogy akarja, — a színpadon azonban 
Sophoklest, Racinet és GriUparzert kell 
adni, évtizedek és századok előtti közön
ségnek írt darabokat ,azok számára állított 
problémákat megoldani. Minden más mű
vészét változtathatja kifejezésének formáit 
es megjelenésének anyagait, a színpadé 
örök egy: az ember, a színész. És örök a 
színpad problémája: az emberi érzések drá
mája. A színpad estéről-estére újból szü
lető és újból meghaló művészete többet 
'ord ma£Úban a végtelenségből, mint örök 
időkre épített épületkolosszusok.

Nem térünk ki a színpad történetére: 

írta: VALÉR ERIK, 
mégis, említsük meg azokat a fontosabb ko
rokat, melyek színpadi tradícióink kiala
kulásában nagyobb szerephez jutottak.

Elsősorban az antik kor jön tekintetbe. 
Részben mert ez teremtette meg a tömeg
színházat, másrészt a dráma létrehozá
sával minden nyugati színpadművészet 
alapját vetette meg. Tömegszínház: min
denki színháza, a népé éppen úgy, mint a 
kiválasztottaké. Hol van ma ilyent A ma 
intellektuellje lenézi a tömegízlést és a tö
megeknek box- és futballmeccs a legna
gyobb élvezet. A tömegszínház tradícióját 
csak a filmszínház tartja, itt is rendszerint 
más az, ami a felső tízezernek, más. ami az 
alsó millióknak tetszik. A jövő színházá
nak egyik legnagyobb, legszebb feladata: 
az új tömegszínház megalkotása. Ami azon
ban állandóan és szünet nélkül él színpa
dunkon, az a dráma. Emberi sorsok, emberi 
szívek vergődése, harca a sorssal, élmény- 
nyé felfokozva, egyszeri élményként el
játszva a színpadon, a közönség magával- 
ragadása, megindítása, katharzisa: ma is a 
színpad legszentebb feladata. A görög tra
gédia és római komédia óta látjuk magát az 
életet a színpadon, sírásával és kacagásá
val, szenvedéseivel és ujjongásával, de kot- 
hurnusra emelve, örök emberi jelentősé
gűvé téve. A színműírás, színjátszás, a 
színpad világának Ieglényesebb elemei az 
antik korból erednek.

A középkor misztérium és Passiőjáté- 
kaival szószékké tette a színpadot. A meg
indításnál többet: hitet, meggyőződést, hit
vallást akar elérni. Ekkor keletkezik a po
lémikus. tendenciózus, a valamit mondani 
akaró dráma, mint erkölcsi intézmény. És 
amilyen mértékben ma csökken ez az erköl
csi. nevelő hatás, a költői igazságtétel és 
megnyugtatás szüksége, annál erősebben 
nő a propagandisztikus, meggyőzni, vallást 
tenni akaró színház. És ebben megint a kö
zépkor tradíciója él.

A renaissance teremti meg a zárt néző
teret. a kisebb, válogatott közönség számá
ra való színjátszást. A dimenziók csökke
nésével nő az ember a színpadon. A görög 
színházban, a végtelen ég alatt, a természet 
ölén valóban senki az ember a láthatatlan 
erőkkel szemben: a kis, emberre mért szín
padon — uralkodó. Itt jut érvényre a re
naissance élettengelye, a humanizmus, 
mely a tudomány, művészet, irodalom kizá
rólagos emberre koncentráltságát jelenti a 
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színpadon is. A renaissance színház prob
lémája többé nem az ember harca a sorssal 
és az istenekkel, hanem az ember harca ön
magával, az önmagában rejlő démonnal, 
önmagában hordott sorssal. Az antik szí
nész még maszkot hordott, Shakespeare^ 
emberi arcot.

A barokk világias vallásossága, a szín
padon is valószerűvé akarja tenni a já
tékot, kilencvenkilencszer a valót adni, 
hogy egy századikszor elhigyjük a me
sét. Valószerííség, illúziókeltés, perspek
tivikuson egy valóságos, végtelen teret 
ábrázoló báltér, fákat, oszlopokat, házakat 
játszó kulisszák, elsötétített nézőtér és ki- 

a XIX. század építészete sorban utánozta a 
görög, római, a középkor stílusait, a re- 
naissancot és a barokkot, ugyanúgy nem 
tudott semmilyen művészi téren egységes 
kifejezéshez jutni. A kor egyetlen közös ne
vezője: a materializmus, művészi kifeje
zését a naturalizmusban találta meg. Ez bi
zonyos fokig a színpadművészet csúcspont
ja, mert az individualizmus tág teret adott 
egy Ifuse. Kaim. Sarak Bernhardt művé
szetének. de másrészt teljes csődjét jelenti 
a színpad egyéb részeinek. Egyetlen fát, 
bokrot nem tudunk a színpadon elhitetni 
és minél jobban tudta egy makkegészséges 
színész megjátszani Oswald Alwing beteg-

..Medea" színpadterv. Valér Erik fametszete.

világított rivalda: im. együtt van színhá
zunk minden eleme.

A barokk legalább még hitet kívánt ah
hoz. hogy elhigyjük annak valóságát, ami 
a színpadon van. A hitet is megölte a XIX. 
század materializmusa. Először az u. n. fel
világosodás rombolta szét a vallásba és 
jogrendbe vetett hitet, pedig csak az egy
házat és az abszolút királyságot akarta tá
madni. A metafizikai hitet csakhamar el
foglalta az emberi képességek és kutatások 
imádata, az ember a természettudomány 
és technika eredményeinek mértéktelen 
bámulatában önmaga előtt esett térdre. Hit 
nélkül nincs művészet, nincs stílus: ahogy 

ségét, annál jobban érződött a naturaliz
mus csődje. Miért is vonzaná a mindennapi 
valóság a közönséget a színházba ?

A XX. században a naturalizmus is föl
bomlott. Einstein ingatja meg az exakt tu
dományokba ,az emberi megismerés abszo- 
lutságába, korlátlanságába vetett bizalmat, 
Freud és Spengler a kultúrába, mint az 
emberi lélek fenköltségének produktumába 
vetett hitet. A XIX. század vallástalansá- 
gát álvallások követik. A múltszázad mű
vészi stílusai 10—20 évig éltek, most úgy 
vágtatnak, mint a ruhadivatok: kubizmus, 
neoimpressionizmus, dadaizmus, futuriz- 
mus, neoprimitivizmus váltogatják egy
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mást. Minden pozitívum széthull, minden 
meggyőződésre, minden világképre van el
lentett, mindenkinek más a hite, más az Is
tene. Európa teljesen széthull, mint kultúr- 
test. E bomlás a világháború után még fo
kozottabban érvényesülhetett.

Mihelyt megszűnt a kornak saját világ
felfogása lenni, lehetségessé vált minden 
világnézet hirdetése. Saját kifejezésmódja 
sem volt e kornak, de ismerte a múlt korok 
kifejezőeszközeit: ezekkel próbálta hát ki
fejezni magát és azt, amit a saját lelkének 
tartott. Mihelyt belátták abszurditását an
nak, hogy minden darabot krinolinban 
vagy copffal játszanak, egyszerre magától 
értetődött, hogy antik darabot antik kosz
tümben, antik stílusban kell adni, moder
net modernül, mesejátékot meseszerűen: 
megszületett az eklekticizmus. Ahogy e kor 
építészete gót stílusban építi a templomo
kat, görögben a múzeumokat, barokkban a 
palotát, úgy vált a színpadnak sokszor in
dokolt jelszavává: minden darabot saját 
stílusában kell játszani. Színpadi stílus a 
darabok beállítási módja, moráljának, mon
danivalójának felfogása. Moliéret pl. 
Franciaországban bohózatnak játsszák, a 
komikum teljes kihangsúlyozásával, míg 
mi a Fösvényben vagy Képzelt Betegben 
mániákus, tragikus alakokat látunk. így 
lehet felfogni egy darabot realisztikusan, 
mint életábrázolást, art.isztikusan, mint 
tisztára mesélő költészetet vagy szimbolisz- 
tikusan, ábrázolhatatlan fogalmakat keres
ve minden szín és szó mögött. „Tragédiá
nak nézed? Nézd legott komédiának s mu
lattatni fog!” — mondja Lucifer Adámnak. 
A barokkig nem volt kérdés, hogyan kell 
nézni egy darabot, megmondta az egységes 
közvélemény. Ma egy darabot tragédiának 
néz az egyik rendező, komédiának a má
sik, az egyik gazdag reviit csinál belőle, a 
másik politikai propagandára használja 
föl. Most előtérben a rendező, ö az, aki 
meghatározza az előadás stílusát, ő az, aki 
ennek a stílusnak szolgálatába állítja a szí
nészt, a díszlettervezőt, mindenkit, aki a 
színpadon szóhoz jut. A kollektivmunkába 
ezzel egyéni egység vonul és ha. a rendező 
művészi egyéniségét a kivitelre szükséges 
energiával és következetességgel tudja 
egyesíteni: nagyszerű, egységes műalkotást 
hozhat létre. Á Magyar Színházban hét év
vel ezelőtt adott „Oroszország”-ot Karl- 
heinz Martin rendezte. Martin a darabból a 
száguldó filmtempót és a mágikus félho
mályból kivillanó jelenéseket ragadta ki és 
ezekre építette előadását. Aki látta, emlé
kezni fog a képek száguldó tempójára, a 

sötét összesküvők, sötét termek és folyosók 
rejtelmes homályából kivillanó főalakok 
időnkint reflektorfénybe ugró jeleneteire, a 
szereplők, Odry. Csortos, Törzs nagyszerű 
játékának egységes stílusba olvadására.

Minél nagyobb művészi egyéniség a ren
dező. annál érdekesebb, újabb: minél követ
kezetesebb és energikusabb ember, annál 
egységesebb lesz alkotása. Reinhardt mind
ebben utolérhetetlen. Páratlanul erős mű
vészegyéniség. páratlan fantáziával és szín
padi érzékkel. Elgondolásai mindig a hatá
sosan megcsinálható keretein belül marad
nak, de ezek a keretek szinte végtelenül tá
gak: a legkülönbözőbb színházakljan ját
szat, a darabhoz választja meg a színpadot: 
termekben, modern, barokk színházakban, 
cirkuszban, dóm előtt, parkban; számtalan 
elsőrendű színész áll rendelkezésére, cso
dás tehetsége van színésztehetségek fölfe
dezésére és nevelésére. Elgondolásait rög
tön színészeire, színpadaira, technikai esz
közeire építi. Kiindulása mindig a szinész, 
annak szolgálatába állítja a színpadképet, 
a fények játékát, zenét. És ez az elv szinte 
az egyetlen összekötőkapocs ezerféle rende
zése és próbálkozása között. Mert hallatla
nul agilis. Állandóan újat és újabbat keres, 
a megszokott, tudja, nem lehet élmény, a 
sokszor látott untat. Óriási fantáziával ter
vez, de sohasem korlátozó értelem nélkül. 
Számára minden lehetséges, bár egy elgon
doláshoz aztán ragaszkodik. Nagyszerűen 
bánik a tömegekkel, nagyvonalú elgondo
lást egyesít precíz részletmunkával, tud na- 
turalisztikus, történelmien abszolút hű és 
tud commedia dell'arteszerüen játékos, 
táncos, vidám lenni. Tömeg és egyén, fény 
és félhomály labilis egyensúlyára, költői 
értékek, színpadi teljesítmények, festői ké
pek harmóniájára építi rendezéseit. Szín
padán minden folyik, minden él. minden 
játszik. Nincs sémája, módszere, iskolája, 
örök újjáteremtés. örök fantáziával való 
újbóli megtöltése régi kelyhekben az ő mű
vészete. Száz stílust játszik és sohasem is
métli önmagát. Milyen végtelen poétikusan 
adja a Szentivánéji álomban az erdőt, 
táncoló fákkal, bokrokkal, meseszerűen be
léül! ított mesteremberekkel, előkelőségek
kel. Riichner Danton halálában a legegy
szerűbb díszletek között, csupán tömegek 
mozgatásával és emberi hang mesteri elosz
latásával operál.

Utolérhetetlen mestere az eklektikus 
rendezésnek: minden darabnak legbensejé- 
ből kialakít egy stílust, minden új darab
hoz líj stílust teremt.

De hová vezet ez? Mert ez a most leírt 
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Reinhardt állandóan labilis állapotot je
lent. Mi határozza meg, hol van határa a 
festői, hol a színészi, a zenei elemek ural
mának? Vájjon ömaga tudja-e mindig szo
rosan tartani harmóniájuk gyeplőjét? És 
ha pillanatra is elereszti, nem hull-e szét az 
egész fieia/iardí-színpad újra stílusszín
padra, komédiára, naturalizmusra? Az 
életben nincs megállás, Reinhardt sem tu
dott megállni delelőjén. Ami jobban hatott, 
kezdte uralni őt: Reinhardt kezdett 
túlságosan színházat csinálni a színházból. 
A rendezés és rendező öncéllá lett, a szín

helyzeteket, szereplőket. Érezzük ezt az el
lentmondást? Darabot írni a rendezés ked
véért? Az infláció és konjunktúra szenzá^ 
cióraéhes, ízlés és válogatóképesség nélküli 
közönségének, a Salzburgba csödülö ha
sonló mentalitású amerikaiknak számára 
kezdett játszani, ekkor születik meg a pull- 
overes-frakkos Hamlet és sok más rende
zés. Az éppen őáltala ideális stílusmagas
latra emelt színpad a legmateriálisabb bra- 
vuroskodásig súlyod.

Tavaly nyáron Faustot adta. Szimbo
likusnak érezzük, hogy a híres salzburgi eső

„Don Carlos" színpadterv. Valér Erik fametszete.

ház csak eszköze annak, hogy önmagát ad
hassa. Először a költészet hullott el. A da
rabokat saját íze szerint átírta, részeket ki
hagyott, rendezői bravúrokat lehetővé tevő 
jeleneteket kezdett beiktatni. Elővett iro- 
dalmilag értéktelen darabokat, kizárólag 
rendezői virtuózkodásra. Ahogy van re
mekbe írt dráma és színészi teljesítmény, 
ö megteremti a rendezői remekművet. Ilyen 
célra adta a Mirakelt: apácakórus, temp
lomba özönlő néptömegek, csodával meg
gyógyuló sánták és bénák, bevonuló érsek, 
királyi nász, vérpad, forradalom, harang
játékok és csodák töltik meg a színpadot. 
Majd ez sem volt elég. Darabokat irat ma
gának, előírva a szükséges jeleneteket, 
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elmosta az egész előadást és Klemens Holz- 
meister nagyszerű, a hegyoldalba vágott lo
vaglóiskolában fölépített Faust városát, 
melynek házaiban, terein, vagy pláne tetői 
fölött a mennyei előjátékban, nagyszerű lát
ványosságként akarta játszani Reinhardt 
ezt a bensőséges, befelénéző, örök művet.

Ide vezetett az eklekticizmus és ezzel 
együtt a nyugateurópai színház. A színház 
túlságosan színház lett, ez ölte meg, ezért 
áll ma az európai színpad olyan holtpon
ton, ahonnét nincs út tovább. Új utakat 
kell keresni. A modern színpad, ha téve- 
lyegve. botolva is: de keresi az új utakat.

(Folyt, köv.)
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ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK
(SZEKFÜ GYULA KÖNYVÉRŐL).

Szekfű Gyula újra kiadta azt a könyvét, 
amelyet a múlt század közepétől a háborúig 
Magyarországon élő „Három nemzedék”- 
röl írt és most új fejezetet függesztett 
hozzá ezen a címen: „És ami utána követ
kezik”. Az író az 1919-től 1930-ig terjedő 
idő bírálatában elment addig a határig, 
ameddig elmehetett. Olyan handicappal, 
amilyennel ő indul, nagyobb eredményt el
érni lehetetlen. Mi ez a handicap! Mindjárt 
előszavának végén egv ígéret, hogy igyek
szik nem „homiletikus” lenni. Animozitás 
nélkül beszél. Még hisz a szenvedélytelen- 
ség objektivitásában. Hisz a statisztikában. 
Hisz az adatokban. Szóval hisz az attitűd
ben. Talán már nem egészen és nem csak 
bennük. De sohasem ad többet, mint azt a 
tényt, amelyet szenvedélytelenségével in
terpretált. A többi aztán már ebből követ
kezik. (Wegen mangelnder Aufrichtigkeit.)

Amit a fejezet, a tizenöt év magyar tár
sadalmáról mond, lesújtó, kínos, elrettentő, 
szörnyű és megrendítő. De csak azért az, 
mert ő volt az első, akinek meg volt szabad 
írni. Időnkint megszólal egy hang (két év
vel ezelőtt Károlyié), mintha már nem bír
ná tovább, talán azért, hogy magáról elhá
rítsa a felelősséget. Néhány hétig beszélnek 
róla, aztán megint csend. Ha írás helyett a 
szerzők tennék azt. amit gondolnak, ki tud
ja, megvolna az emberben a bizalom az
iránt is, amit írnak, ők is okai annak, ami 
van: okai, fenntartói és igazolói, — nem 
könyveikkel, életükkel. És nem lehet egy
szerre két vád nélkül elítélni azt a rend
szert. amiből az ember él; az egyik vád 
azoké. akik legmélyebb valójukkal tiltakoz
nak e társadalom ellen és azok ellen, akik 
csak beszélnek, írnak, de benne maradnak 
és tovább táplálják; a másik vád azoké, 
akik már magát ezt a könyvet is árulásnak

Irta: THOMAS MARK.

Daten mag er geradc rücken, 
Fakten mag er richtiger, wie 
bisher lokalisieren, die Wer- 
tung wird immer eine Verrück- 
te sein, ich möchte beinahe sa- 
gen, wegen mangelnder Auf
richtigkeit.

(Yorck über Mommsen) 

nézik. Helytelen dolog a bíborosnak fellá
zadni az ellen a rend ellen, ami őt bíbo
rossá tette. Mert hogyan bírálhatná meg! 
— ki nem elégítő módon. (Mangelnde 
Aufr.) És, ahogy már az előbb szó volt róla 
kétértelműséggel fel és le, bizalmatlanságot 
ébresztve, saját uraiban és azokban, akik
nek megértését akarja elérni. Nem gondol
ta meg helyzetét, nem látta, hogy nem hisz 
neki senki: sem a felszínen levők néhány 
szaza, akik úgy érzik, leleplezték őket, sem 
a megalázottak milliói, akik azt mondják: 
hallottunk mi már ennél édesebb muzsikát 
is és nem lett belőle más, csak még nagyobb 
szükség és nyomor.

őszinteségének hiányára alig van jel
lemzőbb, mint, amikor azt mondja a ma
gyar sajtónak Trianon ellen való propa
gandájával kapcsolatban: „önmagunkat, 
magyarokat akar meggyőzni és módszerei 
és érvei egyaránt csak ennek a célnak felel
nek meg”. Ez valóban így is van. A szerző 
nem érti, miért lett trianon belpolitikai kér
dés külpolitikai helyett, nem érti, hogy 
trianont tizenöt éven keresztül „kijátszot- 
ták” és csakis befelé játszották ki, mint 
minden baj okát. Trianon, mint bűnbak. 
Minden rossz forrása. Előidézője mindan
nak, amiért kellemetlen lett volna vállalni 
a felelősséget, kellemetlen és — veszélyes. 
Trianon elsősorban és csakis belpolitikai 
kérdés volt és ma is az, — a nagy adu ász, 
amikor elharsogják a mikrofonban. És, 
amit az író meg sem mer említeni: ez az, 
amiért a magyarság egy része már nem is 
nagyon hisz trianonban (mang. Aufr.) 
Olyanokat kivéve, akik a helyzet történel
mi lehetetlenségét kényszerképpen érzik, 
senkinek ma Magyarországon trianon nem 
komoly belső ügye. Miért! Mert adu volt 
tizenöt évig, bűnbak volt, oka volt minden 
nyomorúságnak. Oka volt?
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A könyv legmegragadóbb része az, amit 
a szerző a neobarokk társadalomról mond 
és megrajzolja annak a polgárnak a képét, 
aki ..saját arcképének, vagy szobrának le
leplezésén megjelenve minden géné nélkül 
szemébe néz az ünnepi szónokoknak-’. De 
itt is töredékes. Meg kellett volna emlékez
nie azokról a biografusokról, akik vastag 
és ötvenpengős (tíz havi részlet) könyveket 
írtak közéletünk kiválóságairól; azokról, 
akiknek mindig volt valakijük, akikről uc- 
cákat és tereket neveztek el: azokról, akik a 
..magyar nemzeti érzés" hirdetésével meg
mérgezték és hosszú időre kiirtották az em
berek hői az egészséges és gyökeres haza és 
anyaföld szeretetét; azokról, akik... — 
elég. Már homiletikus lett volna.

A földreform tárgyalásakor azt mond
ja: sikertelenségeért „sem személyek, sem 
pártok nem vonhatók felelősségre, — leg
feljebb a neobarokk társadalom, amely a 
parasztvédelmet sikerrel frázissá formu- 
lázta”. Sikerült elkennie! (mang. Aufr.)

Arról is beszél, hogy a „Színházi Élet” 
milyen morális veszedelem, de arról már 
nem. hogy ennél mennyivel nagyobb az a 
kiadvány, amelyik vidéki családokba az ol
csó és geil romantikát, hazug szentimenta- 
lizmust. leplezett, de koncentrált erotikus 
szurrogátumokat és botozni való ízlés-ziil- 
lesztést csempész be úri tónus és fehér iro
dalom címen, (mang. Aufr.)

Az ifjúság egy részéről azt mondja: 
..milyen kevéssé önállóak, arra jellemző, 
hogy kevés kivétellel el tudtak helyezkedni 
az idősebb szervezetekben.” Talált! Hogyne 
a szerző meghallaná azt a keserű és meg
kínzott nevetést, ami erre a mondatára fel
szakad. elszégyelné magát. Az ifjúság mér
hetetlenül és olthatatlanul gyűlöli azt, ami 
ma itt van. Nem szabályozható, nem értel
mes ez a gyűlölet: vad, gonosz és artikulát- 
lan. Téved, aki azt hiszi, hogy ez a baloldal 
hatása. A baloldal kényszerhelyzet éppen 
úgy. mint a .jobb és átmeneti. Mindakettő 
csak kilencven foknyira áll a közvélemény
nyel. De az ifjúság nem kilencven, hanem 
száznyolcvan foknyira áll. A teljes ellen
tét ez. Tehetetlen és romboló őrület. Nem 
fog robbanni. — nem. ettől nem kell félni 

senkinek, sohasem lesz ebből semmiféle 
megmozdulás. Nem kell attól tartani, hogy:

„Wenn cinst dics Gcschlccht sich gcrcinigt 
von Schande

Vöm Nackcn geschlcudert die Fessel des 
Fröners ...

Dann wird auf dér Wallstatt voll endloser
Graber

Aufzucken dér Blutschein ...“

ahogy George mondja. Ez az elfordulás 
csak önmagát marja, őrli és emészti. Már 
nincs vonatkozásban semmiféle társadalmi 
realitással, tisztán pszichológiai betegség 
lett, — tisztán: bűn. Ez az ifjúság hely
zete, ez annak a bizonyos „önállótlanság”- 
nak magyarázata. Ez annak az ájult tehe
tetlenségnek végső értelme, amely, mint 
„önállótlanság” jelentkezik. Itt sötét és fe
neketlen szakadékok vannak, tönkretett 
ambíciók, meggyilkolt akaratok, elsorvadt, 
önmagukban haszontalanul elégett embe
rek. És, ami ebből a rétegből artikulálva 
felszáll, az az ifjúságra már nem is jel
lemző. Már elvesztette mély, őrlő hiábava
lóságérzését: ha már megjelenik valahol, 
mint tett, írás, gondolat, már hűtött, meg
ritkult, erejétvesztett és jellegzettelen.

A hiányzó őszinteség! És ennek ered
ménye: a politikában való hit. Hit abban, 
hogy cél, haladás, eszme, elgondolás kor
mányozza az országot és kell kormányoznia. 
Hit a szellem fensöbbrendűségében, mű
veltségben, kultúrában, ami az ő szempont
jából nyereségnek látszik. Milyen mélyen 
XIX. század ez! Milyen kevéssé elementá
ris! Mennyire szenvedőiytelen! Milyen ir
reális! Mennyire hiszi azt. hogy ö irányítja 
az erőket és mennyire nem látja azokat az 
erőket, amik viszik. Mennyi mély bizal
matlanság van benne ösztönei iránt, hogy 
megalázza a benne levő elsődleges életet, 
amit vezetni akar és félrevezet. Mennyire 
nem organikus, áradó, nincs benne semmi 
hajlam a növekvésre, a világgal való sza
bad és játékos élésre! Milyen szigorú, ko
mor, élni leti, rejtőző — wegen mangeln- 
der Aufr -htigkeit.
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KONYVNAP, IGE KONGRESSZUS ÉS EGYEBEK

Ezidén a Könyvnap egybeesett az IGE 
kongresszussal. Nincs szándékunkban rész
letesen foglalkozni sem a Könyvnappal, 
sem az IGE kongresszussal úgy, ahogy azt 
a téma fontossága megérdemelné. Nagyon 
is súlyos dolgok jutnának napfényre s ta
lán lesz még alkalom, hogy ezek a problé
mák másutt megvitatásra kerülhessenek. 
Ezért csak állapítsuk meg szárazon, hogy 
úgy a könyvnap, mint az IGE kongresszus 
igen balul ütött ki. Ha rövidesen változás 
nem áll be, akkor nem érdemes több könyv
napot rendezni, az IGE pedig? Nos, az 
IGÉ-nek mai formájában, összetételében, 
klikkjeivel, semmi létjogosultsága sincsen, 
ellenben igen alkalmas arra, hogy a nagy
közönség határozott ellenszenvvel tekintsen 
írókra és irodalomra. Nem vonatkozik 
mindez arra a pár emberre, akik ténylege
sen megtettek minden tőlük telhetőt, első
sorban Kodolányi Jánost kell ezek között 
megemlíteni.

Célunk az, hogy rámutassunk lehetősé
gekre, amelyek alkalmasak talán arra, 
hogy a könvynapok s az IGE életében gyö
keres változásokat hozzanak létre.

Számos levél érkezett ötletekkel s meg
oldásokkal ez ügyben hozzánk, közreadjuk 
a legéletrevalóbbat. írója könyvkereskedő 
— F. J. — s így levele kétszeresen érde
kes.

„A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereske
dők Egyesülete ezidén is megrendezte a „Ma
gyar Könyvnapot“ és mint a múltban, úgy ez
erben is, zöld űrlapot mellékelt hivatalos lap
jához a Corvinához, amelyen a könyvkereske
dők tapasztalataikat és észrevételeiket közölhe
tik. Miután az én álláspontom szerint a könyv
nap mostani „rendezése4* teljes egészében hely
telen és mivel közérdekű dologról van szó, 
amely a közönséget is érdekli, engedje meg 
Szerkesztő uram, hogy megjegyzéseimet nyílt 
levél formájában fellessem meg.

A „Könyvnap4* szó, mint olyan, vagyis mint 
„Schlagwort4* még mindig nincs eléggé propa
gálva és így még mindig nem ment át teljesen 
a köztudatba, vagy ha igen, úgy tévesen. A 
propaganda, mint azt az eredmény is mutatja, 
teljesen tervszerűtlen volt. A napi sajtó ad hoc 
közölt egyes hirdetéseket és esetleg rövid, apró
betűs komiinikét, azonban mindezt olyan szín
telenül, hogy az olvasók javarésze semmi biz
tatót nem kapott ezek elolvasására s csupán a 
jún. 3.-iki vasárnapi újságok, főleg az U., P.

Irta: DÉNES BÉLA

N„ M. H. foglalkoztak komolyan és amellett 
színes, élvezhető formában a magyar könyv
nappal s annak kiadványaival. — A könyvnap 
plakátja, amelyet Végh Dezső, a kiváló gra
fikus rajzolt, színben és elgondolásban inkább 
ó-egyiptomi múz.uni plakátjának, mint a ma
gyar könyv vételére buzdító felhívásnak volt 
alkalmas s így a plakátot legtöbben meg sem 
nézték, de ha meg is nézték, hiányzott azon 
minden plakát legfőbb kelléke, a gyors apper- 
cipiálás lehetősége és a meggyőző erő. Tehát 
rossz volt.

A Könyvnapi Újság megszerkesztése is me
rőben hibás fölfogásból indult ki, mert éppen 
az hiányzott belőle, ami miatt indokolt lett 
volna a kiadása, — az egyes könyvnapi könyve
ket ismertető rövid, színes cikk. A könyvnapi 
könyvekről csupán a lap végén volt egy zsú
folt, elriasztó fölsorolás. Az újságon magán 
még arra sem volt megfelelő hely, hogy a 
könyvkereskedő bélyegzőjét ráüsse, mégke- 
vésbbé arra — hogy — előre szétküldött lapról 
lévén szó — felállítandó sátra helyét közölje. 
Hogy a különböző „hivatalos44 propagandák 
mennyit lendítettek az esőn kívül a könyvnap 
sikerén, arról talán felesleges említést tenni. 
Mindezeknek köszönhető, hogy a könyvnap 
alapgondolata teljesen elveszítette eredeti lé
nyegét és esetleges üzleti sikere csupán egyes 
kiadók és könyvkereskedők reklámötleteitől és 
helyfoglalási találékonyságától függött. — Sze
retnék hinni, hogy a könyvnap nem csupán 
arra szolgál, hogy a könyvkereskedőknek és 
kiadóknak a „holt szezonban44 nyújtott injek
ció legyen, hanem tényleg és elsősorban a ma
gyar könyvé és csak aztán az egyéni üzleté! 
Elgondolásom a következő lenne:

A könyvnap propagandájáról, miután első
rangú nemzeti és kultúrérdekről van szó. első
sorban az államnak kell gondoskodnia. Igen al
kalmas és az államra hasznothajtó lenne erre a 
célra az évröl-évre megismétlődő könyvnapi 
bélyegsorozatok kiadása, amely bélyegen a ma
gyar irodalom nagyjai s irodalomtörténeti 
szempontból fontos helyek képei szerepelnének, 
A bélyegek így dokumentálnák a világ előtt q 
magyar kultúrát, pregnáns fölhívásul szolgál
nának a könyvnapra és last — nőt least igen 
szép hasznot jelentenének a postának. Szüksé
ges lenne természetesen, hogy- a könyvnap 
előtti két hétben az összes postahivatalok meg
felelő szövegű könyvnapi bélyegzőket használ
janak.

A hatékonyabb propaganda kedvéért az 
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egyes könynapokat valamely magyar író, vagy 
történelmi esemény jegyében kell rendezni. Pl. 
Petőfi év. Erdélyi év, Nyelvújítási év sat. A 
kiadványok ekörül csoportosuljanak, bár ez 
nem zárja ki más vonatkozású könyvnek meg
jelenését, viszont a könyvnap fogalmának na
gyobb átütőerőt biztosítana. Az íróhetet a 
könyvhéttel úgy kell összekapcsolni, hogy a 
könyvnapi árusítást megelőző héten legyen a 
könyvkiáUitással egybekötött írókét. A könyv
kiállítást díjtalanul lehessen megtekinteni s 
annak az írókongresszus helyiségében (Vigadói 
Műcsarnok) kell lennie. Arúsítás itt nem tör
ténne. de a közönség az összes könyvnapi köny
veket kézhez kaphatja. Biztonsági szempontból 
a Fővárosi Könyvtár által használt kötelező, 
de díjtalan ruhatári szisztémával. Csakis ilyen 
gondosan elkőkészitett propaganda után szabad 
az uccai árusítást elkezdeni. Iskolák közelében 
pedagógusok vezetése mellett ifjúsági könyv
sátrakat lehetne fölállítani sat.“

A magunk részéről mindent elkövetünk, 
hogy a jövőévi könyvnapra F. J. ötleteiből 
minél több valósuljon meg. Néhány ötletet 
mi is fölvetünk:

1. A Könyvnap Könyve egy-egy nagv 
magyar biografikus regénye legyen. Szé

gyen, hogy Kossuthról, de másokról sincs 
népszerű, nagy művész alkotta biográ
fiánk. Kossuth könyvének megírására pl. 
Kosztolányit ajánlanám. A Könyvnap 
Könyve a nagykiadók közös rezsijében je
lenjék meg.

2. A magyar irodalmi élet egyik végze
tes jelensége, hogy nem rendelkezünk kí
sérleti színpaddal. Ez a legfőbb oka, hogy 
fiatal íróink nem juthatnak szóhoz. A szín
házak hirdessenek pályázatot, amelynek 
zsűrijében foglaljanak helyet a legkiválóbb 
írók s ezek döntsenek. A kitüntetett dara
bokat a színházak közös rezsiben, közös 
színészekkel hozzák ki vasárnap délelőttön
ként, mégpedig ugyanazt a darabot három
négy vasárnap, de mindig más-más szín
házban! Az első előadás fénypontja lehet 
az IGE kongresszusnak s a könyvnapnak.

3. Épp ezért az IGE kongresszust s a 
könyvnapot társadalmi eseménnyé kell ten
ni, terminusa tehát vagy április közepén, 
amikor még benne vagyunk a szezonban s 
az emberek nem gyűjtenek a nyaralásra, 
vagy szeptember végén legyen. Semmi
esetre sem a Margitszigeten, hanem benn 
a városban.

CSAK EGY FŰSZÁLLAL.
Irta: Keszthelyi Zoltán.

Csak egy fűszállal megyek én a zizegő sivatagba 
e kerek erdős-völgyes világ borulásából, 
hol véres göröngyre csapódik a fáradt —
Egy fűszálat öntöz szemem könnye, ostoba vízár, 
fűszál lesz a vándorbotom, szótalan pajtásom, 
és leteszem a homokra:
süsse a Nap hervadtra, süsse ragyogó homokszem, 
süsse szemem világát, míg rám nem szakad az éj 
szikrátalan sötétje —
Egy fűszálat becézek én e cérnavázú világból, 
könnyű növény két, mely oly gyönge, mint én: 
sivatag talajában elültetem mélyre.
Körmöm az ásó, szemem a mérték, maradék erőm: motor, 
ujjam mélységbe fúró gép.
Tenyerem puha ágyat, párnát formál a fűszálnak: 
árnyék hűse takarja el feketén —
Leheverek életem mellé pihenőre 
s a fűszálat szívemhez, kiabáló szívemhez igazítom.
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FRANCIA ORSZ Á G
BELSŐ VÁLSÁGA

Az eddig oly stabil francia társadalmi 
és politikai rendszert erőszakos lökések 
rázták meg ez év februárjában. Egyszerre 
vált aktuálissá és Franciaországon kívül és 
belül nagy tömegek számára láthatóvá a 
fassizmus és a baloldali forradalom kisér- 
tete. A február 6. és 12. közötti hét, 1871 
óta legizgalmasabb hete a francia politiká
nak. már messze mögöttünk van, a „balol
dali” kormány megbukott, a „nemzeti kon
centráció” itt is szorgalmasan redukálja a 
béreket, fokozza a fegyverkezést, szóval 
menti a hazát s az izgalmak láthatóan le- 
csillanultak: de aki átélte a februári napo
kat s meg tudta látni a hirtelen leleple
ződő, egymás ellen készülő erőket, annak 
számára vátozatlanul aktuális a kérdés: 
mit jelentettek a februári események? 
Tényleg halálra van-e ítélve a francia de
mokrácia! Fenyeget-e fassizmus Francia
országban is? A francia munkásmozgalom 
is eljutott-e a „vég kezdetéhez"?

Hogy az egymásai szembenálló erőket, 
a feszültséget s az összecsapás eshetőségeit 
felmérhessük, egy egyszerű, alapvető, de 
mifelénk paradoxul ható megállapításon 
kell kezdenünk: Franciaország ma az ösz- 
szes kapitalista országok között a legelma
radottabb és legkonzervatívabb. Gazdasági 
megfogalmazásban: a francia termelésben, 
úgy a mezőgazdaságban, mint az iparban, 
a kisüzemi forma dominál. A mezőgazda
ságban foglalkoztatott kereken 7,000.000 
ember közül 6,470.000, tehát több mint 90% 
öt embernél kevesebbet foglalkoztató kis
üzemben dolgozik. Az iparban foglalkozta
tott 6,740.000 főnyi népesség 34.6%-a a kis-, 
28.6%-a nagyüzemekre esik. A kisüzemek 
termelési módja ma is primitív, a modern 
termelés- és üzemteehnika alkalmazása mi
nimális. A kereskedelem koncentrációja a 
kezdet kezdetén tart. Az pedig, hogy a ha
talmas francia banktőkék jelentős része 
kis „rentier”-k betéteiből tevődik össze, 
köztudomású tény. Társadalmi-politikai 
nyelven szólva, ez a gazdasági struktúra 
mindenekelőtt annyit jelent ,hogy Francia
országban a mennyiségileg és minőségileg 
legjelentősebb osztály a kispolgárság és 
kisparasztság. De jelenti azt is, hogy ezek 

írta: JUSTUS PÁL (Páris).

az erős és széles középrétegek a francia po
litika irányát stabillá tették. Ezek az osz
tályok ma is nagyrészt a nagy forradalom 
hagyományainak hordozói, reakcióellene
sek, antiklerikálisak, nacionalisták és pa
cifisták. Legtipikusabb reprezentánsuk a 
francia radikális párt, de erejüket mutatja, 
hogy politikai vezéreszméiket a szélsőjobb 
és szélsőbal kivételével az összes politikai 
pártok (a szociáldemokraták is) maguké
nak vallják. Ha tehát eltekintünk a szélső
jobbon álló royalistáktól s a szélsőbalon álló 
kommunistáktól — és ezt az egyszerűsítést 
megengedhetjük magunknak, mert minda- 
két „radikális” szélsőség politikája tökéle
tesen utópista s a társadalmi valóságtól 
idegen: Szovjctfraneiaország a közeljövő
ben éppolyan valószínű, vagy valószínűt
len. mint Guise herceg királlyá koronázása
— akkor adva van a francia politika bá
zisa, amely a világháborútól egészen a kö
zelmúltig lényegében változatlan maradt.

Ismét paradoxnak látszik az az ed
digiekből szükségképpen következő megál
lapítás. hogy a francia kapitalizmus stabi
litását éppen viszonylagos visszamaradott
ságának köszönheti. Az erős és gazdag kis
polgárság és kisparasztság a válsággal 
szemben sokkal teherbíróbbnak bizonyult, 
mint a többi kapitalista államok bur
zsoáziái. melyeket a koncentrációs folya
mat a háború óta folytonosan morzsol és 
pauperizál. A francia kispolgárság és pa
rasztság az utolsó tizenöt éven át letompí
totta qs felfogta az osztályharc lökéseit, 
megállította a Rajna vonalánál a háborúra 
következő forradalmi hullámot s biztosí
totta a polgári haladás — vagy stagnálás
— nagyobb zökkenőktől mentes nyugal
mát. Gondoljunk csak a hatalmas francia 
gyarmatbirodalomra: nem éppen gazdasági 
és társadalmi fejletlenebbségének köszön
heti-e azt a tényt, hogy a gyarmati népek 
szabadságmozgalmai sokkal kevésbé ve
szélyeztették a francia hegemóniát, mint 
például az angol burzsoázia uralmát a maga 
gyarmatbirodalmában?

Úgy látszik azonban, hogy Franciaor
szág relatív elmaradottsága, melynek ed
dig erejét és ellenállóképessegét köszön
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hette, ellenkező előjelű tényezővé kezd át
alakulni. A munkásosztály aránylag magas 
életszínvonala, a parasztság érdekeit szol
gáló, mesterségesen tartott magas mezőgaz
dasági árindex az ipari burzsoázia szá
mára magas termelési költségeket jelent. Ez 
és a francia ipar racionalizálatlan volta 
versenyképtelenné teszik a világpiacon. A 
német jóvátételek elmaradása nyílttá tette 
a rég lappangó állampénzügyi válságot. 
Az áru- és tőkeexportlehetőségek minimá
lisra olvadtak le. A hosszúra nyúló válság 
a racionalizálatlan, tőkegyenge kisipar el
lenállóképességét végre is felőröli. És a 
francia nagyburzsoázia és kispolgárság út
jai elválnak egymástól. Az ellentét távol 
van még attól .íiogysem tudatos és világos 
lenne, de gazdasági és politikai tünetei fél- 
reismerhetetlenek. A francia nagytőke szá
mára a válságból kivezető út: a termelési 
költségek, (elsősorban munkabérek és szo
ciális terhek, másodsorban mezőgazdasági 
árak) csökkentése, akisipar jelentős részér 
nek elnyelése, a termelési és államapparátus 
racionalizálása. Minthogy eddig a francia 
demokrácia és parlamentarizmus az ellen
tétes érdekű kispolgárság kezében volt, jól 
előkészített több hónapos botrányhajsza és 
politikai kampány után ez év februárjában 
a francia nehézipar és nagyvezérkar szö
vetsége, az addig jelentéktelennek ismert 
jobboldali erőszakszervezetek útján meg
buktatta a szociáldemokraták által is tá
mogatott kispolgári „baloldali” kormányt 
és nyugalomba küldte a parlamentariz
must.

A kispolgárság -— hol is tett másképp! 
-— kapitulált. Ugyanaz a radikális párt, 
amelynek parlamenti többségét formális 
uceai harcokban tette el az útból a francia 
nagytőke, másnapra leghűbb támogatója 
lett a „nemzeti koncentráció” kormányá
nak. A parlament azonban ezzel a kapitu
lációval is csak formálisan tudta megmen
teni életét. A „nemzeti koncentráció” kor
mánya megkapta a szükségrendeleti jogot 
s az elmúlt három hónapban ezt a nagy
tőke követelései irányában fel is használta. 
Az államháztartás szanálása megkezdődött 
— természetesen a munkásosztály, de ezen 
túl. az állami hivatalnokok, a nyugdíjasok 
és a kispolgárság számlájára is. A fegy
verkezés tempója gyorsul. Az államappa
rátus részben tolerálja, részben támogatja a 
különböző fassiszta aspirációjú jobboldali 
mozgalmakat (Frontharcosok, Hazafias if
júság. Francia szolidaritás, Tűzkereszt- 
mozgalom stb. stb.). A hirtelen változás kö
vetkeztében teljes az ideológiai zavar úgy 

a jobb, — mint baloldalon. (Ezzel a rend
kívül tanulságos és érdekes témával egyik 
legközelebbi cikkünkben részletesen fogunk 
foglalkozni.)

Mondhatjuk-e már most azt, hogy Fián 
ciaország a fassizálódás útján van! Felü
leti jelenségek akadnak szép számmal en
nek az állításnak bizonyítására. A parla
ment félretólása, az a tény, hogy a megin
dult társadalmi harcoknak a jövőben leg
följebb staffázsa, de nem színtere lehet a 
sziikségrendelet-kormányzás, a fokozódó 
nacionalista propaganda, jobboldali fegy
veres alakulatok erejének és politikai je
lentőségének növekedéíse: mellette szólná
nak. Mégis, ha a fassizmus alatt egy bizo
nyos társadalmi mozgalmat és uralmi for
mát értünk, nem pedig akármilyen reakciót 
és diktatúrát s ez utóbbiaktól meg akarjiik 
különböztetni, akkor könnyen meg lehet ál 
lapítani, hogy a francia politika iránya 
egyértelműen reakciós ugyan, de belátható 
időn belül fassizmusra nem fog sor ke
rülni. Miért!

A fassizmus fogalma körül nagy a za
var és sok az ellentmondás. Annyi azonban 
kétségtelen, hogy minden fassiszta mozga
lom tömegmozgalom, ha úgy tetszik „ellen
forradalom alúlról.” Azok között a társa
dalmi rétegek között, amelyek hordozzák, 
legfontosabb a pauperizált kispolgárság, de 
vannak jelentős proletár vagy félproletár 
tömegek is. Franciaoszágban nem lehet ko
moly fassiszta mozgalomról beszélni, mert 
a jobboldali fegyveres alakulatoknak, ame
lyek erre a szerepre esetleg aspirálnak, sem
miféle tömegbázisuk nincs, sőt nincs 
egyetlen olyan társadalmi osztály sem, 
amely fassiszta tömegmozgalom hordozója 
lehetne. Proletár támasza a fentemlített 
jobboldali organizációknak egyáltalán 
nincs, tagjaik kizárólag a nagyburzsoáziá
ból. gazdag diákságból, hívatásos katona
tisztekből kerülnek ki. A francia kispolgár
ság, noha ellenálló ereje állandóan csök
ken, liberális és demokrata, szembenáll 
minden reakcióval és a fassizmust gyűlöli. 
Gazdaságilag pedig távol van a pauperizá- 
lódás olyan fokától, amely ugyanazt az 
osztályt jónéhány országban a fassiszta 
mozgalmak fő hajtóerejévé tette.

Fassiszta veszély tehát ezidöszerint 
nincs Franciaországban. Ez azonban mit 
sem változtat azon, hogy a reakció s a 
nagyburzsoázia támadásban van s hogy 
belátható időn belül a reakciós politikai 
kurzus csak élesedhetik. Igaz, hogy a kis
polgárság nagy tömegei, különösen vidé
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ken, ma is köztársaságiak és demokrata 
meggyőződésnek s a számban legjelentő
sebb munkásszervezet (Conféderation Gé- 
nérale du Travail, a reformista-szindika- 
lista szakszervezetek szövetsége) változat
lanul kitart a harmadik köztársaság és a 
polgári demokrácia védelmében. Más kér
dés az, hogy elég erősek lesznek-e erre. A 
demokrácia likvidálása itt aligha fog nagy 
harcok nélkül megtörténni; a francia de
mokrácia forradalmi tradíciói még mai 
gyengeségében is valószínűvé teszik az 
erős ellenállást. A harc kimenetele azonban 
alig lehet kétséges.

Fassiszta előretörés tehát a közeljövő
ben nem várható. Egy szocialista forrada
lom ezidőszerint kizártnak tekinthető. A 
reakció lassan tért nyer, de igen nagy erők 
állnak vele szemben. Az ország népessége 
két körülbelül egyenlően erős táborra van 
szakítva s a szakadás egyre mélyebb, egyre 
áthídalhatatlanabb lesz. Klasszikus pél
dája ez olyan helyzetnek, amelyekben a 
két egyformán erős tábor fölött relatíve 
önállósuló államapparátus és főleg a had

sereg a mérleg nyelve. A fassizmus tehát 
nem fenyeget, de egy nyílt vagy burkolt 
katonai diktatúra könnyen lehetséges.

És a munkásosztály’ A szociáldemok
rácia, bár aránylag balra tolódott s keresi 
az egység frontot a kommunistákkal, lénye
gileg a polgári demokráciát akarja védel
mezni, elég rossz auspiciumok közt. Az 
utóbbi időben erősen gyöngülő kommunis
ták azonban aligha teszik lehetővé ennek 
megvalósítását. Minden reális lehetőség 
iránti érzéketlenségük mellett megtörtént 
az is, éppen a februári napokban, hogy a 
baloldali polgári kormány elleni tüntetés 
során egy frontba kerültek a szélsőjobbol
dali erőszakszervezetekkel, l'gy látszik, 
mintha Franciaországban is csak a demok
rácia elsöprése, a kényelmes és „gutge- 
sinnt” munkásmozgalom utolsó lehetősé
geinek eltiprása után fedezné fel a mun
kásosztály azt. hogy a liberális kapitaliz
mus és a monopolisztikus-diktatórikus 
nagytőke harcában van egy harmadik es
hetőség is, mint e két nagy tábor egyiké 
hez való csatlakozás.

A középosztály
létminimuma

(Szerves közgazdaság III.)

Előző cikkünkben az ipari munkásság 
szakszervezeti standardje alapján építettük 
fel az ország primér szükségletét. De a 
szervezett munkásság csak töredéke a ma
gyar dolgozók tömegének. Ha az egész 
gyáripari és kisipari munkásságot, vala
mint a falu földtelen lakosságát egybefog
laljuk, mintegy 3,000.000 főre jutunk, míg 
a törpe- és kisbirtokos gazdák, iparosok, 
kereskedők, magán- és köztisztviselők és 
rokonhelyzetűek rétege családostul több 
mint 5,000.000 fő. A reális viszonyokat 
jobban fedi, ha a törpebirtokosok masszá
ját megosztjuk kisgazdák és mezőgazda
sági^ munkások között. Akkor a magyar dol
gozótömegnek mintegy fele-fele sorakozik 
proletár- és kispolgári egszisztenciák közé. 
A magyar társadalom osztálytagozódására, 
az egyes csoportok .számarányára még 
visszatérünk a jövedelem- és vagyonmeg
osztás kapcsán.

Irta: GÖRÖG IMRE

Most ismertetjük a munkáscsalád költ
ségvetése után a kisp' '<mri tömeg létmini
mumának egyik repri ’ív formáját. A 
„középosztály” fogalt * íu "mti tág ér- 
telméber^használjuk. A 00 (3o:>ő) pengős 
keretet részben azért választottuk, mert a 
magyar törvény is — magánalkalmazottnál 
és munkásnál — 3600 pengőt tekint, jöve
delmiadó alól mentes minimumnak és még 
100 pengőt mentesít a második gyermek 
javára.

Aki tüzetesen szemügyre veszi a költ
ségvetés tételeit, láthatja, hogy a közép
osztálybeli négytagú család abtól már nem 
sokat engedhet életenergiájának sorvadasa, 
fizikai és erkölcsi létének , megroppanása 
nélkül. Hiszen épp ez az életstandard je
lentősége: a legtöbb ember — és minden 
társadalmi csoport — ha velenőtt, életkove- 
telése vonaláról tartósan és reménytelenül 
lecsúszik, egész alkatában , megrendül, 
egyéni és politikai kriminalitás felé sod
ródik.
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Négytagú család, egy háztartási alkalmazottal*
I. ÉLELEM

heti havi é v 
kg

i
pengő

évi fejkvóta
kg pengő kg pengó kg pengő

1. hús 1.60 2.80 6.93 12.13 83.20 145.60 16.64 29.12
0.80 1.96 3.47 8.50 41.60 102 8.32 12.48
1 1.20 4.33 5.20 52 62.40 10.40 20.40
3.40 5.96 14.71 25.83 176.80 310.— 35.36 62.—

2. kenvér 7 2 30.33 8.66 364 104 72.80 20.80
liszt 2 0.72 8.67 3.12 104 37.44 20.80 7.49
kész gyúrttészta 0.50 0.40 2.17 1.73 26 20.80 5.20 4.16
burgonya 2 0.25 8.67 1 104 13 20.80 2.60
főzelék, zöldség,
gyümölcs (belözéisel) 9.80 3.30 42.47 14.30 509.60 171.60 101.92 34.32
ital (liter) 0.3 0.21 1.30 0.91 15.6 10.92 3.2 2.18

21.30 6.88 92.31 29.72 1117.60 357.76 223.90 71.55

3. tej (liter) 10 3.20 43.33 13.87 520 166.40 104 33.28
vaj. sajt, túró, r
tejföl 0.50 1.15 2.10 4.98 26 59.80 5.20 11.96
tojás (db) 10 0.70 43 3.03 520 36.40 104 7.28
cukor 1.40 1.82 6.07 7.89 72.84 94.64 14.56 18.93
só 0.50 0.20 2.17 0.87 26 10.40 5.20 2.08

7.07 30.64 367.64 73.53

összes élelem 19.87 86.08 1033.40 206.68

II. RUHÁZAT
felső- és alsóruha.

lábbeli 8. 37.— 444.— p/4 111.—

III. LAKÁS

két szoba, konvha,
mellékhely., ház-
mesterpénz, sze-
métpénz 12.77 55.33 664.— 132.80

IV. HÁZTARTÁSI CIKKEK
házt. alkalm. bére stb. 7.38 32.— 384.— 76.80
tüzelés, világítás 5.54 24.— 288.— 57.60

12.92 56.— 672.— 134.40

V. EGYÉB SZÜKSÉGLETEK

közlekedés, iskola-
szer, újság, do
hány, szórakozás 8.04 34.85 418 — p/4 104.50

betegség, biztosítás 3.40 14.70 176.60 PH 44.15
11.44 49.55 594.60 148.65

VI. KÖZTEHER 
adó. OTI 5.54 24.— 288.— p/4 75 —

* Júniusi kiskereskedelmi árak.
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A kétféle életstandard tehát így alakul:

öttagú munkáscsalád
heti 

pengő
havi 

pengő
évi 

pengő
évi fejkvóta 

pengő

I. Élelem 16.76 72.62 871.52 174.30
11. Ruházat 10.45 45.28 543.40 108.68

III. Lakás 10.32 44.72 536.64 107.33
IV. Háztartás 7.64 33.11 397.28 79.46
V. Egyéb 9.90 42.90 514.80 102.96

VI. Közteher 3.17 13.74 164.84 32.97
összesen 58.24 252.37 3028.48 605.70

négytagú kiipolgárcsalád, egy háztartási alkalmazcttai

heti 
pengő

havi 
pent«

évi. 
pengő

évi fejkvóta 
pengő

19.87 86.12 1033.40 206.68
8.54 37.— 444.— 111 —

12.77 55.33 664 — 132.80
12.92 56.— 672.— 134.40
11.44 49.55 594.60 148.65
5.54 24.— 288.— 75.—

71.08 308.— 3696.— 808.53

Feltűnő, hogy a ruhásat költsége a 
23%-kai nagyobb kispolgári költségvetés
ben 448 pengővel szerepel a munkásesalád 
543.40 pengőjével szemben. Csakhogy 1.) a 
kispolgári háztartás ötödik tagja, a cseléd, 
ruházatban nem részesül, a fejkvóta így is 
egy árnyalattal magasabb: 108.68 helyett 
112. — 2.) A kisebb és hetenként kapott bért 
nehezebb beosztani, a munkás és munkás
asszony tehát silányabbat, drágábban vá
sárol. 3.) A kispolgár általában nagyobb 
készlettel, kelengyével indul, inkább van 
módja karbantartani a ruha- és fehér
neműt és rendszerint valamelyes segítség
ben is van része __ a létminimum fölött 
mozgó rokonok és jóbarátok ünnepi aján
dékai révén (gyerekruha stb.). Ha a kész
let elhasználódott és a segítség elmarad, 
akkor az évi 448 pengős ruházati büdzsé 
mellett a család lassan lerongyolódik. Fő
leg az alsóruha és az apa felsőruhája, mert 
az utóbbi egyszerre nagyobb összegeket ki

van és mert az asszony, a gyerek rongyos
sága még inkább húsba és önérzetbe vág.
4.)  A szakszervezeti standard ruhatétele a 
gyakorlatban kevéssé helytálló. Ha a mun
káscsalád keresői megszerzik a 3000 pen
gőt, akkor is többnyire az élelem és az 
egyéb szükségletek csoportját dotálják bő
vebben, a ruházat rovására.

Szembeszökő mindkét költségvetésben a 
közteher aránytalan súlya. Pusztán a köz
vetlen adó a munkáskiadások közel 5 és fél. 
a kispolgári rezsi közel 8 és fél százalékát 
teszi. Ez a legutóbbi válságévek finánc
politikai ajándéka. A jövedelmi adó hatá
rát ugyan nem szorították lejjebb, de ..kü
lön adó” halk neve alatt a kereseti adónak 
csaknem háromszorosával terhelték meg a 
standardiinknek megfelelő jövedelmet.

Kétféle mértékünkkel fölszerelve vizs
gálhatjuk most már a magyar nemzetgaz
daság tényleges teljesítményét.

(Folytatjuk.)

BANS FALLADA: Aki egyszer rabkoszton 
élt. (Nova 1934.) Fallada ebben a könyvében 
olyan témához nyúl, amelyet fölvetni, amely
ről írni, épp ideje már. A szaporodó diktatú
rák, az egyre romló gazdasági viszonyok 
okozta bűnözések ijesztő emelkedése, túlzsú
folttá teszik a börtönöket s újra meg újra föl
vetik a kérdést: vájjon megfelelnek-e kitűzött 
céljuknak? Nem vagyunk szentimentálisak, 
tudjuk, hogy a társadalom, a hatalmon lévő 
osztályok kíméletlenül védekeznek, de mégis, 
meg kell kérdjük: célt érnek-e vájjon így? El
végre a Tajgetoson talán már túl vagyunk. 
Nem lenne lehetséges túljutni a börtönsziszté
mán is? Sinclair Lewis a „Modern asszony szí
ve- című könyvében megírta az amerikai 6 ál< 
tálában a börtönélet rémségeit. Fallada tovább 
megy és megírja, mennyire nincs menekvése 
annak, aki egyszer onnét kijött. Annyira, hogy 

végül is rendnek, nyugalomnak, békének érzi 
az ott benti életet. És ez a legerősebb vádirat a 
mai börtönrendszer ellen, amely nem neveli, ja
vítja a bűnözőket,hanem állandósítja aszociális 
érzetüket s valósággal a társadalom ellensé
geivé teszi őket. Fallada ért az íráshoz s ha ez 
a könyve fáradtabb, tompább, mint a többi, úgy 
talán részes benne az a rendszer is, amelynek 
most ugyan Fallada hívévé szegődött, de érez
nie, tudnia kell, hogy ettől a rendszertől nem 
várhatja azt, amit talán remélt s könyvével cé
lozott: a mai börtönrendszer megváltoztatását!

Fallada könyvét Tamás István ültette át 
magyarra s ezzel beérkezett a legjobb mag> ar 
fordítók közé. Ami igen örvendetes esemény 
s főleg a Nóránál, amelynek fordításai köz-- 
ismerten nem a legsikerültebbek.

Dénes Béla.
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SÉTATÉR

Irta: Somló Hedvig.

Kisfiú, nem jössz játszani?

Egyedid vagyok itt a sétatéren 
s unatkozom. Gyere játszani kisfiú! 
Ne mondd, hogy nem szeretsz 
kislányokkal játszani. Tudom, 
csakis ezt szereted. S attól se félj, 
hogy rosszabb, unalmasabb játszótárs 
leszek, mint akármelyik másik kisfiú. 
Szorgalmas voltam, sok újat tanultam, 
furcsa, gonosz játékokat tudok. — 
Nem jössz játszani kisfiú?
Talán papást-mamást? No persze, 
azt meguntad. Jobb lesz talán, 
ha én trónra ülök és te majd 
körültáncolsz engem? Vagy talán 
ügy játszuk ezt, hogy te 
legyél a bálvány? Szólj csak, 
ahogy te akarod. Játszhatunk mást 
is: mérget, vitriolt, féltékenységet, 
vagy törvénytelent — vagy — 
más nem- jut eszembe, de kezdjük el, 
majd eszembe jut még sok játék, 
sokat tanultam, nem vagyok buta 
nem kell félned — nem kérem 
hogy játszuk azt — azt a butát, 
unalmast, hogy a vízparton ülünk 
kéz a kézben, nem szólunk semmit, 
és csak azt figyeljük, a sok 
kis hullám milyen halkan loccsan 
lábunk alatt a tarka köveken ...

Kisfiú, nem jössz játszani?
Azt játszuk mindig, amit te akarsz, 
de gyere, gyere, kezdjük végre el, 
siessünk ... nemsokára hazahívnak.

ÖT K/S VERS

Irta: Szőnyi Magda.

A reggel hasadó ege alatt 
gyerekcsapat halad.
A városban szétszóródnak 
és bolygatva a Rendet, 
éhségük szemérmetlen törvényével 
az ucca népe elé buknak.

*

Másként nem tehettem.
Ötödik lett volna.
Arca tán 
apjához hasonló.
Hogy sajdult a méhem, 
combjaim egymásra tapadtak 
s lucskos lett a padló.

Pihés haját nem simíthatom.
♦

Nehezen gyűlt tejem.
Nyeljed kicsim, nyeljed.
Ha leválsz mellemről, 
boldog álmoddal megtelek, 
mint a jóllakottak.

♦

Hitedet felezzed meg vélem.
Erős kezeddel tarts erősen.
Mert telkembe imbolygó este költözött.

•

Munkába reggel a nagyokkal megyek.
Állok a csukló gép mellett.
Adogatom az anyagot.
És este,
hiába nézek szét a téren
pajtást keresve, 
már nincsenek kint a gyerekek.
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Szemle______
IRODALOJ^

SZÉP ERNŐ: Dali, dali dal. (Pantheon.. 
1934.) „Akit szeretünk, azért olyan szép és azért 
olyan jó, mert a lelkünk szépségét és jóságát 
odíikölcsönözzük neki/4

Régi emlékeim ezek a sorok, de ha Szép 
Ernő írásait olvasom, újra és újra eszembe jut
nak. Micsoda jóság lakozhat ennek a költőnek 
a szívében!? — hogy minden alakját a szeretet 
ösztöne mozgatja s ha mint végzetet, vagy mint 
a távoli világ képviselőjét egy-egy „rossz 4 em
bert állít elénk, ennek alakját is beburkolja a 
megértés, a csöndes megbocsájtás alkonyi pá
ráiba.

Szép Ernő legújabb könyve a gyermek sze
rető figyelme és emlékező mosolya, mellyel az 
elfakult szülői arcképek elé friss mezei virágo
kat tűz. De mégis, azt is érezzük: ahogy az író 
apjának, anyjának szomorú serénységere, be
csületes és kötelességtudó életük egyszerűségé
re visszamutat, — nincs ebben semmi szépítés. 
És hogy a gyermekeik életéért verejtékkel és 
vérrel küzködő szülők szívében csakis szeretet 
és jóság volt.

A költő, az író, pályáján mindig elérkezik 
egy oly pontra, mikor egyszerre csak elhalvá
nyodnak a körülötte gom oly gó világ színei s a 
legtávolibb múlt, a gyermekkor rajzolódik eléje 
a legélesebb világításban. Szép Ernőnél ez. nem 
egy állomás. Egész pályáján magával hordta, 
újra és újra maga elé idézte e múltnak képeit. 
Mégis, ebben a minden szeretettől és jóságtól 
megfosztott világunkban váratlan élmény új re
génye, mellyel egy emlékező, öregedő gyermek 
minden törés és zavar nélkül vissza varázsol ja 
a múltat. A múltat, melyben minden szomorú
ság és fájdalom, egyesek küzdelmeinek minden 
hiábavalósága ellenére: volt hit.

Egy vidéki, szegény, sokgyermekes tanító 
legjobb barátját, a mindennapok szürkeségéből 
egyetlenül elvonatkoztató hegedűjét eladja a ci
gányprímásnak, mert kell a pénz. Cj gyerek 
született. Ennek a tanítónak és feleségének, a 
dolgos, mindenkihez szíves, csak magával szi
gorú asszonynak — az első személyben vissz:*  
emlékező író apjának és anyjának — küzdel
mei, hiábavaló harcai ezért a hegedűért, ennek 
a hegedűnek a visszaszerzéséért — ez az egész 
regény.

De egy gyermek, szelíd és csendes, megértő 
gyermek emlékezik s ennek a gyermeknek sze

mében a vidéki városka csöndes élete, szüleinek 
fillérekért küzködő, szomorú, fáradt alakja a 
szeretet és jóság színes és könnyes mosolyú ké
peivel merül fel.

Dali, dali, dal . . .
Mint mikor a leszálló őszi est csendjében 

halkan, szelíden megszólal egy hegedű s az el
múlt tavaszra emlékezik.

Murányi-Kovács Endre.

HABAN MIHÁLY: Évszakok forgása. (Kos- 
mos-kiadás, 1934.) „Leülök égj' kilométerkőre és 
csendben várok, mint a bibliai Illés, mikor az 
Úr érkezését leste/4 Bibliából vett képpel indul 
el a verssorozat és biblikus a fonna is, amely
ben a képek megjelennek. Talán elég lenne 
HabánrőX azt mondani, hogy a zsoltárok éled
nek újra verseiben — formailag. Nem hajlandó 
egy gondolatsort megtörni a ritmus vagy rím 
kedvéért. (Ha megnézzük mai költőinket, akkor 
azt látjuk, hogy’ a külső formai követelmények 
betartása miatt verseik darabokra törnek szét.)

Nem ismerhetjük soha pontosan azt a folya
matot, amíg egy költő eljut a mondanivalóinak 
legjobban megfelelő formához. De amikor elér
kezett oda, akkor kitűnik, hogy’ szükségszerűség 
volt pont oda érkeznie. És abból az áhítatból, 
amellyel Habán a Természet felé fordul, kellett 
következnie, hogy*  megtalálja a maga részére 
a világirodalom legáhítatosabb verseinek for
máját: Dávid zsoltáraiét. Idegen számunkra ez 
a forma és idegen a mai magyar költészetben 
minden olyan hang, amely nem a sértőkálmáni 
petőfieskedéssel nyúl a földhöz, faluhoz, termé
szethez.

Meg kell köszönni Habán Mihálynak ezt a 
kötetet és külön a kötet egy versét: Látomás az 
Alföldön címűt. Ez a kötet legszebb verse.

Vajda Henrik.

MEGYERI SÁRI: „... És könnyűnek talál
tatott.'1 (Nova 1934.) Nagyon bátor és őszinte 
ez a felvilágosodott nőíró. Amit leír az lükte
tőén eleven, eddig ki nem mondott és talán nem 
csak felszabadult, hanem felszabadító.

Egy asszonyról szól, aki úgy él, ahogy külső 
körülményei és belső adottságai megszabják 
(határozottan jól él) és azt adja el. amilye van: 
önmagát. A végén a dolog nem végződik egé
szen jól, ami elvárható is.

De mindez micsoda elbeszélői bőséggel meg
oldva: a gyerekkor és a jelen élményei micsoda 
mohósággal tolulnak fel; szinte széttörik a re-
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gény konstrukciójának különben is tág kereteit.
Bár a részletek éppen olyan érdekesek, mint 

az egész, az író mégsem fordít elég gondot rá
juk, olcsó és közeli szavakért nyúl; nemcsak a 
szó, hanem akármelyik szinonimája is elég, 
hogy a fogalmat kifejezze. Aztán a fegyverei! 
— az értelme túlságosan éles, nagyon is lezár
tan lát. A hősei mind olyan világosan érthe
tőek — és annyira félre nem érthetőek, mint 
egy matematikai képlet. Bizonyára tapaszta
latlanságából fakadhat az a naivitás, hogy 
mindenről, csak annyit tételez föl, mint ameny- 
nyit lát.

Ez a vulgarmaterializmus hiányozni szokott 
az egészen nagy művészekből, akik áhítattal és 
kételkedéssel érintik az anyagot és mégis mü
veik absztrakt valósága gyakran közelebb van a 
realitáshoz, mint a tudományos művek megmá- 
síthatatlanul határozott, exakt szemlélete.

E fogyatékosságok, a sok germanizmns elle
nére is értékes és érdemes olvasmány Megyery 
Sorinak a regénye. Zárt ajtókat tár fel, olyan 
önfeláldozó őszinteséggel, ami csak igaz mű
vész sajátja. Csodálatos fesztelenséggel beszél 
a legrejtettebb női titkokról — a test szégyelt 
titkairól, amit eddig gyáván elhallgattak.

Somogyi László.

VASZARY GÁBOR: Monpti. (Káldor, 1934.) 
Párizsról írni negyed siker, nyomorgó pá
rizsi diáktörténetet írni fél siker — épen ezért 
már fél sablon is. Magyarok Párizsban: kész 
kulissza a titokzatos s magát mindig újra 
felfedő kacér város, csak elég jó szereplőket 
kell állítani a színpadra s a regény oly unal
masan sablonos, hogy már kiadót is lehet rá 
találni. Háromnegyed siker! De hagyjuk, 
majd mindezt jobban elmondom egy másik 
párizsi regényről írt „kritikában11. Most nem 
kell beszélni csak arról, ami a háromnegyed 
siker felett van s ami oly kevés könyvben 
van meg s ami egyedül fontos, ami mellett 
igazán nem számít az első háromnegyed Tész 
és olyan szép, hogy illetlenség róla kritikát 
írni. Némelyek úgy hívják ezt, hogy művé
szet. mások azt mondják naívság, mit tudom 
én, annyi szót kitalálnak az emberek, hogy 
beletakarják vele azt, amiről fogalmuk sincs, 
aztán csak mondják, mondják... Csak úgy 
tudom megmagyarázni ezt az ajándék-több
letet a Monpti-ban... nos igen... nem kell 
azért nevetni, kérem: én sírtam olvasás köz
ben. Máskor is előfordult ez velem: tizen
hároméves koromban először, akkor Mayer 
Fanny miatt, aztán Nemecsek Ernőt sirattam 
meg és sírtam a Bohémélet végén is, mikor 
először hallottam. Persze ez mind jó régen volt 
és akkor mindig a végén sírtam, azután nem 
emlékszem több irodalmi sírásra. Mondom itt 
olvasás közbe*  1 sírtam és nem a szép Anne- 

Claire halálakor, mert (hogy milyen rossz 
regényíró ez a Vaszary, egyszerűen nem re
gényíró) már előbb érzem, mikor üde kék ru
hában sétált az Avenne de 1*  Observatoire-on, 
hogy meg fog halni. Tudom, mikor fellibbent a 
rossz szagú hotelszobába, hogy sohasem lesz
nek egymásé Monpti és Anne-Claire. Hogy 
mit jelent a cím kedves olvasó? így is szokták 
írni: mon petit, így két szóba. Ez valami na
gyon szép dolog, néha úgy is mondják ma 
petite, maptit, de lefordítani nem lehet. És az 
is nyilvánvaló mindjárt az első találkozásnál, 
hogy Anne-Claire hazudik, mikor szüleiről be
szél, jómódról és cselédtartásról, hogy nagyon 
egyedül van és nincs 6enki, akihez haza men
jen. Hogy nem tudja az író egy sorban sem 
eltitkolni sikerrel az igazat, aminek csak a vé
gén kell kiderülni a szabály szerinti És 
Vaszary nem Í6 keres szabálytalanságot, külö
nös formákat, ő már az elején tudja az iga
zat s nincs benne elég író, de van benne annyi 
emberség, hogy nem tudja letagadni, a véget, 
a véget, ami mindég szomorú. Minden neve
tésen, minden falat kenyéren (elég kevés falat 
van benne) ott rezeg egy könnycsepp valami 
romantikától nagyon is távoli szomorúság, az 
igazságtalanságokért (ez is micsoda lehetetlen 
szó!), osztálykérdéseken felüli s a maguk ková
csolta sok igazságtalanságon kívüliekért 
(olyan is van épen elég) mondjuk talán így: 
szomorúság az igazak elmúlásáért s amiért 
annyi gorombaságot mondanak egymásnak, 
azok, akik valóban szeretik egymást.

Majd elfelejtem az ismertetést. Nos, egy 
magyar fiú tanulmányútra megy Párizsba; el
fogy a pénze, nem kér otthonról, pedig kap
hatna (sokkal jobb lenne ha otthon se*  lenne 
mit küldeni!) ül egy hotel szobában és éhes... 
Elég, mit lehet ismertetni egy olyan regény
ből, amelyben semmi nem történik s amelyben 
épen az a legszebb, ami nem történik; a nagy 
részvét és szeretet az emberi nyomorúság iránt 
amit az írója is csak szemérmesen takargat ki, 
mint egy törékeny virágot a humor gyerme
kien lágy takarója alól. Olvassák el és keres
sék, keressék benne a kis Anne-Clairet és 
Monpti-t: oly jó az, ha valakit lehet szeretni. 
Szeressék benne Párizst, úgy ahogy, azt Va
szary jól látta, nem a mulatók fényét, nem a 
tudomány mohó városát, nem a kalandok és 
lehetőségek, karrierek központját, nem az ide
gen magára erőszakolt történelmi Párizst, ha
nem a hotelszoba, az ucca magányos lakójá
nak Párizsát, Párizst, melyről Rousseau azt 
mondta, hogy: „egy fél év alatt művészé teszi 
azt, akiben a művészet szikrája szunnyad.1* 

Kemény Katalin.

Kölcsönkönyvtár és könyvkereskedés: 
GONDOS SÁNDOR. Andrássysút 67.
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SINCLAIR LEWIS: Művészek. (Athe- 
naeum.) Sinclair Lewis regényei erős realizmu 
sukkal szinte esak tükröknek tűnnek, mely- 
lyek hiánytalanul verik vissza az amerikai 
élet valóságát. És ezen nem változtat az sem, 
hogy az író majd minden „regényhőse“ prob
lémát hordoz magával. Hisz ezek a problémák 
a típusok problémái s lévén a legjellemzőb
bek, formálják meg az Egyesült Államok vi
lágát. Ezért reprezentatív írója ma Sinclair 
Lewis Amerikának.

De túl az esetlegességen s a couleur lo- 
oale-on, Sinclair Lewis tipikusan amerikai 
problémák között vergődő alakjai örök emberi 
vonásokat viselnek. Örök emberi lelket. S írás
művészetével ezért nagy író: Sinclair Lewis.

Üj regényének a sz-dloda-boyból magát szál- 
lodakoncern vezérségig felverekedő Myron Wea- 
gle a hőse. Valóban hőse, Romain Rolland fo
galmazásában, vagyis „A hős az, aki azt esi 
nálja, amit akar, a többi ember nem azt teszi* ’ 
Nos, Myron Weagle valóban azt csinálja, amit 
akar. Szállodát. És művész, mert megtalálja a 
hotelek zajló, kavargó és változó életében a köl
tészetet s dolgozik ezért a költészetért. Alkotó 
művész. Egész életének munkája árán megte
remti a „Tökéletes Szállodát**.  És ez okozza bu 
kását. Mert a huszadik század elejének becsü
letes akaratereje és tempója, a világháborút 
követő prosperity örvénylése után a lázas kap 
kodás és hanyatlás következik. Ennek az Ame 
rikának nem kell a „Tökéletes Szálloda**.  Mint 
ahogy a próza korában megjelent éposz sem 
kell senkinek . . .

He a bukás még nem halál s Myron Weagle 
megkeresi az igazi Amerikát: „Nyugat“-ra ván
dorol s felnövő fiával egy kis vidéki szállods 
bázisán új époszba kezd.

Realizmusa mellett valami furcsa szimulta- 
nizmussal dolgozik az író. Míg Dós Passosnál 
az egyes emberek életének egymás melletti szi
multán felvázolását láthatjuk, addig Sinclair 
Lewis új regényében az egyes érzések, benyo
mások, gondolatok emberöltőnyi összefoglalása 
mellett ezeknek horizontális kiterjesztését kí
sérli meg egynéhány sorban. Az ilyen részle
teknél tűnik elő a sorok mögül az író okos és 
kissé gúnyos arca. Mert ezt a két vonását meg
engedi, hogy lássuk.

De különben érdekes technikával igyekszik 
objektivitásra. Mikor várnók az érzések és gon
dolatok szélesebb hullámzását, a finom és no- 
vellisztikus részletek mellett gyorsan és száraz 
mondatokkal halad el. Viszont csodálatos kon- 
roverziával ott, hol mi nem érzünk mást 

mint a rohanó amerikai élet tempóját, ott kezdi 
mclair Lewis elemezni, darabokra szedni 

a u ról-felülről-olc’alról megvizsgálni az embe 
rek es dolgok lelkét és miértjét, hogy aztán 
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fölényes írásművészetével tökéletes szintézisbe 
egyesítse.

S ez a szintézis Amerika életének szintézise. 
S ezért nemzeti niu Sinclair Lewis új, nagy re
génye. Murányi-Kovács Endre.

WEÖRES SÁNDOR: Hideg van. (Versek.) 
Az a költő-generáció, amelyhez Weöres Sándor 
tartozik, túljutott azon a nagyon is kétes ér
tékű tételen, amely „újítás* ‘-on mindig rombo
lást, a régi értékek és régi eredmények leki
csinylését érti. Ez a generáció úgy „újít,**  hogy 
visszatér a költészet régi, tiszta formáihoz, s 
hogy milyen eredménnyel, ezt Weörösnek két 
igen szép Him/jz-strófájában írott verse (Ha
rangszó, Gyárfüst) mutatja.

Türelmetlen kereső vágy hajtotta e költőt 
ezekre az utakra, amelyeken már jó ideje nem 
járt senki s ugyanez a türelmetlen kereső vágy 
vezette ama felismeréshez, hogy fiatal költő 
számára nem lehet fontosabb tennivaló, mint 
továbbfejleszteni azt, ami megvan s a legtöké
letesebben megtanulni azt, amit előttünk már 
tudtak.

Érdekes és figyelemre méltó, hogy' Weöres 
milyen keveset beszél önmagáról. Csak a kör
nyező élet apró jelenségeire és apró villaná
saira reagál. Most ismeri meg az életet és most 
fedezi fel a világot. Minden szaván e megisme
rés öröme csillan. Ügy örül minden kimondott 
szónak, mint a gyermek, aki éppen beszélni ta
nul. Ez az öröm néha túlárad benne, az ilyen 
versein aztán nincsenek minden fenegyerekes- 
kedés hijján! (Disszonancia, Swite Bourlesque.)

Iskolázottság, sok képesség, több ellentétes 
irányú fejlődési lehetőség tárul elénk e könyv 
olvasása közben.

Forgács Antal.

LANGER NORBERT kölcsönkönyvtára vezet 
Budapesten. (Andrássy-út 58.)

DUTKA ÁKOS: Cédrusfa csellón. (Versek. 
Singer és Wolfner.) Dutka Ákos régibb s 
újabb verseiben is többször emlegette a váradi 
álmokat, — persze, itt azokra a régi költőkre 
kell gondolnunk, akik nemcsak fiatalságukat 
élték Váradon, do akik költő-voltuk fiatalon 
megálmodott „nagy kiváltságait**  tartották ké
sőbb is a legszebbnek, sorsukban legfonto
sabbnak. Ily költőink gárdájából már inkább 
csak Juhász Gyulának és Dutka Ákosnak ver
seit figyeljük. Juhász a lemondás harmóniá
ját olyannyira megérezte; hogy e „végtelen
ség,“ számára küzdelemnél, életnél igazabb le
hetett. Dutkának asszonyt, gyermeket adott q 
sorsa, aztán a háborús, forradalmas időkben is 
volt állásfoglalása, de — mint igazán-igazat 
azt kereste, mindig akkor tért meg. amiben a 
régi álmok titkos valóságát idézte valamikép-
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pen. Egészet így s ebből évek során nem igen 
adhatott. Évek hosszú során úgy volt, hogy’ 
kompozícióit nem formálta valami feltartha
tni lan erő s hangja, lelke szárnyalásra erő
södni nem tudott. Még újabb versei közt is ta
lálunk ilyeneket: „Cédrusfa csellón, vén hege
dűn — reszket a szó, tán új veretűn — marad 
a régi ének, a dal: — sikolt és sír egy árva ma
gyar?’ Általában az erősködés jellemzi Dutka 
Ákos költői módját. Adys vagy holnapos stí
lusromantikája egy-egy strófában meggyőző 
hangulatot teremt, ám egész versnek csak rit
kán (Az Isten jobbján, A Nirvána kapujában) 
van elegendő erőforrása, elég mély titka e köl
tészetben, amelyet inkább csak egymagában 
jellemezhetünk, mintsem egy gazdag irodalmi 
korban jelentkezett maradandónak megnyilat
kozásaképp.

László István.

WALDEMAR BONSELS: „Die Nachtwache.“ 
(D. V.-A. Stuttgart.) W aldemar Bonsels új vi
lágot nyitott annakidején a német irodalom
ban. Álomvilág ez, irrealitásból és a legmé-*  
lyebb, legösztönösebb lírából szőtt költészet. 
Költészet önmagáért, a lehelletnyi hangulatok, 
a rejtett lelki rezzenések különös, misztikusra 
föl fokozott szövődménye. Sohasem a mondani
való a fontos, a kézzel fogható, — ha úgy tet
szik: a mese — hanem az együttrezgés a köl
tészet indító és elhatározó, költészetté tevő 
hangjaival. Mindig furcsák és ínyenceknek va
lók voltak írásai, az abszolút szépség önmagá
ról megfeledkezett szolgálatában. — Üj regé
nyében új Bonsels mutatkozik be.

A történet gótikus kisvárosban játszódik le, 
egy hatalmas gótikus dóm árnyékában, a kis
polgári élei színpadán. Itt él egy Kanzleirat 
két leányával, akik egy férfibe szeretnek bele. 
Ez a férfi fiatal színész, aki betör a polgári 
életbe és puszta létezésével, más-világból-való
ságával fölrobbantja maga körül a levegőt. 
Élő, határozott pontossággal megrajzolt ember 
kerül ezzel ellentétbe Bonsels régi embereivel. 
Új típus ez a többivel, az álomvilág látszólag 
reálisan beállított embereivel szemben. Külső
leg egy kisváros társadalmának emberei: jó
szívű, de alapjában kemény apa, úgynevezett 
józan üzletember, szelíd és ájtatos fiatal lel
kész, vészt jósló komikus, ifjú arisztokrata hi
bátlanul, életszerűen jellemezve valamennyi. 
De tulajdonképpen mindnyájan — a két leány
alak leginkább — irreális, túlzottan fölnagyí- 
tott, hisztériáig érzékeny lelki arányokat 
mutatnak. így aztán a színésszel szembekerülve 
nem is annyira a kispolgári, mint inkább a 
belső világ költészetének megszólaltatói lesz
nek. Ezzel Bonsels akaratlanul is a régi övét 
vonja alakjai köré.

Ami új a könyvben, az a regény szerűség 

thomasmanni igénye. Bonsels — akinél önkén
telen volt a masszív, sokszor nehézkes német 
regény szerkesztés korában a laza elbeszélés, a 
mese logikus logikátlanságának modora, kül
sőségei — itt regényt ír. Figyelembe vette a 
szerkezeti törvényeket, a forma áhítatos tiszte
letében. Állandóan szemünk elé tartja, hogy 
német családi regényt akar írni, sokszor a 
belső vonalvezetés szokványai is föltünedez- 
nek és a miliőrajz, a maga pontos részletezé
sével, szinte már kötelező modorosságaival. l)e 
itt is mintha jelképes jelentőséget kapna min
den. Ahogy jellegzetesen német szereplői a 
német egyéniséget a maga alapvonásaiban mu
tatták, de ugyanakkor túlemelkedtek a magára- 
való ember magasába, — úgy nyer ez a kispol
gári világ is magasabb értelmezést a született 
költő varázs vesszeje alatt.

A „Die Nachtwache“ Bonsels legszebb köny
vei közé tartozik: a költészet öncél ósága érik 
meg benne emberfölötti mondanivalók jel
képévé.

Thúr zó Gábor.

Dr. Frigyes Júlia kölcsönkönyvtára 
Budapest, IV., Veres Pálnésu. 8. T. 83^2=08.

ARADI ZSOLT: Az európai forradalom. 
(Magyar kultúra könvytár 1934.) Egy vitaesté
ről emlékszem Aradi Zsoltra, amikor a kon- 
templativ szellem emberének könnyedségével 
terítette kétvállra liberális-demokrata ellenfe
leit; mindenkinek és mindenben igaza van aa 
egyik oldalon: a fascisták, a faji őrület ka
landorának, a liberálisnak, a bolsevistának, a 
nacionalistának. Az európai szellem mélyen ke
resztény {katolikus) szellem és minden, ami a 
középkor ragyogó és erősboltozatú világa után 
következett, csak sűlyedés, csak fattyú-liajtása 
ennek az egyetemes kereszténységnek. Egyik 
sem jelentett átfogóbb, nagyobb ölelésű hitet, 
akciót nála; az élet a renaissance és a XIV. 
század óta apró parcialitások, lényegmelléütő 
csatározások őrületévé rongyolódott. De az 
Egyetlen, az Örök Róma, de a Drága és Meg
magyarázhatatlan: Krisztus Misztikus Teste 
ott él mindannyiunkban. Mindenki keresztény 
a kereszteég fölvétele nélkül is és Ö érettünk 
mindennap újra- és újra fölfeszíttetik.

Ez a világ nem a mi világunk, „a történet 
repülése csak egy sóhajtás lengése, pára min
den pompa s ék.“ Szentéletü szerzetesek egy- 
szál darócban, kiesve a Celsiusfokok szférái
ból az imák misztikus útján egyesülnek Isten
nel. Természettudomány, filozófia, mathema- 
tika, szociológia, technika, mind e nem-való 
világ, a Diesseits apró és jelentéktelen hullá
mai. A való léthez történő fölemelkedés egyet
len útja az önszemlélés, a lezárt és az e világ 
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dolgain túllebegö kontempláció. A földi lét 
nem cél és nem élvezet, hanem kötelesség a ke
resztény számára. Az önmagam fölemelése és 
embertársaim elvezetése Istenhez.

Aradi Zsolt könyve ennek az Istenhez való 
kalandozásnak a munkájával foglalkozik. Az 
anyagi jólét bizonyos mértéke szükséges ahhoz^ 
hogy az ember, nem a szent, hanem a köznapi; 
Istenhez emelödhessék. Ez adja a katolicizmus 
világi magatartásának lényegét s ez a maga
tartás szül olyan emberjelenségeket, mint Don 
Bosco.

E zavarosba forduló világban az ifjú kato
licizmus a Szellem föltámadását látja előcsil
lanni. Mintha ez a kor a korlátlan szabadsági 
gal való leszámolás kora lenne s következik aa 
új földi egyetemességek, a Totális Államok 
kora, amelyek újra a Rend organizmusába fog
lalják az embernyájat. A változó és különböző 
politikában és harcokban derül Isten Országa 
a földön. És Aradi Zsolt, aki méltató és dicsérő 
szavakat talál a német szociáldemokráciáról, 
megírja az olasz fascizmusról is: „A fascizmus 
annyiban és úgy lesz nagy, amint és amennyi
re közeledik az egyetlen örök Rómához/4 „De 
a fascizmusban a romanitas jelentkezett már s 
úgy beszélhetünk vele, mint féltestvérünkkel.4* 

„Az európai forradalom44 abból a szempont
ból tart szemlét Európán, hogy hol és mennyi
ben tűnik föl arcán Róma fénye s a szerző 
ilyesmit mindenütt talál; hősi és emberi fel
adatként az „aktív katolikusokon4* van a sor. 
hogy új Loyola-ként vigyék az embereket a Ke
reszt teljességéhez.

A könyv alapakordja: mindenkiben van va
lami keresztény s ezért a föld kérdéseinek 
egyetlen megoldása a katólizálás, hiszen min
denki csupán önmaga tiszta fényéhez jut el 
benne. A zsidóságot is nem az asszimiláció, 
vagy- az elkülönülés fogja a világgal kibékí
teni, hanem a kereszténység fölvétele.

A katolicizmusnak minden államformát és 
társadalmi formát lehet és kell is támogatnia 
s az a kötelessége, hogy mennél több katoliku- 
mot vigyen bele. S itt bizony nem a középkor 
nagy katolikus századainak Örök Rómája, ha
nem a Quirinálba szorított beszél. Új Római 
Császárság csak úgy lehetséges, ha a Pápaság 
középkori világi hatalma újra megvalósulna, 
erre pedig kevés a kilátás. A pápa a középkor
ban autoritativ erő volt s a világi fejedelem, ha 
elfordult tőle, később fiúi bűnbánattal tért meg 
hozzá. Lehet, hogy szellemileg lesz valami ka
tolikus renaissance-féle, de a katólikus akti- 
vizmus ma tagadhatalanul a dekadencia jele. 
A középkorban nem kellett az emberekben a 
katólikumot aktivizálni, mert benne éltek; az 
élet terepe és kilátása volt, ma pedig akarva, 
nem akarva: világnézetté szűkült.

Aradi Zsolt könyve ennek az új katolikus 
aktív generációnak őszinte hitvallása, tele jó
szándékkal és becsületességgel s akik ma Euró
pában egy új fölszabadító mozgalom csiráit 
melengetik magukban, azzal az érzéssel fogják 
letenni a könyvet, hogy érdemes és intelligens 
ellenféllel állottak szemben.

Szirtes Andor.

Modern kölcsönkönyvtár Erzsébet-körút 39. 
Dr. KELLNERNÉ és KOLTA1 ÁGI.

WERFEL FRANZ: Die vierzig Tagé des 
Musa Dagh. (Zsolnay Verlag. 1933.) A kisebb
ségek könyve ez: alvadt vértől sikos, halálhör- 
géses vádirat a tömeg ellen, mely felkel, kul- 
túrális gyengeségét tömegereje mögé bújtatja 
és a számszerű nagyság hatóereje mögé rejtőz
ködve erőszakkal űzi el, fosztja ki, kínozza ha
lálra, öli meg az ország határain belül élő mi
noritást.

Werfel a törökországbeli keresztény ör
mények sorsát mondja el. A világháború má
sodik évében az ifjútörökök felkeltek és likvii 
dúlni „óhajtották4* Kelet antikeresztény kérdé
sét, hogy majdan a nyugalmas időkben üres te
rületeket mutathassanak az érdeklődő keresz
tény hatalmaknak: la question arméuienne n’ 
existe plus. A pusztító mozgalom élén az ország 
ura, Enver basa állott, ki kihasználva, hogy a 
háborúba keveredett keresztény nemzetek nem 
segíthetnek, deportálásra ítélte az örményeket. 
Órák alatt kellett virágzó városaikat elhagy*  
niok, batyuikban csak értéktelen ócskaságokat 
vihettek, gyalog mentek a terhes asszonyok, a 
vérző lábú gyermekek, haldokló öregek, mert 
sem szekérre, sem hátas állatra ülniök nem volt 
szabad. És ez az út a halálba vitt: a sivatagba 
hol százezrével pusztultak éhen hivatalos fel
ügyelet mellett. Jól járt, ki az úton pusztult el, 
mert szenvedésének ideje megrövidíttetett. És 
mindez a tehetetlen európai kereszténység sze- 
meláttára történt, A. D. 1916. . . .

De akadt egy ötezres csoport mely egy el- 
európaisodott örmény professzor vezetésével 
felmegy Mózes hegyére, ott elsáncolja magát, 
hősies erővel ötször veri vissza a haubitzos tö
rök katonaság támadását, 40 napig ellentáll, 
mert kultúrált ember a vezető, emberei pedig 
hitben bízók, gyermekei egy’ művelt fajnak, 
mely’ most fegyverrel is vissza tudja verni a 
barbár túlerőt. 40 nap után francia és angol 
hadihajók mentik meg az elcsigázott, kiéhezett 
betegségtől fenyegetett hősöket.

Werfel könyve nem egy népi kisebbség köny
ve és sorsa csupán; harca ez minden faji és 
kultúrális kisebbségnek, melyet számkivetésbe 
küld hazáján belül a szélsőséges törvény, a túl
nemzeti gyűlölet. Viharos időkben élünk, tö
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megdühök rázzák Európa egyes részeit, kis cso
portok fuldokolnak a harcra riasztott ember
csordák nyomása alatt, de megélnek, ha belső 
elveik éltetik őket.

If'erfel könyve a kisebbségek védelme. Tör 
tüneti eseményről beszél, de könyvének bármely 
lapja alkalmazható a mai napokra s mai kul- 
túrsorsok világítanak ki belőle. Érthető, hogy 
Németországból kitiltották, mert minden kor 
minden gyűlölködői magukra lelnek benne.

Csodálatos hit elevenül meg a regényben: 
megérzések bizonytalansága tiszta valósággá 
válik, szimpátikus érzések egyedül helyesek és 
bennük az emberek biztoskezü vezetőre talál
nak. Misztikus hit visz mindenen át és legfőbb 
út a bizalom. A nervus magicus csodabirodalma 
ez, ismeretlen, emberből kiáradó testetlen hatá 
sok területe. Mindezt Wcrfel csodálatos elvont- 
ságú és zeneileg teljessé vált, ritmikus lebe- 
gésű. minden hangulatot ütemben adó német 
nyelve transzponálja finom rezdületekkel be
lénk; könyve kalandos részének izgalmas pilla
nataiból belső életfinomságok mozdulataiba 
visz kidolgozott nyelvezete.

Erdőd i József.

Levelezés, sokszorosítás, körlevelek 
legolcsóbban a RECORD - nál.

József-körút 43. Telefon: 34—7—07.

SÁNDOR PÁL: „Fasiszta munkakódexek:“ 
(Kolozsvár, 1934.) E könyv szerzője nem sokat 
teketóriázik, hanem erélyesen nekivág és im
ponáló lendülettel igyekszik bebizonyítani a 
következő tételeket: 1. Az u. n. szociálpolitika 
nem a munkásság, hanem a tőke érdekeit szol
gálja, mert levezeti a munkásság elégedetlen
ségét s ezáltal megerősíti a kapitalizmust. 2. 
Minden olyan rendszer, mely ilyen eszközökkel 
meg akarja szüntetni az osztályok szemben
állását, fasizmus. 3. A szociáldemokrácia tehát, 
amely megelégszik szociális reformokkal, tu
lajdonképpen szintén nem más, mint fasizmus. 
4. Ugyanígy viszont a fasizmus lényegében 
nem más, mint szociálpolitika. 5. Az ú. n. mun
káskormányok létrejövetele csak a burzsoázia 
ravasz sakkhúzása, mellyel, mint engedmény
nyel, továbbra is a maga számára biztosítja at 
osztályuralmat.

Hála Sándor Pál forradalmi marxista szem
léletének és rendíthetetlen logikájának, mind
eme tételek bebizonyítása természetesen sike
rül is neki. Annyira sikerül, hogy egy ha, 
sonlóan elfogult marxista bizonyára el is hiszi 
Sajnos azonban, én nem tartozom e tiszteletre- 
mélcó csoporthoz és ezért némi kételyeket táp

lálok a tételek helyessége tekintetében. Mindé, 
nekelőtt úgy vélem, hogy ez a forradalmi 
marxizmus kissé elavult, mert a lefolyt közel 
száz év eseményei több ponton megcáfolták a 
marxi jóslatokat: a hatalmas gazdasági válság 
minden meglevő előfeltétele ellenére sem hozta 
meg a proletár-osztályuralmat és ahol mégis 
létrejött, — Oroszországban, — az Európának 
iparilag nem legfejlettebb, hanem legelmara
dottabb állama volt. Ez azonban inkább csak 
logikai szempont, mely önmagában még nem 
indokolhatja a forradalmi marxizmussal való 
szembenállást. Ennél lényegesebb indok, hogy 
általában ellensége vagyok mindenféle „direkt 
akció“-nak, akár háború, akár horogkeresztes 
bombavetés, akár pedig éppen a Sándor Pál ál
tal feltüntetett proletár-felkelésben nyilatkozik 
is meg. Elítélem a munkásság elnyomását és 
kizsákmányolását, elítélem a fasiszta diktatú
rákat : do ebből még nem következik, hogy 
ugyanilyen határozottan ne kelljen elítélnem a 
proletár diktatúrát is. Az emberiség fejlődése 
valóban csak az osztályok szembenállásának 
megszüntetésén keresztül lehetséges; de ha erre 
nem alkalmas módszer a fasiszta parancs — 
vagy tekintélyuralom, ugyanennyire nem al
kalmas a proletár-forradalom sem.

Ami már most magát a szociálpolitika kér
dését illeti. Sándor Pál maga mondja, hogy a 
jó szociálpolitika megszünteti a munkásság 
elégedetlenségét. De hát akkor mi a hiba? A 
„munkásság" végeredményben nem matemati
kai fogalom, hanem élő emberek összessége, 
akiknek saját megélhetésük és boldogulásuk 
fontos. Ezektől az élő emberektől azt kívánni, 
hogy elutasítva a szociális reformokat, áldoz
zák fel a maguk és esetleg utódaik életét egyi 
távol fekvő, homályos célért, legalább olyan 
kegyetlenség, mint egy autokrata uralkodóé, 
aki területének gyarapítása céljából hadba veti 
sok ezer alattvalójának életét. — Higyjék el 
Sándor Pál és elvtársai, hogy a munkás kezek 
munkához juttatásáért, az éhbérek megszünte
téséért, a dolgozók megfelelő szociális biztosí
tásáért, a kapitalizmus ellen békésen küzdeni 
van olyan nemes s egyben munkásérdeket szol
gáló feladat, mint a proletár-forradalom mel 
lett agitálni, melynek esetleges hatása. — mint 
az orosz példa is tanúsítja, — csak két-három 
nemzedék szenvedései és verejtéke árán követ- 
kezhetik be.

Mindez persze nem jelenti azt, mintha akár 
a Carta dél Lavoro, akár a hitleri 25 pont, akár 
pedig a magyar Lex Vass megfelelne az ideális 
szociálpolitika követelményeinek. Ennek meg
állapításához azonban nincs szükség a forra
dalmi marxizmus szemüvegére; ennek megál
lapítására elegendő előítéletmentes, objektív és 
józan szempár. E szempár is jól látja a hibákat 
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ée az ebből következő teendőket: felsorolásukra 
azonban e szűkreszabott kritika keretében ter
mészetesen nincsen hely. De ez talán nem is 
fontos; hiszen úgyis minden bizonnyal kilátás, 
tálán próbálkozás lenne e tekintetben Sándor 
Pállal közös nevezőt találni.

Herczeg István.

SZINHÁZj

Az évad két utolsó bemutatója. A.z egyik a 
Nemzeti Színház-ban zajlott le, a másik — a 
Cirkusz-ban. Az idegen város, Török Sándor 
darabja június 1-én került bemutatásra s nagy 
kritika és közönségsikert aratott. Hogy a szín
ház, amely balfogást balfogásra halmozott 
miért hagyta az igen tehetséges Török Sándor 
darabját 6zezónzárónak, azt csak a magasságom 
bürokrácia tudja. A darabot ugyanis legjobb 
tudásunk szerint, még Márkus László jónak 
ítélte s elfogadta. De hagy juk. Lényeg az, hogy 
Török Sándor egyike azon keveseknek, aki 
megszólalhatott a magyar színpadon. Az ide 
gén város nékem kevésbé tetszett, mint a kri 
tikusoknak, de megértem az egyhangú elösme- 
rést. Mert legalább Török Sándor ígér valamit 
érezzük, tudjuk, lesz még találkozásunk vele 
ha nem színpadon, hát regényben, de van mon 
danivalója, van művészi fanatizmusa, nem 
mesterembere, hanem hivatottja a tolinak. A 
darab egyenetlen, nem szeretem az efajta irrci 
dentizmust, giccsesnek érzem, hogy Joó Áron 
csak akkor tér észre s lesz „jó fiú* ’, szolid kis 
polgár, mikor „illetékes hely“ állapítja meg 
dalairól, hogy azok értéktelenek. Vagyis: Jog 
Aront, a darab hősét nemcsak a viszonyok kény 
szeri tették be a gőzmosódás megélhetést nyuj 
tó, de unalmas és szürke életsíkjába, hanen 
elsősorban a saját tehetségtelensége és ez lénye*  
gesen más! Abonyi Géza játszotta Joó Aront 
szürke volt és lapos, akár a főszereplő figurája 
Tímár József talán legjobb alakítását formálta 
meg és maradandó emléket jelent. Igazolta ré
gebbi állításomat. Remek színész, valami fanyai 
cinizmus hevíti. S rájöttem, miért nem alkal 
más Lucifer szerepére. Lucifer is cinikus, fa
nyar, lázadó, de hihetetlen energia és aktivitás 
van benne, míg Tímár sokkalta inkább passzív 
mint aktív. Inkább csúszó-mászó cselszövő, mint 
bukott hős. Ignác Rózsa közepes, míg Perczel 
Zita akadémiai növendék kisasszony, talán-ta 
Ián az a nagy ígéret, aminek oly sokan és jog
gal, jósolják. Reméljük, a darabbal még talál 
kozunk az őszi szezonban.

És a szezónvég, — kirándulás a Ligetbe 
Bus-Fekete írt egy darabot — darab? hol itt a 
darab? kérdezi a publikum — Cirkusz csillaga 
címmel. Nem érdemli meg azt a nagy si
kert, amit a Vígszínház urai várnak tőin 

« ami be is fog következni — részben. 
Nem azért, mert a darab, nem darab, nem 
azért, mert a zenéje egészen rossz, nem azért, 
mert Békeffi készületlenül dadog, nem azért, 
mert a Bár sony-Dajbukát pár beállítása ab
szolút indokolatlan. Nem ezért; mert a többi az
után mind remek. Elsősorban a rendezés: Sza
bolcs Ernő joggal pályázhatik ezzel a rende
zéssel Amerikába. Azután Rökk Jfarika, aki
nek kis, fiús vállain nyugszik az egész darab, 
él vagy’ bukik a társulat. Olyan tehetséges 
artista, annyira remek ballerina, oly szédü
letes akrobata- s moderntánc primadonna, 
hogy’ megmondhatom: nem színésznő! Nem 
alkotó művész! Lehet, hogy operettnél erre 
nincs is szükség, lehet, mondom, mert az ope
retthez nem értek. Ha így’ van, akkor rendben 
van. Ha megkérdezik, mégis miért ajánlom meg
nézésre a Cirkusz csillagát, azt felelem: leg
először a kínai artisták, s azután Rökk Marika 
miatt. Na még a görlök s tüneményes meste
rük, Bob Gray miatt. A többiek? Az összbenyo
más? Szeretnem teljes egészében ideiktatni 
Kárpáti Aurél s Zsolt Béla glosszáit, amelyek 
egyedül adtak őszintén számot bizonyos érzé
sekről, amely el kell, hogy fogja az intelligens 
közönséget s ha elmaradna a nagy siker, egyik 
legfőbb oka ez lenne: A tényleges cirkuszláto- 
gatóknak nem imponál az, hogy vígszínháziak 
játszanak. A tényleges cirkuszlátogató — cir
kuszt akar s abból kevesebbet kap, mint odaát 
a kiscirkuszban. Az intelligensebb publikumot 
a dolog exotikuma viszi ki, de a végén azért — 
enyhe csömörrel távozik, sőt... jómagam, mit 
tagadjam, kifejezett undorral. Dühvei. Meg
kínozva és fölháborodva. Tapasztalnom kellett 
megint és megint, hogy’ az ember milyen bru
tális és durva. Belémdöbbent ez, mikor az ido
mító kivezette medvéjét. A szerencsétlen állat 
lábára feszes cipőket húztak s ott kellett botla
doznia a cipőkben, megcsúfolásául mindennek, 
ami humanizmus. S belémdöbbent, mikor a 
Vígszínház igazgatói elővezettettek Somlayt, 
hogy lábára s karjára varrt csöngőivel tak
tusra dalt verjen ki. Azt a Somlayt, akinek 
professzor Hochbergjét sohasem tudjuk elfelej
teni. Kárpáti Aurél a konzekvenciák levoná
sában odáig megyr, hogy azt írja: „Riasztó 
figyelmeztetés a tűz és víz, a cirkusz és színház 
legmélyebb, kibékíthetetlen ellentétére. Somlay 
abszolút színész maradt a manézsban is s mi
kor az üres disznóhólyagok nagyokat puffan
tak a fején: egyszerre belém állott a hideg. 
Valahogy elromlott az egész mulatság. Minek 
tagadjam: arcomba szökött a vér — a szégyen
kezéstől. Hogy ezt látom... S nem vagyok bi
zonyos felőle: vájjon a kesernyés lecke tanul
ságát ellensúlyozza-e az a sok dísz, ragyogás 
és pompa, amellyel a színház a cirkuszt ezúttal 
valóban megajándékozta?* 4
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Én tovább megyek a konzekvenciák levoná
sában. Igen éles reflektorfénnyel bevilágít ez, 
egész színházi iparunk, vagy vállalkozásaink 
100%-os üzleties gondolkodásába. Pedig a szín
ház, La üzlet is, céljait s hatását tekintve, nem 
azonosítható más kapitalisztikus nagyvállala
tok üzletvitelével. Semmi szükség sem volt 
arra, hogy Somlay zenebohóccá váljék. Egy 
igazi zenebohóc összehasonlíthatatlanul na
gyobb sikerrel működhetett volna közre, de az, 
hogy megtették, hogy pillanatig sem gondoltak 
egyébre, minthogy Somlay „márka", akinek 
„benne kell lennie* *4, ez szinte kívánatossá teszi 
előttem azt a sok bukást, ami a színházakat 
éri s azt a közönyt, amely nap-nap után növek
vőben van a színházakkal szemben. Nem tu
dom, kinek az ötlete volt, de szerencsétlen ötlet 
volt s súlyosan ártott legelsősorban magának 
a Színháznak. Mert estéről estére gondolkodóba 
kell, hogy ejtsen egynéhány embert... Ha 
tényleg van érzékük az üzlet iránt, úgy ha
mar, nagyon hamar igazi zenebohóccal helyet
tesítik Somlay t s elfeledtetik ezt a kínos in
cidenst.

Dénes Béla.

SHAKESPEARE-CIKLUS
A NEMZETI SZÍNHÁZBAN.

1.
Shakespeare drámáinak színpadra állítása

kor számos és sürgető problémák törnek a rém 
dezőre. E problémák felsorolása helyett elegen
dő talán rámutatni azokra a kísérletekre, me
lyeket S’/zaA'e.speare-előadásaikkal a Meininge- 
niek, lmmer mann, Tieck, Rcinhardt, Maeter- 
linck, Hevesi Sándor végeztek. Elegendő talán 
c>ak rá mutatni is azokra a vaskos kötetekre, 
melyekben mind, a színpad ez állandó problémá
jának teoretikus megoldását keresték — nem a 
tudósok, (hisz Shakespeare külön tudomány
ág is), — de csak maguk a rendezők s a színé
szek. (Hagemann összefoglaló, nálunk is ismerí 
munkája a „Die Kunst dér Bühne“ mellett, kü
lönösen Hevesi Sándor „Az igazi Shakespeare* ’ 
című kötetének cikkeire s egy kedves könyvem
re, Ivánti Jenő „A színpad művészetéire gon 
dolok.)

Naturalisztikus és stilizált, Globe-színpadot 
utánzó és szabadtéri, kosztümös és modernizált 
megoldások merülhetnek fel . . . és főleg . . 
és főleg a rendezői zsenialitás, a színpadi mun
ka komolyságába és fontosságába vetett hií 
megmutatásának lehetősége.

Hisz a változó korokban újból és újból szín
padot követelő Shakespearenek színrehozatala 
talán örök probléma marad.

De örökké megmarad az a lehetőség is, hogy 
a félreismert vagy megtalált Shakespeare új 
rendezői zsenit reveláljon.

2.
Az év végén színrehozott ciklus előadásain 

sajnálkozva és keserűen láttam, hogy a Nem
zeti Színház, mely csak egy évtizeddel ezelőtt 
is a leghivatottabb temploma volt a kontinens 
Shakespeare kultuszának — teljességgel tehetet
len. Vezetősége, rendezői, színészei: mind süke
ten és vakon állanak a S7íafcespcare-problémák 
előtt.

A két új betanulás: „Antonius és Kleopátra" 
és „A vihar’* iskolás, stíluskeverő, lendületes 
és nagyvonalú elgondolást nélkülöző előadások. 
De ezekben legalább látszott az igyekezet: vala
mit produkálni. Ezekben legalább a színészek 
gondolatban is ott voltak a színpadon.

Mert a többi darab, különösen a két „re
mek44: „Hamlet" és „Rómeó és Júlia'’ előadá
sai nemcsak elgondolás nélküliek, de űom- 
datlanok is voltak s a színészek nagyrésze is 
olyannyira gondolat tálán, mintha fáradtan és 
kedv nélkül iskola-leckét hadarna. Nem is be
szélve azokról, akik e leckét sií<7ó után dadog
ták el . . .

3.
A Nemzeti Színháznak kötelessége Shake- 

ipenre-darabokat előadni. Kötelességévé teszi 
ezt nemcsak hagyománya, de az a szükséges
ség is, hogy a felnövő magyar ifjúsággal meg 
kell ismertetni minden áron azt a Shakespea- 
ret, akivel a magyar irodalom és színpad min
dig a legszorosabb kapcsolatot tartotta. Öröm
mel is láttam az erkélyeket s a karzatokat if
júsággal telten.

De hogyan mondtam? Minden áron? Nem! A 
művészet és a művészetbe vetett hit elárulásá
nak és cserbenhagyásának árán nem. S ha az 
ifjúság ízelítőt is kapott az előadott ciklusban 
Gál Gyula mély és emberi Shylockján, Kiss Fe
renc Machbetjén, Lehotay Antoniusán keresz
tül Shakespe arcból. szoinoni lenne, ha azt hin
né a ciklus után: ez Shakespeare. S aztán nem
csak igénytelen ifjúság, de igényes és fejlett 
érzékű felnőtt közönség is van. Ezeknek is kell 
Shakespeare.

Mert az igazi Shakespeare mindig követelni 
fogja a színpadot.

Murányi-Kovács Endre.

Minden cikkért szerzője felel.
•

Cikkeink jelentős része — így Goda Gábor 
regényfolytatása is — anyagtorlódás miatt, a 

következő számunkra maradt.
•

Felkérjük hátralékos és féléves előfizetőinket, 
hogy a dijakat a mellékelt befizetési lappal 

szíveskedjenek sürgősen befizetni.
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HORDÓKBAN ÉS BÁLÁKBAN
é. keznek távoli országokból a Meinl- 
céghez a nagy hajórakományok. Ki
váló szakemberek állítják össze a 
legkülönbözőbb fajtákból a világhirű 
Meinl-pörköltkávékeverékeket. 
Meinl-Sao Paulo pörköltkávékeverék 
finom tejeskávé-keverék.

14 kg P 3.50
a kávézacskó a fenti képet viseli. 
Vannak természetesen finomabb 
avagy olcsóbb keverékeink is.

Meinl Gyula r. L

A középkor és újkor határvonalán, a nagy 
földrajzi felfedezések, a renaissance és a re
formáció viharos korszakában tűnik fel Eras- 
mus nemes alakja; Stefan Zweig grandiózus 
képet fest Erasmus koráról, de még megdöb
bentőbb erővel állítja elénk a nagy ellenfél: 
Luther titáni alakját. Humanizmus és fana
tizmus véres csatái viharzanak előttünk. Író, 
költő és művész egyszemélyben Stefan Zweig, 
amikor a beköszöntő újkor véres pirkadását 
betűkben örökíti meg. Az író szívének legbel
sőbb érzéseiről tesz hitvallást ebben a köny
vében és éppen ez emeli minden eddigi műve 
fölé. Német nyelven egyelőre nem jelenik meg.

BANKHÁZ R.sT.
BUDAPEST, IV., SZERVITAsTÉR 3. 

a m. kir. osztálysorsjáték főárusítói.

Kísérelje meg szerencséjét és vásároljon 
osztálysorsjegyet TÖRÖKNÉL.

Elérhető legnagyobb nyeremény

500,000
pengő

NYEREMÉNYEUZÁS

augusztus 22-én kezdődik



1
Ára fűzve

Az 1934. évi
Mikszáth Kálmán díj' nyertese

GERGELY MARTA:
A SALAKMOSÓ

A húsz esztendős szövőé 
munkásnő első írásával inege 
nyerte a legnagyobb magyar 

regénypályázatot.
P 3.20. Kötve P 4.40.

A mai irodalom legjava
A Jó Könyvek legutolsó kötete:

MALRAUX: HÓDÍTÓK
A forrongó Kína regénye.

A Jó Könyvek következő kötete: 
TRAVEN: GYAPOTSZEDÖK 

Regény a mexikói rabszolgaéletröl.
Minden kötet ára: fűzve P 1.50 

kötve P 2.40
PANTHEON-KIADAS

Ö ------ -
KOSMOS KÖNYVKIADÓ 

Újdonság! Most jelent meg!

Zemplényi Klára: Két szoba hall.
Dramatizált regény! Ara 2 pengő.

Habán Mihály: Évszakok forgása.
Versek. Ara 2 pengő.

OLVASSA A KOSMOS NAGY
KIADVÁNYAIT!

Minden kötete egy-egy nagy siker.

Lili K ö r b e r : Ruth és a Harmadik
Birodalom.

DosPassos: A 42. szélességi fokon.
E. Ebermayer: Az ifjúság élni akar. 
I. Ehrenburg: Lasik Roitschwantz.

Ara kötetenként P 3.30.
V_______

A
KALDOR KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEI:

Papp Jenő: A mai Magyarország 
erkölcsrajza. Kötve P 3.40.

Vaszary Gábor: Monpti.
Kötve P 3.90.

Berend Miklósné: Szent Bertalan 
éjszakája. Kötve P 3.20.

Török Sophie: Hintz tanársegéd úr. 
Kötve P 3.20.

Az itt felsorolt könyvek kaphatók 
minden könyvkereskedésben.

Káldor Könyvkiadóvállalat 
Budapest. IV.,

Petőfi Sándor ucca 6. szám.

3ó könyv
Szép kötés

Raöo Olga
Budapest, Visegrádi u. 11/a

SORSJEGYET mmdíg 

BENKÖNÉL vegyen 
(ANDRÁSSY-ÚT 56 ) 

BANKÖT ÉR!
V. oszt, húzások aug. 22-én kezdődnek

M.F.T.R. Minden vasár- és ünnepnap

turistahajó
Radó István nyomdai műintézete, Budapest, VL, Hajóe-utca 25.


