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CSENDES BESZÉLGETÉS 
AZ OLVASÓVAL

Tíz esztendő írásaiból azt, ami az író szerint a legjobb, 
adja ez a könyv az olvasónak. Valami magyarázat, valami 
mentegetőzésféle jár e könyv elé. Miért éppen most, hiszen 
tíz esztendő kicsiny idő, miért éppen ennyit és miért 
éppen ezt.

Ez a tízesztendő más volt, mint ezer és ezer tízesztendö 
abból a végtelen időből, amelyet együtt élt meg föld és em 
ber. Ebben a tízesztendőben csodajárások voltak és ebben 
a tízesztendőben a szegény kis ember sokszor ijedten és 
zavartan állott új csodák elé. Ebben a tízesztendőben egyik  
csalódás a másik után verte fejbe a riadt kis embert és 
ebben a nagyon kicsiny korszakban, ebben a csöppnyi sza- 
kaszban, összesürűsödött elmúlt koroknak és eljövendő 
időknek minden nagy problémája.

Ezért volt nagy dolog e tízesztendő és e könyv nemcsak 
egy kis embernek küszködése és kapkodása a világ csodála
tos nagy küzdelmei között, hanem ennek az elmúlt rettene
tes és mégis sokszor tragikusan nagy korszaknak halvány  
tükörképe. Az író, aki végigásta magát annyi esztendőn ke
resztül, annyi könyvnek tanításain, ebben a tízesztendőben  
az életnek mindennapos tanításait jegyezte fel. Baktatott az 
események után, lehajolt a kis csodákért, amelyeket a nagy 
csodák országútjának szélén talált, felvette, megforgatta , 
gyenge kis emberi logikájával körülvizsgálta mind e csodá
kat és ezeknek a sokszor talán az évek távlatából immár  
együgyü elmélkedéseknek eredményeit most együtt rakja az 
olvasó elé. Szegény kis ember, eltévedt a többi eltévedt kő 
zott, kereső a többi kereső között, menekülő a futóknak 
szörnyű seregében és mégis bizakodó a csüggedők és re
ménytelenek között, azt hiszi, hogy ezzel a könyvvel is cse
lekszik valamit.

Mi az igazság? Nem tudom. Annyit tanultam, nem tu
dok semmit, annyit láttam , nem ismerek semmit. Adom, 
amit a tízesztendő alatt csináltam és érzem, hogy nincs 
benne sem m i. Csak egy van benne, makacs és nem pihenő 
keresés, valami csengés a megismerés után



Megismerés, igazság. Milyen üresnek látszanak ma ezek  
a szavak, mikor mindenütt új igazságok kínálkoznak fe 
lénk , amelyeket véges emberi elménk fel nem foghat. Uj  
titkok , új szentségek, új gondolatok és új érzések. Mennyi 
új és közte a régi ember, mert az ember mindig egy.

Az ember, szegény kis tehetetlen sorsok és akarások 
között , aki elveszíti önmagát, ha elveszíti az istenhitet. 
Ezekben az írásokban talán nincsen semmi konkrétum és 
igazuk van azoknak, akik annyiszor elmondták az íróról, 
hogy se nem vörös, se nem fehér, se nem hideg, se nem  
meleg. Csak egyben nincsen igazuk, ha azt mondják, hogy 
nem hiszi, amit ír. Mert az író, szegény, hisz, hisz abban , 
hogy lesz egy jobb világ, hisz abban, hogy elkövetkezik a 
valódi igazság és hisz abban, hogy Isten bünteti a rosszat 
és jutalmazza a jót.

Ezt a furcsa munkát, ezt a keresőt ezt a néha olyan 
szomorúan tétova vizsgálódást kapja most az olvasó t íz - 
esztendő kiválogatott írásaiból. Nem lehet mindent adnu 
amit e tízesztendő írásban hozott. Vannak szavak, amelye
ket ma már nem lehet elmondani és vannak gondolatok, 
amelyeket ma már csak érezni szabad. De vannak igazsá
gok, amelyeket soha nem lehet elhallgatni és vannak fáj
dalmak, amelyeket mindig meg kell szólaltatni. Ez lesz e 
kis könyv, amelyet hálával és szeretettel tesz le az olvasó 
asztalára az író, mert van valami csodálatos rokonság, lelki 
barátság író és olvasó között.

Maguktól adódtak ezek az írások, a napok amint jöl- 
tek-mentek, hozták a problémákat és az olvasó erős támo
gatásával az író sokszor talán avatatlan kézzel , sokszor ta 
lán gyenge képességekkel, nekigyíírkőzött a megértésnek és 
a keresésnek. A megismerés felé vezető keresés ez a könyv. 
Tíz keserves esztendőnek könyve. Nagy világkérdéseknek  
könyve és a nagy kérdésekbe beszőtten ezer kicsi kérdés , 
kicsiny embereknek kicsiny ügyei, amelyekben mint v íz - 
cseppben az óceán, megvan az emberi szenvedésnek és az 
emberi gyengeségnek egész végtelenje.

Szeretet nélkül nincsen élet és szeretet nélkül nincsen 
igazság. Ha nincs is semmi ezekben az írásokban , egy van , 
szeretet az emberhez és szeretet az igazsághoz, amit annyira 
keresett és annyiszor hiába keresett ezeknek az írásoknak 
szegény és szomorú írója.

Szubotica, 19A0. karácsonya
A SZERZŐ



A P Á K  É S  FIÚ K

Szkorenovácon Fehér Mihály gazdálkodó piszkavassal 
bezúzta legényfia koponyáját. Ez tegnap történt. Tegnap
előtt pedig Goszpogyinciban Malasev Milos gazdálkodónak 
a legényfia egy vasfazékkal törte darabokra a koponyáját. 
Nincsen hét, amelyiken ne jönne néhány véres jelentés az 
apák és fiúk örök frontjáról, amelyen már évezredek óta 
folyik a szörnyű harc.

Könnyű volna most az Oedipos-komplexumról és az 
apa-fiú vita erotikái, szexuálpszihológiai indító okairól el
mélkedni. Példa van elég. Absolontól a hosszúfürtű király
fitól Don Carlosig és Petrovics Alexejig, ama két másik tra
gikus sorsú királyfiig. Bár Don Carlossal már baj van. A 
királyfi, szegény, nem volt romantikus szabadsághős és 
nem volt szerelmes mostohaanyjába, csak őrült volt. Őrült
ségében próbált összeesküdni az apja ellen, mert az akkor
tájt éppen divat volt. II. Fülöp olyan zsarnok volt, hogy a 
fiának volt kiktől eltanulni az összeesküvést. Ám, ha köze 
lebbről nézzük a dolgokat a szkorenováci parasztlegényhez 
mégis egyenes vonal vezet el a börtönben titokzatos módon 
elpusztult spanyol trónörököstől. Mindkettőnek útjában volt 
az apja, az apja ereje, hatalma.

Az apai hatalom az ótestamentum szerint is Istentől 
való. Az apai hatalom korlátlanságában való hit évezrede
ken keresztül volt a társadalmi rend egyik alappillére és 
sok tudós azt vitatja, hogy ebből fejlődött ki a monarchia 
gondolata is. Amint az apa úr a családban, úgy korlátlan 
úr a törzsfő is a törzsben. A római jog szerint az apa meg
ölhette a fiát, a germánoknál az apa rabszolgának adhatta 
el a fiát é s . . .  Az egyenes vonal elvezet napjainkig. Azok
ban a bunyevác családokban, amelyekben még élő ereje van 
a hagyományoknak, az apa keres a fia számára feleséget, 
cselédsorban dolgoztatja családos, deresedő fejű fiát, aki 
csak a dida halála után juthat a vagyonhoz.



Ez a korlátlan hatalom megteremtette a visszahatást. 
A fiú, amint éppen az Absolon-eset is bizonyítja, már az 
ókorban is megpróbált szembeszállni a korlátlan hatalom
mal, az apai zsarnoksággal. De ahol nincs zsarnokság, ott 
is megvan a fiúi lázadás. Az apa az öregség, nemcsak a 
tekintély, hanem a kiábrándultság, az illúziónélküli lehig- 
gadtság, a lassan fontolgatás, az ijedten takarékoskodás. A 
fiú — milyen közhely —  a könnyelmű nekivágás, a vaki- 
merő próbálkozás, az újjal való kísérletezés. Szkorenová- 
con, Goszpogyincin? Igen, ott is. Mert hiszen az már for
radalmi újítás volt, hogy a fiú lámpavilágnál akarta m eg
fejni a tehenet és ez a forradalmi gondolat lendítette apa- 
gyilkos csapásra a goszpogyinci fiú vasfazekat tartó kezét.

Általános filozofálásokkal és kissé elkopott társada
lomtudományi elméletekkel mégis nehéz arra a konkrét 
kérdésre megfelelni, hogy miért lettek az apa és fiú har
cának véres, halálos drámái éppen most annyira gyakoriak, 
szinte mindennaposak. Az apa és fiú közötti ellentét m eg
volt harminc-negyven esztendővel ezelőtt is és akkor szen
zációs ritkaságszámba mentek, a most oly gyakori tragédiák. 
A háború eldurvító hatása? Talán, de csak az egyik olda
lon, mert hiszen csak az apák szokták meg az emberölést 
a frontokon. Talán közelebb járunk az igazsághoz, ha az 
okot a gazdasági válságban keressük. Sok esetben a lap
pangó, elfojtott ellenszenvet gyilkos lánggá, vak szenve
déllyé lobbant ja az anyagi gond, a családi vagyonnal szem 
ben elkövetett bűn. Az apa spekulációs földvásárja m eg
rendítette a család vagyonát, vagy a fiú legényes mulato
zására ráment a hízó ára. Az apa özvegy és szegény özve
gyet választott feleségül, a fiú beleszeretett egy szegény 
lányba. Máskor, amikor a búza ára évtizedeken át öt-tíz 
fillérrel hullámzott fel és le, ez még nem volt katasztrófa. 
Duzzogtak, veszekedtek, haragudtak, még pörösködtek is. 
de végül mégis csak összebékültek. „A vér nem válik vízzé“ 
és ezzel elintéződött némi keserűségekkel a konfliktus. De 
ma katasztrófa lehet nemcsak a szerelmi házasság, hanem  
holmi kisebb, pár száz dináros legénykedés is. A vagyon 
bizonytalanná vált, a föld csúszkál és könnyen kicsúszik 
a familia lába alól. A földért való rettegés a legtöbb pa- 
raszttragédia oka. Nem véletlen, hogy az apagyilkósságok 
és a fiúgyilkosságok legtöbbnyire a módos gazdacsaládok
ban fordulnak elő. A földért való, mindennap megújuló 
harc, a földmívestársadalomban eddig majdnem ismeretlen



terminusfélelem, a váltólejáratok napjának reszkető szá
montartása az idegéletre is nagy hatással van. Az ideges
ség már nem előjoga a magasabb osztályoknak és a m eg
tépázott idegzetű embereknek, akik között ott lappang az 
apa és fiú ősi ellentétéből származó elfojtott, titkolt gyű- 
lölség, elég egy szó, egy hirtelen fenyegető mozdulat, hogy 
a gyilkos piszkavasat, vagy vasfazekat a végzetes csapásra 
emeljék.

Ezt a felfogást megerősíti az a tény is, hogy a bácskai 
németek között ma sem hallani az apák és fiúk véres ki
robbanásairól. Ennek egyik oka az lehet, hogy az ügyes és 
óvatos német gazdákat a gazdasági válság nem érintette 
olyan súlyosan, mint a többieket. Hiszen köztudomású, 
hogy pár esztendeje már csak a német gazdáknak van pén
zük újabb földvásárlásokra. De ez csak az egyik ok, a m á
sik az „Altertheil“ intézménye. A németeknél alig van súr
lódási felület az apa és fiú között. A német gazda, ha a fia 
megnősül, a vagyonát felosztja a gyermekei között, valami 
keveset megtart magának, hogy legyen mivel foglalkoznia, 
ez az „Altertheil“, és csak messziről nézi a fiatalok dolgait 
Esetleg csak negyven-negyvenöt esztendős, de már meg
pihen, mert a helyet át kell adni az új generációnak. Az 
új generáció, a fiú az apa helyén, függetlenül, önállóan, 
maga felelős önmagának cselekedeteiért, nem félti az öreg 
kor rigolyáitól a vagyonát, az örökségét és boldogul.

Milyen egyszerű megoldás. De milyen nehéz, mert az 
apák sem akarnak megöregedni Már pedig a lemondás, a 
visszavonulás, a reménytelen öregség, a vég . . .

HALK SOROK 
EGY ÉVFORDULÓRA

Ma hetvenöt esztendeje meghalt egy évtizedekig nyo
morultan kínlódó ember. Az az ember, aki mafcrácsírjából 
dirigálta esztendőkig Európa új szellemi divatját és akinek 
a Pére Lachaise temetőben levő sírja ma is búcsújáróhelye 
azoknak, akik Párisba nemcsak mulatni, vagy politizálni 
mennek. Ma hetvenöt esztendeje halt meg Heine.

Ennél az évfordulónál meg kell állani, mert Heine kü
lön fejezet áz emberiség történetében. Nem csak azért, mert 
költő volt, a legnagyobbak közül való, hanem azért is, mert 
különös életsorsot, az új, modern ember sorsát vállalta ma



gára. Azét az emberét, aki nem tud és nem akar belenyu
godni abba a rendbe, amelyet elmúlt emberek, halott elvek 
teremtettek és új utakat akar vágni az emberiségnek.

Különös tragédiák egybekapcsolódása volt Heine élete. 
A tragédiája már ott kezdődött, hogy zsidónak született és 
— mert az apja, a francia forradalom szellemében felnőtt 
élniszerető, könnyelmű és modern nagykereskedő úgy ne
velte —  nem tudott lelke szerint zsidó lenni. Kikeresztel
kedett. Talán nem csak azért, hogy porosz közhivatalnok 
lehessen. A zsidók haragudtak rá, a keresztények zsidónak 
nézték. Két világ között, egyikhez sem tartozóan járta az 
életet a „Kevlaari búcsú“, e csodálatos Mária-himnusz köl
tője, aki, amikor már keserűn mosolyogva szembenézett a 
halállal azt irta: „nicht gesagt und nicht gesungen wird 
mán mich zu Grabe tragen.“

Heine volt a romantikus kornak, a romantikának, az 
egész hazug és szentimentális multdicsőítésnek legnagyobb 
képrombolója. Valami igazi teuton dühöngéssel támadt 
mindennek, ami a múlté volt és mindenkinek, aki a m úl
tat dicsőítette. És aki a Loreleyt olvasta, az mégse tudja el
hinni, hogy Heine nem volt romantikus.

Kétlelkű ember volt. Az ellenségei, — életében és ha
lálában ezernyi volt az ellensége, —■ meglátták ezt a két- 
lelkűségét. összeszedték az adatokat, vitairatokban, pamfle- 
tekben, dühös újságcikkekben, akadémiai beszédekben és 
irodalomtörténeti megállapításokban szögezték le, hogy ha
zug volt, pénzdolgokban megbízhatatlan, kéjenc, korrupt. 
Minden, ami t o s s z . É s igazuk is volt. Tragikus betegségét 
a párisi ucca tündéreitől kapta. A családjával, a később 
bárósított és ma nagyon előkelő feudális Geldern-Heine 
famíliával zsarolásszerű háborúságot folytatott, adósságait 
soha nem fizette és III. Napóleontól kegydíjat kapott. Mind 
igaz, de minderről csak az egyik Heine tehetett. Az, aki na
gyon szerette a szép lányt, a szarvasgombás pástétomot, a 
jó bort és nagyon-nagyon tudott gyűlölni. A másik Heine, 
aki verseket írt, aranycsillogású, örökre a szívbe vésődő 
sorokat, a másik Heine, aki a nagy német egységért, az 
egész emberiség szellemi felszabadulásáért egy titán erejével 
és haragjával harcolt, nem volt felelős mindezekért.

És mégis, ha a halhatatlant is érheti a bűnhődés, Heine 
a költő, ezerszer megbünhődött azért, amit Heine az ember 
vétett. Életében is, halálában is. Ez a rajnavidéki zsidó 
olyan nagyon német volt és Párisban kellett élnie, szám-



üzöttségben, félig kegyelemkenyéren. Ez a nagy cinikus, 
aki — amint egyik kritikusa mondotta —  versangyalkái
nak ördögfarkat kötött fel, gyerekes és halálos szerelem
mel szerette az unokanővérét és a megvásárolt szerelem bo
lyongásai után eljutott a kövér Matildig, aki nemcsak azért 
halhatatlan, mert néhány csodálatos dal róla szól, hanem  
azért is, mert a matrácsír melletti szobában fogadta azt a 
jóképű franciát, aki kárpótolta azért, hogy a német költő 
nagyon beteg. A német szabadság rajongója III. Napóleon
nak kis zsoldját volt kénytelen elfogadni, mert élni csak 
kellett.

És a halála után. A sírját elborították a névjegyek, 
amelyekkel, furcsa divat, a költő rajongói emlékének hó
doltak. „A két gránátost“ énekelték egész Európában, de 
Németországban nem volt szabad szobrot emelni a költő
nek, aki a legszebb német dalokat írta és akihez hozzámér
hető talán azóta sincs a német lírikusok között. Erzsébet 
királyné Heine márványszobrát az Achileon mesekertjében 
állíttatta fel, de II. Vilmos, a Hohenzollernek élesnyelvű el
lenségéről olyan szavakkal beszélt, amelyek a hajdani Ini' 
perator-Rex kaszárnyaműveltségére jellemzők.

Három emberöltő múlott el Heine halála óta és az évek 
múlásával ködbe vesznek a másik Heine kis, emberi téve
dései, nagy, keserves, sokszor csúnya botlásai. Csak a költő 
Heine él, a kis ember, akit Heine Henriknek hívtak, lassan 
elhal. A versek kagylózsongása él, a gondolatok arany- 
szikrázása él, a nagy emberi fájdalom, amely ezekből a 
versekből felénk zokog, él. Örök, nagyszerű élet a költőé, 
okit nem temethet el sem ellenségeinek, sem saját hibáinak 
sokasága.

Amíg a Heine-versek könnyeket tudnak fakasztani, ad
dig élni fog Heine is. És addig élni fog az emberek 
szivében a szépség utáni nagyszerű vágyakozás is.

A F E L E S É G

A becskereki szerelmi dráma újra elénk dobja az asz- 
szony örök kérdését. Újra úgy mutatja, mintha kétféle asz- 
szonytípus volna. Legalább kétféle, mert árnyalatokban ez 
a két típus még nagyon sokféle variációt érhet el. A férfi 
— mint a legtöbb szerelmi drámában —  kevésbé érdekes. 
Ez a fajta férfi, aki egy asszonyért, egy női testért, a sex



appeal parancsára még ölni is tud, valahogyan mindig 
szánandó. Nem azért, mert a végén ölni is tud, hanem  
azért, inért amíg eljut odáig, végigjárja a megalázkodás 
és szenvedés minden stációját. A szerelemért könyörgés el
csépelt férfi-triikk és ha a könyörgés annyira komolyan ér
zett, hogy elfeledtet mindent, akkor vagy komikus, vagy 
szánalmas. Néha együtt e kettő.

A becskereki Pogány-perben a revolveres kereskedő 
mellékalak, a domináns figura a két asszony. A szerető, ez 
a főtárgyaláson is lármázó és gorombáskodó nő, talán nem  
egészen az a ,.vámpír“, akit a mozikból ismerünk. Inkább 
azokra a nőkre emlékeztet, akikről a derék Sir John Falstaff 
beszél, amikor arról elmélkedik, hogy milyen ügyesek azok 
a nők, akik a szeretőiket levetkőztetik és boradta bölcses
séggel hozzáfűzi, hogy ügyesek is, okosak is, mert a végén 
megverik szeretőiket. Aki ilyen nőt szeret, verést érdemel. 
A becskereki démon nem figyelemreméltó jelenség. A ham  
burgi kikötőnegyedben néha két-háromezer ilyen démon 
szedi el az óceánjárók matrózainak a pénzét.

Az érdekes, nem köznapi értelemben érdekes jelenség 
ebben a pörben a feleség. Ebben a beteg és mocsárszagú 
légkörben az egyetlen erős és egészséges, az egyetlen egész 
ember. Talán azt is lehetne mondani, az egyetlen tiszta 
ember.

A tárgyalásokon élesen elénk rajzolódott ez az asszonyi 
élet. A férj szerelme elfordult tőle, mert a férfit polygám  
lénye sokszor odáig viszi, hogy elhagyja azt a nőt, aki azért 
az övé, mert szereti. Azzal a beléje nevelt, a társadalom  
törvényeinek évezredes erejével belérögződött monogám  
szerelemmel, amely a nőnek csak egy férfit enged szeretni 
Különös, a férfiaknak egy része éppen ezt a szerelmet nem 
értékeli. Terhesnek, unalmasnak érzi és elmenekül előle — 
a ,,Gizihez.“ Az asszony, éppen mert szeret, éppen mert csak 
azt az egyet tudja szeretni, nem tud elnézően és fölényesen 
mosolyogni, nem tud vigasztalódni, ahogyan mondani szo
kás a párhuzamos hitvesi hűtlenség eseteiben. Válás, leg
alább különélés. Hosszú ideig. Az asszonyt nem bántja, 
hogy a vagyonos, jólkereső ember bundát, ékszert, házat 
vesz a másik nőnek. Ez csak a kisebb,talán meg sem érzett 
sérelme. Nem fáj. Az már fáj, amikor a másik visszakínálja 
a férfit, mert már elszedett tőle mindent. Ez a megalázása, 
felrúgása a férjnek az asszonyt is éri kemény ütéssel, nehéz 
fájdalommal. Azután a tragikus kifejlés. A férj a vádlottak



padján, a börtönben. Az asszony úgy érti, hogy a helye a 
férj oldalán van. Az elhagyott — ahogy a kemény ótesta- 
mentumi formula mondja — eltaszított asszony védi a fér
jét, menti a hitestársát. Nem a név becsületéért, kispolgári 
milieuben játszik e dráma, nem a vagyonért, hiszen ahhoz 
már Tég semmi köze. Más okok vezetik. Tudatalatti ösz
tönök. Ezernyi asszonyos, öröklött áldozatos szerelme, a 
maga tisztasága, hitvesi hűségének a másik asszony fölött 
olyan magasan álló fölénye viszik előre. Arra az útra, ame
lyen előtte már annyi asszony járt.

Van egy flamand ballada. A jó asszonyról, akinek a 
férje előbb idegen asszonyokat hoz a házhoz, azután arra 
kényszeríti a feleségét, hogy ezeket az asszonyi állatokat 
kiszolgálja, végül elkergeti a háztól. És amikor a férj meg
kapja a poklosságot, az elűzött asszony előjön és ápolja 
sebes, undorító testét. A középkor elejéről való költő min
den strófa végén megismétli: íme, a jó feleség!

ím e a jó feleség. Akiben már kezdtünk nem hinni. Az 
utolsó évtizedék sokféle zavarában mintha a feleség fogal
ma is zavarossá vált volna. A férjeiket amerikai tempóban 
váltogató asszonyok, a csak a pénzt, a sikert kereső asszo
nyok, a bajba jutott férjtől akár a posványba is menekülő 
asszonyok elmosták a feleség fogalmának tiszta kontúrjait. 
Már-már úgy látszott, hogy csak árnyalati különbség van 
a törvényes hitves és a rövidlejáratú nőtárs között.

Ez a becskereki sokat szenvedett asszony az igazi fe
leség. A férfinek életre rendelt társa, osztályosa jóban és 
rosszban. Aki számára rendeltetett. És akinek a házasság 
nem ellátás, eltartás, hanem életközösség. Nem jogi forma, 
társadalmi szabály, hanem életének egyetlen tartalma és 
célja.

Férfiszemmel nehéz megítélni az asszonyt és férfi gon
dolkozással nehéz az asszonyi lélek útvesztőiben eligazodni. 
Az emberi érzés azonban úgy diktálja, hogy a becskereki 
feleség cselekedeteiben nem lehet semmi titokzatosat, semmi 
magyarázni valót keresni. Ez az asszony, a maga nagy
szerű hűségében, olyan erős, hogy kötelességének érezte a 
gyenge mellett kitartani. Már pedig a gyenge itt a férfi 
Volt. És amikor végzetes gyengesége egészen lesújtotta, 
amikor a törvény vasökle emelkedett az elbukott fölé, az 
asszony, az erősebb fél, minden erejével —  amit tisztasága, 
hűsége, asszonyi jósága adott neki —  melléje állott. É s 
Megmentette.



Az ítélet az elkövetett bűnnek szólt. A társadalomnak 
büntetnie kell azt, aki revolverrel lövöldöz. De az asszony, 
a jó feleség, mégis megmentette az oly mélyre zuhant fér
jet. A társadalom végrehajtó szerve, a bíróság büntet, de 
maga a társadalom megbocsáthat. És a becskereki férjnek 
meg fog bocsátani a felesége miatt. Az asszony megszerezte 
a férjnek a társadalmi amnesztiát.

ím e a jó feleség! És ha jobban körülnézünk, meg kell 
látnunk, hogy dísznőfeleségek, akiket végső eredményben 
csak vékony vonal választ el a rövidlejáratú nőtárstól, el
enyésző kivételek. Ijesztő figyelmeztetések. A többség a jó 
feleség típusához tartozik. Minden nap új példákat, új bi
zonyítékokat sodornak elénk a mostani bajjal teli idők. A 
gondok alatt összeroppanó férfiak csak azért tudnak újra 
meg újra talpra állani, mert az asszonyaik igazi feleségek. 
Jók és megbocsátok, megértők és feledni tudók. Különösen 
feledni tudók.

Mert minden asszonynak akad elfelejteni valója. A 
férfi önző és önzésében sokszor cselekszik olyat, amit a jó 
feleségnek el kell tudni feledni.

A becskereki feleség, ez a hű és jó asszony, mindent 
elfelejtett és új életet nyitott meg élettársa előtt. íme a jó 
feleség!

MESALLIANCE

A gróf megnősült. Magánügy . . . Még akkor is, ha az 
ifjú gróf véletlenül elvált asszonyt vesz feleségül, egy vala
mikor kitűnő nevű újságírónak nemrégiben még* zsidó 
leányát. Legfeljebb érdekes lesz így a házassági hír, bár az 
ilyen frigyek sem számítanak ma már a világrengető szen
zációk közé. Lichtenstein uralkodó hercege nemrégiben ve 
zette oltárhoz Guttmann Elza bárónőt, akinek a papája meg 
elnöke volt a bécsi Chevra Kadisa nevű igen jótékony, igen 
nagytekintélyű, de exkluzívan zsidó intézménynek. Egyik 
főherceg a trónhoz való kétes jogáról mond le, hogy há
zasságot kössön s a svéd királyfi most is állja és vallja, 
hogy akármit is mond az uralkodó família, mégis elveszi 
polgári származású szerelmét.

Az ilyen házasságok akkor szűnnek meg magánügyek 
; lenni, amikor félhivatalos jellegű nyilatkozatok röpködnek 
az újságok hasábjain, amelyek szerint tendenciózus minden



olyan híresztelés, hogy a család tudott az ifjú gróf házas 
sági tervéről, tehát nem felelnek meg a valóságnak az ehhez 
a híreszteléshez fűzött kombinációk. Ilyen körülírtan és 
mégis világosan deklarálják e házasságot mesalliancenak. A 
magyarban e fogalomra nincs szó, a németben „Missheirat*1 
a neve, ami valahogyan rossz házasságot jelent. Olyan há
zasságot, amelyben az egyik fél rangja, ma már ez annyit 
is jelent, hogy vagyoni helyzete, nem felel meg a másik fél 
rangjának.

Folyton azt halljuk, hogy minden ember egyenlő és 
állítólag nincsenek már Európa egyetlen országában sem 
születési előjogok. A mai ember jogérzéke tiltakozik minden 
olyan feltevés ellen, mintha a születés adhatna külön elő
nyöket. E tekintetben csak az uralkodóházak kivételek, 
amelyek házassági jogát is külön törvények szabályozzák.

A mesalliance fogalma a lomtárba került a háború 
után. Olyan eltolódások következtek be a társadalom struk
túrájában, hogy maguk az érdekelt társadalmi osztályok 
intézték el ezt az ócskaságot, ötven esztendővel ezelőtt 
egyik mágnásnak szinte ki kellett kapcsolódnia a világból, 
mert elvette egy bécsi egyetemi professzor leányát, de ma 
már senkinek se volna bátorsága — esetleg a legszorosab
ban érdekelt családon kívül — ilyen házasságot mes~ 
alliancenak tekinteni.

Még Németországban sem, ahol pedig a néplélekbe is 
begyökerezett volt a „Missheirat“ fogalma és ahol a hábo
rúig még élő ereje volt a hűbériség idejéből visszamaradt, 
embereket születésük szerint megkülönböztető gondolko
zásnak. Németországban nemcsak a fejedelmi családoknak, 
hanem sok száz főnemesi és nemesi családnak is meg volt 
az az előjoga, hogy külön paragrafusok szabályozták há
zasságkötésüket. A Serenissimusokról szóló viccek szinte 
közmondásossá tették ennek az osztálynak a szellemi le
romlását, amelyet ez az elzárkózás okozott, vagjr elősegített. 
A háború utáni tíz esztendő ezen a téren alapos tisztogatást 
művelt. Azok a familiák, amelyekben törvényes következ
mények terhe alatt nem volt szabad alacsonyabb társadalmi 
osztályból nősülni, a fiaikat valósággal hozományvadászatra 
küldték nemcsak Amerikába, hanem a berlini Kurfürsten- 
dammra is.

Különben a vagyon, a nagy vagyon, már rég megszün
tetett minden mesallianceot. Az amerikai Gould, Vanderbilt, 
Astor familiák, a Rotschildok, a Guttmannok már rég



egyenrangúak voltak minden nemesi címer nélkül is a leg
ősibb európai családokkal. A pénz olyan hatalmas nivelláló 
erőnek bizonyult, hogy egy Bourbon hercegnő férjhez m e
hetett Sir Bazil Sacharovhoz, aki ugyan Európának talán 
leggazdagabb embere volt, de ifjú korában nem egészen 
tiszta dolgok miatt nagyon sokáig ült vizsgálati fogságban 
és a vagyonát titokzatos módon szerezte.

Ha van mesalliance, ha van egymáshoz nem illő, ter
mészetellenes házasság, akkor csak egy esetben van. Ha a 
nő az, aki leszáll. Nagyon rendes nagyságos asszonyok vál
tak már szakácsnőkből és nagyszerű méltóságos, kegyelmes 
és főmagasságú asszonyokká formálódtak, nemcsak a m il
liomos kisasszonyok, akik végre is legtöbbször hercegnői 
nevelést kapnak, hanem a néha viharos múltú színésznők 
is. Nemcsak azért, mert a férj társadalmi pozíciója védte 
őket, vagy a férj megtudta védeni társadalmi pozíciójukat, 
hanem azért is, mert a nők alkalmazkodó képessége sokka; 
nagyobb mint a férfiaké. A nő nemcsak a férjéhez tud a) 
kalmazkodni, hanem a férje társaságához is. A férfi el
lenben nem tud a saját feleségéhez sem alkalmazkodni és 
az eredmény legföljebb a nő leszállása, degradálódása lesz. 
Nem külső társadalmi formák szerint, hanem a valóságban, 
lélekben. Az a dunántúli gentrykisasszony, aki többezer hol 
das hozományával férjhez ment az apja kocsisához, épúgv 
elveszítette önmagát, mint a szerencsétlen Hohenzollern 
hercegnő, aki Zubkovné lett.

Természetesen csak arról lehet szó, hogy harmonikus, 
nemcsak érzéki motivációból származó házasság, csak 
egyenlő lelki kvalitásokkal biró, tehát szellemileg egyenlő 
felek között lehetséges. így a szabály. De Goethe elvette a 
gazdasszonyát és nagyon boldogan élt vele. Viszont Görbe 
András kisbürgözdi negyvenholdas gazda fia vagy lánya 
nem házasodhatik össze — a família és a falú egybehangzó 
véleménye szerint —  a béresék gyerekével, pedig esetleg 
valamennyien csak a négy elemi osztály szellemi magasla
táig emelkedtek.

Itt már nemcsak a tekintély, a rang, a társadalmi po
zíció, hanem a vagyoni helyzet is számításba jön. Sőt csak 
az számít. És ezzel elérkeztünk a kérdés legszomorúbb ré
széhez. A házasság mindig inkább üzletté lesz. Nemcsak a 
M ű n  és nemcsak a leszegényedett főnemesi famíliáknál. A 
házasságot az egyház szentségnek tekinti, a törvény ezernyi 
bástyával védi, holott a házasság lényegét, magasabb értet



mét, szinte erkölcsi értékét is elveszíti, ha tisztán üzletkö
téssé fajul.

És az új ember, aki a mesallianceon mosolyog, aki rég 
túltette magát mindenféle előítéleten, éppen ez az új ember 
mindig jobban csak üzletnek tekinti a házasságot. Az álta
lános elszegényedés, a családalapítás idejének eltolódása 
lassanként megfosztják a házasságot minden magasabb ér
telmétől, ideális értékétől. Két különböző nemű ember, mi
után alaposan lemérte, sokszor cigánykodva kialkudta az 
anyagi lehetőségeket és feltételeket, megköti a házasság e l
nevezésű üzletet. Tulajdonképen ez az igazi ,,Missheirat“ 
a természetellenes, a 'rossz házasság, mert nincs benne lelki, 
erkölcsi tartalom. Max Nordau szerint ez az igazi konkubi- 
natus, mert a nemi együttélés alapja nem a szerelem, a 
vonzódás, hanem a pénz. És minél kevesebb lesz a pénz, 
annál inkább így lesz, mert lassanként nem lesz más érték: 
csak a pénz.

A HÁZASSÁG VÁLSÁGA

Ankéleznek és cikkeznek, vitatkoznak és magyaráznak. 
Ahogy csendesen elnézzük ezt a nagy küzdelmet, sok vi
hart, néha hisztérikus elkeseredést, az az érzésünk, hogy 
nyitott ajtókat döngetnek.

A házasság válsága nem új dolog, szinte azt lehetne 
mondani, hogy maga a házasság intézménye a válság. Mert 
a házasság abban a formájában, ahogy a társadalom meg
teremtette, nem természetes, tehát nem is lehet tökéletes. 
A házasság tulajdonképpeni célja a társadalom kezdeti stá
diumában nem a szexuális élet törvényes lebonyolítása, 
hanem az utódok megmaradásának a biztosítása volt. A 
ragadozó állatoknál a hím és a nőstény együttélése a legto
vább tart, mert a kölykek csak későn tudják megtalálni az 
élelmüket, a fűevő állatoknál nincs páros együttélés, mert 
az új generáció könnyen, a szülők segítsége nélkül is meg
szerezheti élelmét. A természet vastörvénye szerint itt, mint 
a legtöbb állatfajnál, csak az anyaállat gondja a faj meg
maradásának biztosítása. A fajfenntartás ösztöne, ez a leg
erősebb és olyan tévesen állatinak nevezett emberi ösztön, 
teremtette meg végső okaiban a házasságot. Abban a rnythi- 
kus korban, amikor az ősférfi és az ősasszony, kettő együtt 
egy világ, egymásba kapaszkodva küzdöttek az állatokkal.

2 * H a v a s  K á r o l y  : S t ír iá b a n  A jk  f a lu b a n  m i tö r té n t  ? 17



természeti erőkkel, hogy a felnövekedő apróságoknak legyen 
mit enni, amig maguk is tudnak élelmet szerezni, termé
szeti törvényen alapuló és természetes alakulat volt a 
házasság.

Később, amikor kialakult az emberi társadalom és 
bonyolódott szabályokkal árkolta körül az emberi életet, 
amikor az erkölcsi meggondolások és erkölcsi elfogultságok  
is hatóerőkké váltak, a házasság társadalmi intézmény lett. 
A társadalom egyik pillére és a társadalmi rendnek alapja.

Fontossága megnövekedett, természetes jellege pedig 
teljesen elcsenevészedett. Talán még a hajdani görög társa
dalom őrizte meg, legalább bizonyos irányban, a házasság 
természetességét. Mert a görög államban a házasság telje
sen magánügy volt. Másrészt azonban a görög nő csak szü 
lőgép volt. A házban semmi joga és a házon kívül még m u
tatkoznia sem volt szabad.

A római házassági jog, a modern házassági jognak 
alapja, a nőt nem tette ugyan egyenrangúvá a férfival, de 
szabályozta a férfi kötelességeit és megteremtette a mono- 
gámia elvén alapuló házasság formáit. A sok forma közt 
azután a római köztársaság dekadenciájának az idején el
veszett a lényeg. Priscus Cato, a censor, már azt mondotta, 
hogy a római szenátorok nem azért nősülnek, hogy egész
séges fiakat adjanak a hazának, hanem hogy kifizethessék 
az adósságaikat. Mintha egészen modern emberek lettek 
volna a nemes római patriciusok. A császárság alatt pedig 
egyenesen hollywoodi recept szerint házasodtak a rómaiak, 
akiknél nem volt ritkaság az az előkelő úriasszony, aki 
nyolcszor-tízszer is elvált.

A házasság tisztaságát és erkölcsi céljait a keresztény
ség adta meg. De az állami érdekek, a társadalmi tekinte
tek és a vagyoni meggondolások már a középkorban m eg
hamisították a házasság lényegét. Forma lett, sokszor csak 
formalitás. Sem azt a természeti törvényt, hogy az utódok 
védelme és biztosítása legyen, nem követte, sem azt az ethi- 
kai törvényt nem tartották meg, — hiszen a keresztény morál 
nagyszerű tanítása szerint a házasság szűzies tisztaságú 
intézmény — hogy tiszta szexuális életet teremtsen.

Most pedig a házasság csődjéről és a házasság válsá
gáról beszélünk. Lényegében semmivel sem rosszabb a 
helyzet, mint már évszázadok óta, hiszen a házasság már 
nagyon rég csak forma, üzlet, szokás, vagy kényszerűség. 
Kár, hogy nincs statisztika a házasságkötésekről, de olyan,



amelyben az okokat, a házasságkötési okokat is pontosan 
meg lehetne állapítani. Egészen furcsa dolgokat lehetne 
megállapítani ebből a statisztikából, amelyeket különben 
már rég tud mindenki, amelyekről azonban még most, a nagy 
ankétezések és cikkezések idején sem akar senki becsületes, 
szókimondó őszinteséggel beszélni.

A házasság válságáról most legtöbbet abban a vonat
kozásában beszélnek, hogy a házasságkötések ideje kitoló
dott. A megnövekedett kultúrigények és a megnehezedett 
elhelyezkedési lehetőségek miatt az érett férfi nem nősülhet 
meg és a férfiak házasságkötésének időpontja, különösen a 
középosztályban, tíz-tizenöt esztendővel kitolódott. Ez azt 
is jelenti, hogy a nők házasságkötési ideje is ugyanennyi 
esztendővel clhalasztódott, ami azért tragikus, mert a vára
kozási időben elhervadt és elkopott nőknek már nem jut 
férj. De ez még nem a házasság válsága, legföljebb új bo
nyodalmakat jelent a szexuális ösztön kielégítésében.

A házasság válsága tulajdonképpen az, hogy a házas
ságkötés célja már nem az utódok biztosítása. Vagy csak 
nagyon kis mértékben és nagyon kevés esetre korlátozottan 
az. A házasságot a társadalom évezredeken át kiforgatta a 
maga lényegéből, felesleges terhekkel és szabályokkal 
agyoncifrázta, most pedig teljesen meghamisítja. Mert a 
mai házasságban már nagyon kevés szerepe jut egyetlen 
természetes eredő okának, a fajfenntartási ösztönnek.

Üj ethikára volna szükségünk. Vagy vissza kellene tér
nünk az őskeresztény házassági morálhoz. Talán akkor 
meg lehetne oldani ezt a válságot.

Csakhogy a visszatérés nagyon nehéz. Az élet más és 
sokkal nehezebb, mint volt két évezreddel ezelőtt. Az em
beriségnek nem hozott sok boldogságot az a nagyszerű kuT 
túra, amelyet elért és amely nem engedi meg, hogy a há
zasságot olyan egyszerű és a természeteshez legközelebb 
álló szabályokkal óvja meg eredeti hivatása számára, mint 
az egyházatyák idejében.

Tehát új ethika kell. Valamiképpen mégis meg kell ta
lálni a módját, hogy harmincöt esztendős lányok ne her
vadjanak hiába a házasság felé és ötven esztendős férfiak 
rokkantságukat ne a házasságban gyógyítgassák.

A házasság a mai formájában igazán nem ideális töké
letességű intézmény, de ha hamarosan valami csodát nem 
találnak az ankétezők, komédia lesz. Eredetileg az utódok 
fenntartása és biztosítása volt a célja, azután a nemek sza



bályos és törvényes, megszentelt együttélése lett, most pedig  
a gyomorbajosok és szerelmi rokkantak végső menedék
helye, vagy egyszerű üzleti számításon alapuló ügyletkötés. 
Nemesebb tartalma már semmi sincsen és ha hamarosan 
nem tud a társadalom valami gyógyító csodaszert találni, 
még csak ankétezni sem fognak róla. Nem veszik majd 
komolyan.

MESÉK AZ ÍRÓGÉPRŐL

Az írógép meséjét Szomaházy István, ez a nem tú lsá
gosan nagystílusú író teremtette meg húszegynéhány eszten
dővel ezelőtt. Amikor az írógép még félig-meddig újság 
volt és a nő munkája sem volt még olyan természetes adott
ság, mint ma. Szomaházy ezzel a bájos és igénytelen histó
riával annakidején a népszerűség csúcspontjára jutott fel, 
mert a gépírókisasszony, a regény hősnője, új típus volt, 
és mert a happy end, amelyet az író a mozi előtt olyan  
kedvesen és természetesen fabrikált meg, megfogta a női 
fantáziát. Valahogyan az élet volt ez a kis história: a csi
nos, szőke lány, akibe szerelmes az egész bank és akit végül 
a Riviérára ragad el a szerelmes férj, a vezérigazgató és 
méltóságos asszony lesz a gépírókisasszonyból. Ha nem is 
lett mindegyik szép gépírólányból vezérné és méltóságos 
asszony, lehetett. És valahogyan minden szép lány, amikor 
először ült a gép elé és először húzta fel a „kisasszonyok“ 
uniformisát, a fekete klott karvédőt, erre a lehetőségre ké
szült. Ez volt a nagy chance. És ezért volt néhai jó Szoma
házy István a gépírókisasszony ok bálványa és költője.

Azóta nagyon megsokasodtak az írógépek és nagyon  
megsokasodtak a gépírókisasszonyok. Ma az írógép nem  
alkalomszerző eszköz a férjfogásra és a gépírókisasszony 
munkája nem átmenet, zsebpénzszerzés, keserves, komoly 
és nehéz életpálya. A dolgozó nő az irodában nem az a 
szenzáció, amely a férfihivatalnokot izgatja. A férfi a dol
gozó nőben nem a kedves és kíméletre szoruló vendéget 
látja, hanem a versenytársat. Fiírt ma is akad az irodák
ban, talán a szerelem, többnyire vulgáris formájában, sem  
ritkaság az írógép körül, még házasságok is születhetnek 
gépelés és diktálás közben, de az írógép romantikus kor
szaka elmúlt.



A gépírókisasszony már nem az a „csecse baba“, ami
lyennek Szomaházy látta. Nem szopogat kuglert, nem jár
hat jégre és hangversenyekre és nem igen van ideje, hogy 
a vele egy irodában dolgozó fiatal urak szívügyeiben az 
anyai tanácsadó fölényes szerepét játssza. A gépírókisasz- 
szonynak ma egész más gondjai vannak. Elő kell teremte
nie a házbért, mert a szülei nem azért küldik az irodába, 
hogy a kedves gyermek szórakozzék, hanem mert a szülei 
maguk nem tudnak annyit keresni, amennyire a családnak 
szüksége van. A gépírókisasszony nem ér rá ebédidőben az 
elegáns praktikáns — aki különben már szintén nem ele
gáns — sóhajtásait hallgatni, mert az alatt a két rövid óra 
alatt, amely a délelőtti és délutáni munkaidő között az övé, 
fel kell szednie a mutatós és olcsósága miatt rossz harisnyá
ról a szemet, meg kell stoppolnia a már sokszor megstop
polt keztyűit és valami mesterkedéssel divatossá kell vará
zsolnia ócska kalapját. Mert a gépírókisasszony elsősorban 
mégis csak nő és csinos akar lenni. Különben a vállalatok 
és a főnök urak is megkívánják a csinosságot. Amiben az
után bámulatos inkonzekvencia nyilatkozik meg. A fizetése 
kevesebb, mert nő, de a ruházkodásira többet kell költenie, 
mert egy rendetlenül, rosszul, kopottan öltöző nő ártana a 
cég tekintélyének.

Ezt az inkonzekvenciát a gépírónőnek mindenütt érez
nie kell. A természet törvényei szerint a női szervezet napo
kon keresztül kevésbbé alkalmas a munkára. Ezt a termé
szeti törvényt a legtöbb munkaadó a fizetés megállapítá
sánál kalkulációba is veszi. De arról még nem igen hallot
tunk, hogy a gépírónőnek valaki azt mondotta volna: 
„Menjen csak haza, úgylátszik rosszul van és csak akkor 
jöjjön megint be, ha már jólérzi magát.“ Ilyen szentimen- 
talizmust nem ismerhet az irodai rend.

Azt mondottuk, hogy keserves és nehéz a gépírókis
asszonyok munkája. Általában minden munka az, amely 
nem egyezik meg a nő igazi hivatásával. Az írógép meséi 
ma már nagyon komoran hangzanak. Az orvosi tudomány 
megállapította, hogy a gépelés majdnem annyire ártalmas 
a női szervezetnek, mint a női gyári munka, amelyet a leg
több országban már el is .tiltottak. A napi nyolc, néhol tíz
órás, félig meghajolt testtartásban az írógép mellett végzett 
munka, nemcsak a hajlott hátnak, a rövidlátásnak, hanem  
sok, később súlyos női szervi bajnak is az oka lehet. Ez az 
egyik ok, amiért nehéznek és keservesnek mondhatjuk ezt



a munkát, a másik az, hogy rosszul fizetik. A gépírónő csak 
egy bizonyos, eléggé alacsonyra szabott maximumot érhet 
el és ha idővel az irodában a legfontosabb munkát is rá
bízzák, a fizetése soha nem lesz annyi, mint az ugyanolyan 
munkát végző férfi kollégáé.

Romantika és öröm nagyon kevés van az életükben, 
gond és küzködés annál több. És mégis, a legnagyobb rit
kaság, még a közhivatalokban is, a mogorva, durcás, rossz
kedvű gépírókisasszony. Kedvesek és szolgálatkészek a 
maguk kis pozíciójában és a maguk nagyon szegényes esz
közeivel is elegánsak. Mert elsősorban mégis csak nők. És 
a nő mindig, minden helyen tetszeni akar, kedves akar 
lenni, mosolygó akar lenni.

Gépiessé formálódott életünkben, abban az örök egy
formaságban, amely ma már minden munka fölött úrrá 
lett, ezek a szegény lányok jelentik a változatosságot, az 
ártatlan életkedvet, a nagyszerű könnyedséget, amely a 
nehéz munkában és csöppnyi fizetés mellett is tud örömet 
és vidámságot keresni.

A Szomaházy méltóságossá avanzsált gépírókisasszonya 
más volt, mint a mai. Az még álruhás hercegkisasszony 
volt, aki belekóstolt a munkába. A mai — munkásnő. Öntu
datos dolgozó, szinte gép a gépe mellett, de azért mégis van 
benne valami abból a bizonyos hercegkisasszonyból, mint 
ahogy minden időkben, minden nő tudott, ha éppen úgy 
fordult, hercegkisasszony lenni. A női varázs, a női tetszeni- 
tudás és tetszeniakarás sokkal erősebb, semhogy a legszo
morúbb munka, vagy akár a legrosszabbul fizetett munka, 
ami majdnem egyre megy, meg tudná fojtani.

EM BEREK

Az átlag újságolvasó semmit sem tudott arról, hogy 
valahol egy Managua nevű város is létezik. Magáról Nika
ragua államról is csak annyit tudtunk, hogy egyike Dél- 
amerika sok országának, amelyekben a forradalom annyira 
mindennapi üzlet, hogy talán a börzén rendes árfolyama is 
van. Ez a hasonlat azért kínálkozott, mert a legtöbb dél
amerikai forradalom elindulása a W allstreet valamelyik 
nagy tőzsdespekulációjával függ össze és mert tulajdonkép
pen csak a Wallstreetet és nem túlságosan skrupulózus spe
kulánsait szokták érdekelni a nikaraguai hírek.



Most pedig az egész világ érdeklődése egyszerre Nika
ragua felé fordult. Managuát olyan elemi csapás sújtotta, 
amilyen csak a 18-ik századbeli lissaboni földrengés volt, 
vagy az a földrengés, amely a múlt század végefelé Messinát, 
ezt a ragyogó sziciliai várost, törölte el a föld színéről. Na
pokon keresztül érkeztek a szörnyűségek hírei Managuából, 
amely két perc alatt romhalmaz lett és három napig égett 
egyik elpusztult végétől a másikig. Az apokalipsis rémségei 
zúdultak le a szörnyen megpróbált városra. Amikor a föld
alatti titokzatos erők viharzása, amelynek okait a tudomány 
ma sem tudja megállapítani, elmúlott, a tűz lett úrrá a 
romok fölött Minden összeköttetés a külvilággal megszűnt, 
a vasúti hidakat, töltéseket, síneket, országutakat elpusztí
totta a földrengés, élelmiszer, víz, gyógyszer, kötszer, minden 
ami a leggyorsabban kellett volna, hiányzott. Félelmükben 
örjöngő emberek menekültek a halálraítélt városból a me
zőkre és az elhagyott házak között fosztogatott és gyilkolt 
a csőcselék. Az elemi szerencsétlenség minden korban egy 
forma és a csőcselék is egyforma marad minden korokon 
keresztül. Az ifjabb Plinius feljegyezte, hogy Pompei pusz
tulásának óráiban a menekülőket rablók verték agyon, hogy 
azután a rablott kincsek súlya alatt összeroskadókat tüzes 
szemfedőjével borítsa el a láva. A középkori Firenzében a 
nagy pestisjárvány idején, amikor egy hét alatt tízezer em
bert ölt meg a szörnyű betegség, a csőcselék berontott a 
haldoklók házaiba és a ragály szörnyű sebeitől megjelzett 
testekről letépte a ruhát. A messinai földrengés idején épp 
úgy statáriumot kellett hirdetni a fosztogatók ellen, mint 
most Managuában.

A szerencsétlenség, a katasztrófa formája a századok 
múlásában nem változott semmit, mert a természet kifür
készhetetlen törvényei örökkönvaló egyformasággal végzik 
romboló munkájukat. Az emberi gonoszság sem változott 
semmit, hiszen a gonoszság alkotó erői talán éppolyan ki- 
fürkészhetetlenek és öröktől fogva valók, mint azok az erők, 
amelyek a föld alatt dolgoznak.

Egy változott csak és egy dolog új a nagy szeren
csétlenségek tragikus krónikájában: az emberi összetartás 
érzése.

Lissabon pusztulása, amely a legújabb kornak a kü
szöbére esik már, az akkori világban alig keltett valami 
feltűnést. Az akkori primitív újságok néhány szörnyű képet 
közöltek a rombadőlt csodálatos templomokról és Párásban



komolyan gondolkoztak arról, hogy miként lehetne Portu* 
gália szerencsétlenségét politikailag kihasználni, máskülön
ben azonban nem törődtek az egész dologgal. Az a baj. 
amely a szomszédot érte, nem érdekelte az embereket. Min
denki csak a maga bajával törődött és még a 18-ik század 
embere is közönyös volt minden csapással szemben, amely 
saját országának a határain túl érte az emberiséget. A kö
zépkori ember, ez a csupa önzés és csupa brutalitás, pedig 
csak a maga városa, faluja, vagy birtoka dolgaival törő
dött. Az emberi közösség érzése csak az egyházban volt 
meg, amely univerzális volt kezdettől fogva, ez volt erejé
nek és hatalmának alapja és ezért van az, hogy az egyház 
az elmúlt századok nagy katasztrófáinál mindenütt ott volt, 
ahol segíteni kellett.

Ma pedig Managua ötezer halottja valahogyan minden 
kultúrembernek a halottja. Ma ezer és ezer mérföldekre a 
szerencsétlenségtől ijedt rémülettel leste napokon keresztül 
sokmillió ember a végpusztulásra jutott ismeretlen amerikai 
városból a szörnyűséges híreket. Ez az ideges és rémült fel- 
figyelés nem a modern ember mindent tudni akarása volt. 
Annál több és nagyobb: a modern emberi közösség ösztö
nös megnyilvánulása.

Az ösztönről úgy tudjuk, hogy velünk született, de a 
társadalom története azt bizonyítja, hogy belénk is nevel
hető. Évezredeken keresztül belénk nevelték a sokféle gyű
lölködés ösztöneit és most, alig 150 év alatt belénk nevelték 
az emberi összetartás ösztönét. A nagy francia forradalom
mal kezdődik az emberi testvériségnek univerzális gondo
lata és ennek a gondolatnak az erejét, hatalmát a legjobban 
akkor érezzük, ha az elemek ereje zúdít valamilyen csapást 
az emberiségre.

Ötezer ember elpusztult és egy város rombadőlt? Nogi 
tábornok Port Arthur ostrománál 15.000 embert áldozott 
fel, köztük két fiát is, hogy a japán tüzérség elfoglalhasson 
egy olyan stratégiai pontot, ahonnan majd jobban lőheti 
az orosz erődöket. Említsük az yperni, verduni harcokat, 
azokat a városokat, amelyek elpusztultak Galíciában, Szer
biában, Flandriában, mindenütt, ahol a háború fúriája el
rohant. Akkor nem számolta senki a halottakat és akkor 
alig jegyezte meg valaki a rombadöntött városok neveit. 
Pedig azok a városok közelebb voltak hozzánk, mint ez a 
Managua, amelyről szinte csak azóta tudunk, amióta nin
csen. De akkor a gyűlölködés sötét ösztönei, az évezrede



ken keresztül belénk nevelt ösztönök, uralkodtak az embe
riségen és elnyomták azokat az ösztönöket, amelyeket a 
nagy francia forradalom tanításai plántáltak el először a 
lelkekben.

A háború kiforgatta az emberiséget önmagából és ezért 
volt kevesebb értéke az emberéletnek. Az emberiség most 
visszatalált önmagához és ezért érezzük mindarinyiunk 
szerencsétlenségének azt a csapást, amely az ismeretlen, 
messzi délamerikai várost sújtotta.

ötezer ember, akit a saját házuk fejükre zúduló kövei 
zúztak halálra. Irtózatos halál és úgy érezzük, hogy ez a 
halál bármelyik pillanatban, bármelyikünknek sorsa lehet. 
A természet ismeretlen és szörnyű erejétől félünk, amikor 
fájdalmas szívvel gondolunk a managuai áldozatokra. Ma
gunkat féltjük, mert érezzük, hogy emberek vagyunk. Csak 
emberek. Gyöngék, tehetetlenek és védtelenek, ha ellenünk 
fordul rettenetes haragjában mindannyiunk táplálója, 
Földanyánk.

Emberek vagyunk és jó volna, ha mindig erre tudnánk 
gondolni. Akkor is, amikor jobbról és balról egymásnak 
uszítanak bennünket. Ha az emberi közösség és az emberi 
összetartás érzése olyan erős lesz, hogy a cselekedeteinket ak
kor is szabályozni tudja, amikor nem az elemek haragja, 
hanem emberek akarata fenyegeti az emberek életét, akkor, 
de csak akkor nem lesz többé tömeggyilkolás.

A FAJGYŰLÖLET

Hét embert ítéltek halálra. A vád az volt ellenük, hogy 
két lányt megtámadtak. A halálraítéltek közül a legidő
sebb húsz esztendős, a legfiatalabb tizenhat. Az még bi
zonytalan, hogy még két vádlottat — akik még csak ti
zennégy évesek — szintén kivégeznek, lehet, hogy csak 
életfogytiglani fegyházat fognak kapni.

Ez nem hatszáz esztendővel ezelőtt történt. Nem. A 
múlt héten, viszont Amerikában, ahol minden lehetséges. 
Különösen lehetséges, ha az állítólag megtámadott lányok 
fehérek és a vádlottak négerek.

Így már egészen érthető a dolog. Amerika a szabadság 
és a teljes jogegyenlőség világa. Papíron. Az alkotmány
okmány betűi szerint. Az alkotmány-okmányt azonban nem 
köteles sem a bíróság, sem a közigazgatás respektálni, merj



az Unió valamennyi államának külön törvényei vannak és 
a törvények paragrafusai ezernyi módot adnak arra, hogy 
seriffek, rendőrök, polgármesterek, bírók az eléjük kerülő 
állítólag teljesjogú amerikai polgárral —  adott esetben — 
éreztessék, hogy a jog nem mindig és nem mindenkivel 
szemben egyforma.

Igaz, hogy Amerikában a nők védelme erősebb és hatá
sosabb, mint az európai országokban és az is igaz, hogy 
egy nő molesztálása Amerikában igen nagy börtönbüntetés 
kockázatának a vállalását jelenti. Amerika kolonizálásának 
idején nagyon kevés volt a nő és az első bevándorlók kö
zött nagyon sok volt a gonosztevő. A kevés nő a kialakuló 
társadalomban ritka és nagy érték volt, másrészt azt a 
söpredéket, amely Amerika első népességének többségét 
alkotta, rózsavízzel és morálprédikációkkal nem lehetett 
féken tartani, szükség volt a drákói intézkedésekre és ezek 
a szigorú néptörvények kivételes helyzetet biztosítanak ma 
is az amerikai nőnek. De csak a fehér nőnek. A néger nő 
szabad préda. És amint a példa bizonyítja, a néger férfi 
büntetése halál, ha fehér nővel szemben valami meg nem  
engedett szabadságra vetemedik. A Lynch törvénye, a meg 
nem írott, de szörnyű amerikai törvény szerint már azért 
is halállal bűnhődik a néger férfi, ha a fehér nővel szerelmi 
viszonyt folytat. Másrészt azt a fehér nőt, aki akár a leg
előkelőbb, legműveltebb néger férfi felesége lesz, a társa
dalom megvetése sújtja.

Ezeket a dolgokat az európai ember egyáltalában nem  
tudja megérteni. Nem mintha a fajgyűlölet ismeretlen do
log volna Európában. Az antiszemitizmusnak alapja a faj
gyűlölet, habár csak a kificamodott logika és a legtöbbször 
anyagi okokra visszavezethető gyűlölni akarás tud a kau
kázusi fajon belül faji különbségeket teremteni. De a kö
zépkor legsötétebb századáig vagy a félvad Chmelnitzky 
hetman tömeggyilkosságáig kell visszanyúlni, hogy olyan  
szörnyűségekre találjunk, mint a hétszeres halálos ítélet.

Az amerikaiak négergyűlölete a fajgyűlöletnek kvint- 
essenciája, amely különösen azért visszataszító, mert m ind
azért, amit a négerek szemére vetnek, a fehéreket terheli 
minden felelősség. A néger idegen, de ezt az idegent a fehér 
barbár kegyetlenséggel, erőszakkal hurcolta be Amerikába. 
A néger rontja a munkapiac árait, de a néger soha nem  
kaphat annyi bért, mint a fehér munkás. A néger elkülönül, 
de a fehérek nem engedik be éttermeikbe, szállodáikba,



házaikba, iskoláikba, még külön villamos kocsikat is járat
nak, csak négereknek. Végül a néger szexuális ösztönei m á
sok, korlátozatlanabbak, hatalmasabbak, de — és ez nyilt 
titok Amerikában, amelyet csak az európai szociológusok 
mernek feljegyezni és bizonyítani — a fehér nőkre különös 
és nagy vonzóerővel bir a négerek fokozottabb szexualitása. 
A fehér férfiakra is áll ez a tétel, de ezzel senki nem törő
dik, mert e vonatkozásban csak a néger nő szenvedhet.

A négergyűlöletet talán leginkább plauzibilisen azzal 
lehet magyarázni, hogy gyűlölik, mert az elkövetett igaz
ságtalanságokat valamivel indokolni kell. Régi szabály az, 
hogy az emberek haragszanak arra. akivel szemben igaz
ságtalanok voltak. Lelkűk legmélyén, a tudat alatt érzik 
önbűnösségüket és ezt a kínzó érzést új bűnnel akarják el
altatni.

A gyűlölködés Amerikában legújabban már nemcsak 
a négerek ellen irányul. A kalandorok és kiszabadult fe- 
gyencek unokái, akiknek ősei lendületes és átérzett fajgyű
lölettel kiirtották az őslakos indiánokat, megteremtették az 
áj fajt, az amerikai fajt. Csodálatosképpen ennek az új faj
nak valóban kialakultak azok a testi adottságai, amelyek a 
jogos őslakókra, a kipusztított indiánokra emlékeztetnek. 
Lehetséges, hogy lelki sajátosságaikat — amelyekben jelen
tős rész jut az önzésnek és a kegyetlenségnek — szintén az 
indiánoktól örökölték, ami különben azért sem valószínűt 
len, mert a fehérek és indiánok közötti vérkeveredés nem 
volt soha tilalmas dolog.

Ez az új amerikai faj nemcsak a négerben lát ellen
séget, hanem mindenkiben, aki nem százpercentes ameri
kai. Százpercentes amerikai pedig az új gyűlöletvallás 
apostolai szerint csak az lehet, akinek már a negyedik őse 
is amerikai volt és aki valamelyik protestáns felekezethez 
tartozik. Tehát az európai bevándorló, a katholikus, a zsidó, 
a pravoszláv, ez mind idegen, tehát kevesebb jogú és tu
lajdonképpen visszaszorítandó ellenség. A Zukorok és Cser
mákok példája nem bizonyít semmit, hiszen néger multi
milliomosok is vannak. A gyűlölet, a specifikus amerikai 
fajgyűlölet ma már nemcsak a néger, hanem a konkurrens 
fehér ellen is fordul.

Bizonyos az, hogy az európai bevándorlónak rend
kívül sokat kell szenvednie —  különösen az első időben, 
amikor még nem tudja letagadni európai származását —  
emiatt az amerikai fajgyűlölet miatt. És itt újra szerepe



van a négerkérdésnek. Az európai ember nem útálja a n é
gert, tud vele érintkezni, tud vele barátságot is kötni. Az 
amerikai lélek ebben alacsonyabbrendüséget lát.

A fajgyűlölet talán a legszomorúbb és legkárosabb be
tegsége a tömegléleknek. Orvossága nincsen, legalább egy
előre nincsen. Törvénnyel a bajon segíteni nem lehet és a 
szörnyű előítéleteket csak a nevelés hosszú és nehéz mun
kájával lehetne kipusztitani a néplélekből. Ennek az ideje 
azonban még beláthatatlanul messze van. Hiszen látjuk, 
hogy még a régi kultúrájú Európában is mindig visszatérő 
betegség az antiszemitizmus — amelyről valaki azt mon
dotta, hogy az ostobák szocializmusa — ami azt bizonyítja, 
hogy az ostobaság, az önzés és az elkövetett igazságtalan
ságok érzése mindig új erőt tud adni a gyűlöletnek.

Olyan erőt, amely hétszeres kivégzéshez is elvezet, 
olyan erőt, amely sokmillió embert kizár az emberi kö 
7Össégből.

SEX-APPEAL

Ellinor Glyn, a híres angol írónő, elkeseredetten tilta
kozik az ellen a tévedés ellen, mintha ő írta volna le elő
ször ezt a szót: sex-appeal. Sőt azt is hevesen vitatja, hogy 
valaha is leírta volna és végül méltó felháborodásában ki
jelenti, hogy azt sem tudja, hogy mi is legyen az a valami, 
aminek állítólag ő adott volna nevet.

Az angol írónő ilyenformán elintézte a maga kis ügyét 
a sex-appeallal, de a köztudatba már belegyökerezett az új 
szó. Minden nap olvasni a sex-appealról és már szinte sta
tisztikát állítanak össze, hogy melyik színésznőnek milyen 
intenzitású a sex-appealja. Arról is sokat olvastunk, hogy 
a nyíregyházai Ehrenfeld Magdának valami egészen külö
nös sex-appealja van és a gyilkossággal vádolt Bauer Gusz
táv körül valóságos sex-appeal tanulmányokat folytattak.

A sex-appeal nem valami új dolog, mert a furcsa cs 
annyira kedvelt angol szó tulajdonképpen erotikus vonzó
erőt jelent. Már pedig ahhoz igazán nem kellett a huszadik 
század társadalomtudósainak és színházi szakértőinek el- 
következniök, hogy az emberek tudják azt, hogy van valami 
erotikum és van valami erotikus vonzóerő. Ehhez bővebb 
magyarázat talán nem is volna szükséges, mert az erotikum 
annyira természetes és hatásai annyira az emberi termé



szetből következő szükségszerűségek, hogy a sex-appeal lé
nyege legföljebb azoknak lehetett újszerű meglepetés, akik 
soha nem szoktak gondolkozni. Sem a maguk cselekedetein, 
sem azokon az eseményeken, amelyek körülöttük történtek.

A történelem már régen bevonta kutatásai körébe azt 
a valamit, amit ma sex-appealnak neveznek. Hiszen azt a 
történelmi tréfás kérdést mindenki ismeri, hogy milyen for
dulatot vett volna a világtörténelem, ha Cleopatrának görbe 
lett volna az orra. Mai zsargonra átfordítva, ha nem lett volna 
olyan a sex-appealja, mint aminő tényleg volt. V ili. Henrik 
angol király sex-appealjának nagy része volt abban, hogy 
Anglia református lett és a reneszánsz Olaszországának tör
ténete talán máskép alakult volna, ha Lukrécia Borgia nem  
lett volna olyan nagyon sok sex-appeallal megáldva. Mar- 
quise Maintenon sex-appealjának talán több része volt a 
francia forradalom előkészítésében, mint az összes enciklo- 
pedistáknak és Mirabeau, korának legcsunyább embere ta
lán sohasem lett volna forradalmi vezér, ha sex-appealja 
egyik őrült kalandból a másikba nem kergeti.

Szóval, a világtörténelem hírességeinek sex-appealjük 
volt? Természetesen, hiszen ez a valami, ez a vonzóerő, 
nem betegség és nem különösség. Minden embernek, férfi
nak, nőnek van, mint ahogyan van orra és füle és van 
szája. Hozzátartozik az emberhez, szinte azt mondhatnék, 
hogy hozzátartozik minden ösztönös élőlényhez. A szexuáli- 
tásnak egyik velejárója és mivel a szexuálitás természeti 
törvény, ez a velejáró is természetes jelenség. Nincs rajta 
se csodálkozni, se szörnyűlködni való, talán úgy is mond
hatnánk, hogy nincsen rajta semmi feljegyezni való.

Miért van mégis az, hogy a sex-appeal mint valami 
tébolyodott csatakiáltás száll országról-országra. Mert divat 
vagy mert a pontosan és részletesen körül nem írható va
lami, amely mindig megvolt, eddig megjelölő szavaknál 
cifrább, ez a furcsa hangzású kifejezés. Valami okának kell 
annak lennie, hogy egyszerre miért rendeznek körkérdése
ket arról, hogy vájjon a csúnya férfiaknak, a futballisták
nak és a pamutharisnyát viselő nőknek van-e sex-appealjuk. 
És talán mégse egészen ok nélkül való, hogy a bolti lányok 
és a nagyságos asszonyok egyszerre támadt lelkiismeretes 
buzgósággal vizsgálgatják önmagukat arravonatkozóan. 
hogy van-e sex-appealjuk, milyen is az és miben áll.

Egyszerre rettenetesen fontos kérdés lett a sex-appeal. 
Az életnek egyik középpontja lett és nemcsak Ellinor Glyn,



de sok kevésbbé híres, de ízléses asszony tiltakozik a sex- 
appeal örökös emlegetése ellen. Ebben a tiltakozásban sok 
jogosultság van, mert igazán vannak egyéb fontos dolgok 
is ma a világon, mint a sex-appeal. Végre is világválság 
van, gazdasági nyomorúság, munkanélküliség, pénztelenség. 
Sokmillió embernek nincs meg a holnapra való kenyere és 
a hiányzó kenyér elfeledtet minden sex-appealt.

Igen, de az emberek éppen a nyomorúságot akarják 
elfeledni. A szexuálitás mindig azokban a korokban jutott 
el a túlzásokig, amikor az emberi társadalmat különösen 
nehéz csapások érték. A harmincéves háború idején, amikor 
a német birodalom népességének majdnem a fele elpusz
tult és virágzó városok tűntek el a föld színéről, a szexuáli
tás, az akkori brutális és nyersen őszinte formák kö
zött olyan ijesztő méreteket öltött, amilyeneket a mai 
ember el sem tud képzelni. A francia forradalom ül
dözött arisztokratái a guillotine tövében is csak sze
relmi ügyekkel foglalkoztak és régi krónikák fantaszti
kus képeket rajzolnak azokról a szerelmi őrjöngésekről, 
amelyek egy-egy ellenségtől körülzárt és halálraítélt város 
falai között tomboltak.

Az emberek felejteni akarnak és a felejtést a szexuális 
kiélés minél nagyobb lehetőségeiben keresik. Az egyik le
hetőség az örökös és minden vonatkozásban jelentkező 
szexuális filozofálás.

A sex-appealról tehát azért írnak és beszélnek annyit, 
hogy ne kelljen örökösen a nyomorúságról, a bajokról, a 
csődökről, az öngyilkosságokról és az állások után hiába 
futkosó emberekről beszélni és írni. Ebbe belefáradtak és 
úgyis fölöslegesnek látják. A sex-appealról is fölösleges be
szélni, de legalább nem kellemetlen. Hát erről beszélnek. 
Baj úgy sem lesz belőle, mert akármennyit írnak és be
szélnek is róla, nem lesz több és az egyedeknél nem lesz 
veszedelmesebb hatású.

Egyideig tehát tovább fognak írni, beszélni és vitat
kozni a sex-appealról. Amig valami erősebb felejtőszert nem  
fognak találni. A társadalom és az élet beteg, fájdalmas 
görcsökben kínlódik. Bódító szerekre van szüksége, mint a 
fej görcsökben szenvedő embernek. Ha a betegség tovább 
halad, ha a társadalom kínlódásai még súlyosabbak lesz
nek, már nem lesz elég erős bódítószer a sex-appeal.

Addig jó, amíg ilyen enyhe és ártatlan bódítószer is 
használ.



AZ ÜVEGGYÖNGYTŐL AZ ASZPIRINIG

A velencei tízek tanácsa, Szent-Márk köztársaságának 
közjogi testületé intézte a muranói üveggyár ügyeit. A mu- 
ranói üveg a köztársaságé volt és a szárnyas oroszlán lobo
gója alatt járó hajók legdrágább terhe a muranói üveg volt.

Külön törvények védték a muranói üveggyártás titkait. 
Munkásai közé idegent nem vettek föl és aki egyszer belé
pett a titokzatos műhelyekbe, az éppenúgy, mintha velencei 
patrícius lett volna, csak a tízek tanácsának engedélyével 
léphette át a köztársaság határait. A patrícius és az üveg
gyári munkás ismerte az állam titkait, tehát nem hagyhatta 
el az állam területét. Ezek voltak a védelem szabályai. A 
gyártási titok védelmének rendszerét azután kiegészítették 
a gyors büntetések, amelyek az árulót sújtották. Aki idegen
nek, be nem avatottnak elmondta az állam, vagy az üveg
gyár titkait, meghalt. A patríciust a börtönben fojtották 
meg, ez előjoga volt, a plebejus üveggyári munkást nyil
vánosan végezték ki.

A muranói üveggyárnak már régen nincsenek titkai és 
újra komoly probléma a gyártási, ipari kémkedés. Német
országban éppen most támadt hatalmas botrány amiatt, 
mert a Szovjet óriási méretű kémhálózatot épített ki, hogy 
megkaparintsa a németországi vegj'észeti gyárak titkait. A 
híres höchsti vegyészeti gyárakban egész sereg ügynök dol
gozott, akiknek az volt a feladata, hogy a berlini kémke
dési központot informálják a vegyészeti gyárak munkájáról. 
A német hivatalos jelentés szerint az aszpirin, a pyramidon 
és más gyógyszerek gyártásának titkait akarták megtudni 
az ipari kémkedés emberei. Pár hónappal ezelőtt egy másik 
kémkedési botrány pattant ki a német gyárvidéken. Essen- 
ben, az Odera menti nagy gyárak környékén gyanús em
berek bukkantak fel, akik megkörnyékezték a gyárak mér
nökeit és konstruktőrjeit. A hivatalos jelentés szerint akko
riban bizonyos gépek szerkezeti titkait és modelljeit akarták 
megszerezni az ipari kémek.

Egészen érthetőnek látszik, hogy Németország új, külön 
törvényeket alkotott a legutóbbi tíz esztendőben az ipari 
kémkedés megakadályozására. Németország jóléte, boldo
gulása iparának sikerétől függ és ha a német mérnök, ter
vező, feltaláló eszméit ellopják, elviszik idegenbe, akkor az 
egész német nép károsodik. Csakhogy a lopások ellen a 
béke elfelejtett esztendeiben a szabadalmak elegendő védel



met nyújtottak és a bejegyzett védő márkák, a „Made in 
Germany“ a német ipar termékeinek megszereztek minden 
előnyt a kisebb értékűnek tartott utánzatokkal való ver
senyben. Külön védelmi intézkedésekre nem volt szükség, 
ipari kémkedésről szó sem esett, legföljebb csúnya és in- 
korrekt konkurrenciáról beszéltek, amely ellen nem fegy- 
házzal, hanem kártérítési pörökkel védekeztek.

Mi lehet az oka annak, hogy Németországban vissza
tértek a velencei nobile-kereskedők védekezési rendszeréhez, 
amely különben a középkori Németországban sem volt is
meretlen. A Fuggerek, a középkor Rothschildjai, akiknek 
leszármazottjai ma hercegek, Európa valamennyi rézbányá
jának a bérlői voltak. A rézbányákban új bányászási mód
szereket vezettek be és hogy kincset érő titkaikat megvédel
mezzék, miután törvényes eszközeik nem voltak, orgyilko
sokkal üldözték azokat, akik üzemi titkaikat elárulták. De 
— a középkor e nagystílű üzletemberei nem ismerték még 
a patenthivatalt és a szabadalmakat úgy védelmezték, ahog}T 
éppen lehetett.

Kissé furcsa, hogy a XX. század grandiózus gyáripara 
ezekhez a középkori elzárkózási módszerekhez menekül. 
Talán nemcsak az aszpirin, a pyramidon és az anilinfesték 
a titok. Talán súlyosabb és veszedelmesebb titkok is rejtőz
nek a gyárak kísérleti laboratóriumaiban, a féltékenyen őr
zött páncélszekrényekben, mint az aszpirin és pyramidon 
kémiai formulái.

Ezek a titkok nemcsak a német gyárak titkai, a francia 
és angol gyáraknak is vannak ilyen rejtegetni valói. Az 
ipari kémkedés Németországban talán csak azért erősebb, 
mert több féltékenységgel és több rettegéssel nézik a német 
vegyészek titokzatos munkáját.

Mert egészen bizonyos, hogy a gyárakban mást is fabri
kálnak, nemcsak aszpirint. Például gázokat és olyan vegyi 
szereket, amelyek ellensúlyozzák a gázok rettenetes romboló 
és gyilkoló hatását.

Egy német professzor találta fel a szörnyű vérontás 
harmadik esztendejében a sárga gázat, amelyet azért nevez
tek el igy, mert nemcsak az embereket pusztította el, hanem  
a növényeket is és a legyilkolt bokrok leveleit, a megölt 
mezők szép zöld füvét sárgára, a halál színére festette.

Talán a tömeghalál titkait kutatják a kémek. Ha erre 
gondolunk, nem tudjuk elfojtani azt a dühös kívánságot, 
hogy csak tudjanak meg mindent. Kerüljenek a napvilágra



ezek a titkok, akárhol is őrzik őket. A napfény megöli a 
káros bacillusokat, a nyilvánosság semmivé teszi a gonosz 
találmányok értékét.

Mindig azt halljuk, ha még lesz háború, az borzalma
sabb lesz minden eddigi háborúnál, mert az a válogatás 
nélküli gyilkolás háborúja lesz. A gáz nem keresi a koin- 
battánst, nem respektálja a vöröskeresztet és a gáz éppúgy 
megöli anyja ölében a csecsemőt és a galambdúc fölött ke
ringő galambot, mint a géppuska mellett gubbasztó ka
tonát és a térképein számolgató vezérkari tisztet. A gáz 
egész munkát végez és amerre elvonul a gázfelhő, ott nem 
maradhat meg semmiféle élet.

Nem tudjuk, de lehet, hogy a gáz titkait őrzik és ke
resik mindenfelé olyan nagyon. Tudni akarjuk ezeket a 
titkokat. Annyit beszélnek leszerelésről, békéről, emberek 
testvéri szövetségéről, hogy már hiszünk is ezekben a me
sékben.

Hiszünk, mert élni akarunk, dolgozni akarunk, békés 
séget akarunk. Boldog gyermekeket és békés öregségben 
megpihenő férfiakat akarunk.

Békét akarunk és nem háborús titkokat. Egyáltalán 
nem akarunk titkokat többé. Elég volt már a titkokból, 
amelyek nem olyan régen húszmillió embert öltek meg.

A KÉTLELKŰ GOETHE

Goethének külön irodalma van. Talán néhányszáz k ö
tetet összeírtak már a német szellemnek erről az óriásáról, 
akinél nagyobb és univerzálisabb erő nincsen a világiroda
lomban. Minden müvét kommentálták és életének minden 
kis eseményét kikutatták. Ez az óriási Goethe-irodalom most 
egy kis tanulmánnyal gazdagodott Dr. K. M Finkelnburg 
írta „Kindesmordjustiz und Strafrecht unter Goethe“ cím
mel és ez a kis tanulmány pontos levéltári kutatások alap
ján bebizonyítja, hogy Goethe másként írt és másként 
cselekedett. Goethe, a miniszter nem követte Goethe, a költő 
tanításait.

Goethe Sachsen-Weimar uralkodó fejedelmének, Károly 
Ágostnak a minisztere volt és arról pontos adatok tanúskod
nak, hogy a szava a fejedelem előtt döntő volt. Most bebi
zonyítják, hogy Goethe, amikor a fejedelem egy halálra-
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ítélt megkegyelmezésénél éppen Goethétől várta az élet-halál 
kérdésében a döntő szót, Goethe ezt a szót nem mondotta ki.

Egy szegény, esett lány (1783) meggyilkolta a gyerme
két. A bíróság halálra ítélte és Károly Ágost, aki akkor még 
alig húszéves és nagyon jólelkü fejedelem volt, nem akarta 
aláírni a halálos ítéletet. Két minisztere hosszú és részletes 
jogi indokolásban magyarázta meg, hogy a törvények sze
rint miért szükséges a halálos ítélet végrehajtása. A fejede
lemnek ez nem volt elég, ráírta az aktára, hogy Goethe 
véleményét is tudni akarja. Az akta azután tovább elmondja 
ezt a drámát. Goethe két szót írt minisztertársának a halá
los ítélet végrehajtását sürgető véleménye alá: „Auch ich“. 
Még csak meg sem indokolta véleményét, talán illetlenség
nek tartotta volna minisztertársainak tudós magyarázatai 
után ennél a két végzetes szónál többet leírni.

A szerencsétlen leányt Weimar piacán lefejezték.
Gyermekgyilkosságért nem lehetett kegyelem és nem 

lehetett enyhítő körülmény. Goethe miniszter véleménye 
szerint sem. Pedig ugyanaz a Goethe írta azt a megrázó 
börtönjelenetet, amelyben a gyermekgyilkos Margit a vesz- 
tőheljről fantáziái halálrettegésében és Goethe, aki ezt a 
két szót leírta, írta azokat a csodálatos sorokat is, amelyek  
arról az emberről szólanak, aki még soha könnyek között 
nem ette kenyerét.

Goethe a költő és Goethe az ember két különböző lélek. 
A költő eget ostromló titán, az ember a frankfurti házban 
született patrícius, aki csak a fejedelmi paloták parkettjén 
érzi magát jól és akiről Beethoven azt jegyezte meg, hogy 
nagyon boldog volt, ha hajlongásait a világ hatalmasai 
észrevették.

Goethe kortársai közül többen feljegyezték, hogy a 
nagy költő hideg számítású. önző ember volt. Adatokkal 
bizonyítgatták ezt az állítást. Ottiliához és Stein főlovász- 
mester feleségéhez való viszonyára hivatkoztak. Más adatok 
is vannak. Fia, Goethe August beleszeretett egy polgárleány
ba. Goethe, az újnemes, akinek címerlevelén még alig szá
radt meg a festék, megtagadta a beleegyezését ahhoz, hogy 
a fia, aki apja protekciója következtében, már igen ifjan 
tanácsos volt, rangján alul nősüljön és rangbeli, előkelő 
családból való feleséget szerzett a fiának. Ez a házasság na
gyon szerencsétlen volt és a fiatal Goethe az ivásban kere
sett feledést. Fiatalon végzett vele az alkohol.

Goethe műveiben szív és ész. Az életben csak ész. Nin
csen egyetlen olyan cselekedete, amelyből arra lehet követ



keztetni, hogy a legcsekélyebb megérzése is lett volna a tö
megek szenvedései iránt, pedig a Faust egyes részei a nagy; 
mindeneket átfogó emberszeretetnek megnyilatkozásai. Az 
életben azonban nem ismerte az emberszeretet fogalmát.

Az emberek fölött állott. Az olymposinak nevezték már 
kortársai és amint a görög mithosz szerint a boldog olym- 
posi istenek nem érthették meg az emberek szenvedéseit, az 
olymposi Goethe sem érezhetett az emberekkel.

Az életnek elkényeztetett kegyence volt. Frankfurt 
egyik leggazdagabb patrícius családjának volt a fia. A nél
külözéseket soha nem próbálta, kudarc soha nem érte. Fia
talon már híres ember, harmincéves korában már minisz
ter, késő aggkoráig boldog és megelégedett ember, alkotó, 
teremtő zsenialitás.

Nem volt közössége az emberekkel. Talán senki any- 
nyira nem ismerte az emberi lelket és talán senki megrázób- 
ban nem tudta megírni az emberi lélek gyötrődéseit, de ta
lán senki nem törődött olyan keveset az emberek szenve
déseivel, mint Goethe.

Kétlelkű ember volt. Vagy csak zseni. Egy mondását 
jegyezték föl, amely egészen ijesztő megvilágításban tün
teti föl ezt a titokzatos lelket:

„Wenn von Zeit zu Zeit einer gehängt wird, so geht 
alles übrige seinen herrlichen Gang.“ („Ha olykor*olykor 
egyet felakasztanak, azután minden nagyszerűen megy to 
vább.“)

Ezt Johann Wolfgang Goethe mondta, ugyanaz, aki a 
Faustot írta.

A KIVÁNCSI SZÍNÉSZ

Moissiról van szó. A nagy Moissiról, akiről évtizedek 
óta csak az elragadtatás túlzó epitheton ornansaival szabad 
beszélni. Bár semmi sem túlzás, ami a nagy jellemábrázolót 
dicsőíti. Mert Moissi valóban nagy és minden dicsőséget 
megérdemel. És a nagy Moissit most nagyon szidják és 
megérdemli a szidást. Alaposan megérdemli.

A nagy színész egy kis német városban vendégszere
peit. A kis városban egyetem is van és az egyetemhez szü
lészeti klinika is tartozik. Ami itt történt, azt csak a kornak 
beteg színészimádatával lehet magyarázni. Moissinak, aki 
életében bizonyára már sokat látott, eszébe jutott, hogy



szülést még nem látott. Megkívánta ezt az élményt, ahogy 
egy színésznő talán megkívánhat egy nyakéket, egy ünnep
séget, egy mulatságot. Szeszélyből, kíváncsiságból, az elka- 
patott és adorált színész emberfölöttiségének pathologikus 
érzéséből. A nagy színész kívánsága parancs. A klinika tu
dós orvosai, hogy ezt a parancsot teljesíthessék, komédia- 
játszásra adták magukat. Komédiát játszottak a szülőte
remben. Fehér orvosi köpenyt adtak a nagy színészre, aki 
bizonyosan nagyszerűen alakította új szerepét és az orvos 
maszkjában végignézhetett egy szülést.

Ezért a nagy harag és ezért szidják most valamennyi 
újság hasábjain Moissit. A szidást megérdemli. Sok okból. 
Először a szülés nem komédia, nem látványosság. A szülés 
a legszentebb aktus és a legnagyobb áldozat, amelyet a ter
mészet a nőtől megkövetel. A szent szenvedést a kíváncsiság 
meggyalázza. A szülés aktusához álruhában odalopózott 
színész bűne nem kisebb, mint a gonosztevőé, aki a szent
séget csúfolja meg. Az eleusisi misztérium, az anyaság m isz
tériumának ünnepe a nők ünnepe volt és azt a férfit, aki 
az anyák ünnepének, Ceresnek, az anyának titkait kileste, 
megölték. Ez a titok az életnek és a halálnak titka, ezzel a 
titokkal nem szabad játszani.

A cselekedete megérdemli a szidást, a védekezése ki
hívja a dühös felháborodást. A nagy színész azt mondja, 
hogy a medikusok is férfiak és azoknak szabad a bemenet 
a szülőszobába. Csak a szegények szülőszobájába. A klini
kák szülőszobájába. A szanatóriumok gazdag betegeit nem  
tanulmányozhatják. De jól van, ennek meg kell lenni. A 
medikusnak tanulnia kell és a tudomány, a jövő gyógyítás 
érdeke megköveteli a szegény nőtől még azt a nagy áldoza
tot is, hogy eltűrje azt, hogy nehéz órája, szörnyű és a ter
mészet parancsából életet adó szenvedése tanulmány legyen.

Moissi védekezése ezen a ponton azután már groteszkké 
válik. A nagy színész is tanulmányozni akart. Studírozni. 
Miután azt mégsem mondhatja, hogy legközelebbi szerepé
ben a szülőnő jellemét akarta színpadra vinni, sem azt nem  
mesélheti, hogy dicsőséges karrierjét megszakítva szülész 
akar lenni, azt a nagyon furcsa mesét tálalja fel, hogy 
olyan darabot akar írni, mely a szülést viszi a színpadra. 
Hát ez azután mese. Olyan Istentől elrugaszkodott publi
kum még sincs a világon, amely le ne pofozná a már 
nagyon is a világot jelentő deszkákról azt a truppot, amely 
szülést akar játszani. Ezt Moissi is tudja, aki nagyon jól



ismeri a publikumot. De más védekezés nem jutott az eszé
be. A medikusok tanulmányoznak, hát ő is csak tanulmá
nyozott. Tanulmányozni szabad. Fadrusz, a szobrász, ön
magát kötözte keresztfára, amikor híres Krisztus szobrával 
volt a lelke terhes, hogy a keresztrefeszített testet tanulmá 
nvozhassa. Ha Moissinak ilyen rettenetes önkínzó stúdium
hoz kerekedett volna kedve, senki nem szólhatna semmit, 
de mások, nők kínlódását studirozni, kíváncsiságból, ép 
ésszel fel nem fogható kíváncsiságból, bizony már olyan 
eltévelyedés, amelyet szó nélkül hagyni nem szabad. És a 
bosszantó csak az, hogy a nagy művész még arról is mer 
beszélni, hogy vele történik igazságtalanság.

Ha már igazságtalanságról van szó, akkor talán arról 
az igazságtalanságról lehetne beszélni, amely a színész túl
zásba vitt megbecsülésében, szinte komikusán ható tömjé- 
nezésében nyilvánul meg. A színész mégsem az emberiség 
jótevője, mégsem próféta, miért jut tehát számára az élet 
királysága. Nagy lehet a színész, nagy lehet a művészete, 
de ezt a nagyságot eltúlozzuk, ezt a művészetet többre ér
tékeljük, nagyobbra tartjuk, mint amennyit megérdemel. 
Elkényeztetjük a színészt és elkapatjuk. És ha valamire 
végül rámondjuk, hogy ezt már mégsem szabad, ez még 
neki sem szabad, akkor toporzékol és s í t , panaszkodik és 
nyűgösködik mint az elkényeztetett, rossz kölyök, akinek az 
anyai majomszeretet mindent megengedett.

A színészt mindig elkényeztették. A rómaiak histriói 
vagyonokat kerestek, a barokk idejének énekesei palotákat 
építtettek és Max Pallenberg, szegény, most 270.000 dollárt 
veszített az Amstcl-banknál. Hogy a színésznőkről ne is 
szóljunk.

Jól van, adjunk pénzt, sok pénzt a művésznek. Meg
érdemli, mert mindenki megérdemli azt a bért, amelyet a 
munkájával keres. És valami igaza volt annak az olasz éne
kesnek, aki Nagy Katalin cárnőt, aki azt mondotta, hogy 
egy estére többet fizet neki, mint egy tábornoknak egész 
esztendőre, így intette le: ,,Felség, énekeltesse valamelyik 
tábornokát.“

l)c, különösen a filmrajongás óta, a színész felülemel
kedett az életen. A pénzen és a dicsőségen, hisztériás férfiak 
és nők imádatán is túl, minden szabadság megilleti. A mo
rális törvények és szabályok rá nem érvényesek. Neki min
den szabad. A Moissi balul sikerült studirozása azt bizo
nyítja, hogy mégse szabad minden. Ez már nem szabad . . .



A FEKETE HALÁL

Barcelona az ibériai félsziget legnagyobb kikötője. Mi
után a mai ember tudásának alapjait az újsághírekre építi, 
Barcelonáról tudjuk, hogy az volt a katalán mozgalmak tűz
fészke és ma Katalónia fővárosa. Még azt is tudhatjuk róla, 
hogy itt volt az a világkiállítás, amelynek anyagi csődjé
vel kezdődött a peseta romlása és az imperialisztikus elkép
zelésű spanyol reneszánsz romlása. Mindezeken felül pedig 
Barcelona Európának Hamburg és Marseille mellett leg
fontosabb kikötője.

Ebből a kikötőből most nem futhat ki még egy halász- 
bárka sem és Barcelonát messzire elkerülik a nagy óceán- 
járók. Barcelona zárlat alatt van, mert Barcelonába, vala
honnan a Keletről, behurcolták a pestist. A megfésült és a 
Spanyolországban mostanában szokásos forradalmi zavarok 
miatt meglehetősen szűkszavú távirati jelentések szerint az 
első nap öt pestisbeteg volt, másnap még tizenkét ember 
betegedett meg a szörnyű bajban. Harminc esztendővel e z 
előtt, amikor Bécsben egy pestisbeteg volt (de három halott, 
mert egy orvos és egy ápoló apáca önként bezárkózott a 
beteggel és megkapta a bajt), nagyobb volt a rémület egész 
Európában. Európa azóta megszokta a halált és még ettől 
a szörnyű formájától sem fél.

A pestis hazája valószínűleg Egyiptom volt. Európában, 
amennyire történelmi feljegyzések tudják, először Görögor
szágban jelentkezett. Perikies pestisben halt meg és Hipok- 
rates volt az első orvos, aki leírta jelenségeit és Hipokrates 
már jó védekezést is talált ellene: felgyújtani a pestisbete
gek házait. Ezt a védekezést azóta is alkalmazzák. A cári 
Oroszországban egész pestises városokat felgyújtottak, ál
lítólag nemcsak a betegek pusztultak el az égő házak kö
zött, hanem a gyanúsak is. De ez ázsiai Oroszországban 
történt és lehet, hogy ez a grandiózusán barbár intézkedés 
mentette meg a háborúelőtti Európát a pestistől.

A fekete halál — a név azokra a feketés, véres gumók
ra vezethető vissza, amelyek először a beteg hónaljában 
tűnnek fel — évszázadokon keresztül volt Európa ostora. 
A legszörnyűbb pusztítást a Krisztus utáni 6-ik században 
Justinianus császár alatt végezte. Prokopius szerint Bizánc 
annyira kipusztult, hogy nem volt ember a halottak elte
metésére. A holttesteket behányták a város tornyaiba, ame
lyeket azután befödtek. Egyes történetírók szerint a római



birodalom lakosságának több mint felét megölte a járvány, 
amely ellen körmenetekkel, könyörgö precessziókkal véde
keztek, ami természetesen csak növelte a járvány erejét. A 
gazdagok és előkelőek elzárkóztak palotáikba, amelyek zárt 
kapui előtt leselkedett a fekete halál. Edgár Allan Poenak 
egy víziós erejű kis elbeszélése szörnyű plasticitással rajzolja 
meg ennek a menekülésnek a hiábavalóságát. A fekete halál 
eljutott a Rajnáig, Rhoneig, a Dunáig, a római birodalom  
határáig és csak a barbárok földjén állott meg. Ott nem  
voltak városok. Kialudt, mint a tűz, amely már mindent 
megemésztett.

Talán még borzalmasabb volt a középkori fekete halál 
pusztítása, amely Spanyolországból indult ki, ahová a Szent
földről hazatérő zarándokok, keresztes lovagok hurcolták 
be. Évszázadokig nem lehetett gátat vetni a szörnyű pusz
tításnak. Párisban annyira dühöngött a fekete halál, hogy 
a szerencsétlen, halálfélelmében őrjöngő lakosság el akarta 
hagyni a várost. A nép ösztöne talán a helyes utat is vá
lasztotta volna ezzel, mert a középkori város túlzsúfoltsága, 
túlnépesedése egyik főoka volt annak, hogy a pestis ezer
számra, tízezerszámra szedte az áldozatokat. A védekezés 
megint csak az ima volt és néhány eszeveszetten babonás 
gyógyszer. Szentül hitték, hogy az akasztott ember hajából 
készített főzet, amelynek igen cifra latin nevet adtak a kor 
jámbor orvosai, meggyógyítja a pestisbeteget. Miután a ta
pasztalat rávezette az embereket arra, hogy azok nem kap
ták meg a bajt, akik messze éltek a többi embertől, elha
gyott tanyákon, eldugott várakban, kitalálták a szörnyűsé
ges védekezést. Elzárták a megbetegedett vámosokat. Boc
caccio írja meg az elzárt Firenze halálvergődését és Boccaccio 
dekameronjából a halálfélelemben kéj vágyó emberiség 
nagyszerű vitalitása kiált. A lezárt városokban azután ször
nyű dolgok történtek. Minden rend megszűnt, a hatalom  
urai többnyire elmenekültek és a csőcselék a halálvárás 
óráiban fékevesztetten tombolt.

Különös, de észokokkal megmagyarázható volt, hogy a 
zsidók között kisebb pusztításokat végzett a pestis. Szigorú 
étkezési szabályaik miatt nagyobb volt szervezetük ellen
állóképessége, mint kortársaiké, ghettobörtöneikben el vol
tak zárva a tömegtől és jobb orvosaik voltak. A tömeg dühe 
ellenük fordult. Ügy gondolták, hogy a zsidók megmérgez
ték a kutakat és nagy bölcsen nem isznak a mérgezett kutak 
vizéből, — ezért nem halnak meg Meghaltak másért. Köln.



Mainz, a Touraine és Anglia zsidóságát valósággal kiirtották 
— büntetésül. Mert ők okozták a fekete halált.

A középkori pestispusztítás lassan elmúlt. A nép k i
pusztult és a védekezést legalább annyiban, hogy a pestis
betegek házait, holmiját elégették, a sok keserves tapaszta
lat megtanította.

A török háborúk aztán újból rászabadították Európára 
a fekete halál rémét. Velencében, az akkori kereskedelem  
központjában minden esztendőben éppúgy pusztított a 
pestis, mint Rómában, ahol szintén állandó volt, valószínű
leg azért, mert a világ minden részéből az örök városba 
tóduló zarándokok újra meg újra behurcolták a fertőzést. 
Különösen sokat szenvedett Bécs is, amely nagyon közel 
volt a török területekhez, amelyekben a pestis otthonos be
tegség volt. Még a 18-ik században is többször volt borzal
mas erejű pestisjárvány Becsben, pedig már akkor ismer
ték a quarantainet, az izolálást.

Ma a pestis olyan távoli, exotikus betegség, mint a 
bélpoklosság, amely valamikor szintén gyötrelme volt Euró
pának. De Kína, India népmillióit, ezeket az elmaradottság
ban és a szegénység túlzsúfoltságában élő szerencsétlen nép
milliókat, amelyekkel a civilizált világ nem törődik, ma 
is tizedeli. Kínából vagy Indiából hurcolták be a jelentések 
szerint most is Barcelonába. Büntetésül, figyelmeztetésül? 
Raoul Francé szerint a nagy pestis-járványok mindig valami 
nagy igazságtalanság büntető következményei voltak. A ci
vilizált világ — ijedten eszmélünk rá —  elég igazságtalan 
és kegyetlen a távoli Kelethez, amely most ilyen ijesztő 
módon figyelmeztet arra, hogy még vannak keleti beteg
ségek,

KÁOSZ

A görög mythologia szerint Chronos, az idő, a káoszból 
teremtette meg a világot. Kezdetben volt a káosz. A káosz 
volt a szörnyű erők vak és céltalan tusakodása, emberfölötti 
rémségek esztelen marakodása. A káosz volt az a semmi, 
amelyben minden visszájára ment és amelyben el kellett 
pusztulni mindennek. A káosz volt a sötétség, a reményte
lenség, a céltalanság és az esztelenség. A káosz volt a leg
szörnyűbb semmi, amelyben már élt minden erő. Élt és dol
gozott. Őserejének minden hevességével és nagvmérctűségé-



vei, de kavargó összevisszaságában nem tudott semmit sem 
teremteni, mert viaskodásaiban, harcaiban és nekilendülésé
ben nem volt értelem. És a káoszból, a zűrzavar rémei kö
zül Chronos, az idő — a mythos legalább így mondja — ve
zette ki a világot.

Hinnünk kell a mythosnak. Hinnünk kell, mert a sze
meink előtt felvonulnak most a káosz esztelen rémei. A vas- 
csőrű madarak, a gigászok, az emberevő szörnyek — a gö
rög mythos derűs szépségében a káosz emlékei — nem vol
tak olyan ijesztőek, olyan rémületesek, mint azok a ször
nyűségek, amelyek ezeréves kultúrák alapjain épült éle
tünket most a káosz felé sodorják.

Az értelemnélküli cselekedetek szörnyű korát éljük. 
Mert hol van értelem a gyűlölködés és az emberpusztítás 
fantasztikusan szörnyű cselekedeteiben?

Az értelem meghalt. Megölték a frázisok, vagy talán 
elpusztult a maga félredobottságának felismerésében. A 
káosz rémei száguldanak Európa fölött, az egész világ fölött. 
A gyűlölködés vascsőrű madarai tépik az embereket és a 
Polyphemok egyetlen szemét elborította a dühöngés köde és 
most vakon pusztítanak. A pusztítás gyönyörűsége, a gyil
kolás öröme, a más ember szenvedésének a boldogsága lesz 
igazán úrrá a lelkeken?

Ijedten és kétségek között bukdácsolva keressük, hol 
van az érlelem az ember mai őrült cselekedeteiben. Mert 
ember volt az is, aki Zemunnál, az is, aki Jüteborgnál, az 
is aki Biatorbágynál robbantotta fel a vonatot. Miért? Ép 
ésszel erre nem lehetett feleletet találni. A biatorbágvi őrült 
levélíró a kapitalizmust bünteti. Itt van tehát a magyarázat. 
A kapitalizmus olyan módon bűnhődik, hogy levegőbe röpül 
a vonat. Ezt a kárt a kapitalizmus még csak kibírja, de az 
a sok szegény vasutas, akinek testét a robbanás péppé mor
zsolta, nem bir ki már semmit, ők , szegények, már bevé
gezték, szörnyű és borzalmas halállal bevégezték. Mi közük 
volt nekik, éhbérért keservesen dolgozóknak, a kapitalisták
hoz. És miért kellett nekik meghalniok azért, hogy a kapi
talisták bűnhődjenek.

Dühösen és értelmetlenül — a tehetetlen düh is értel
metlen — kérdezzük, hogy miért ez az esztelenség. Csak a 
pusztítás gyönyörűségéért, csak a gyilkolás öröméért. Vagy 
talán azért, hogy a tehetetlen tömeget megriasszák. Félelmet 
akarnak kelteni? Gyűlöletet támasztanak.

Gyűlöletet támasztanak jobbról és balról. A baloldali 
eszeveszettek bombákat raknak a sínekre, a jobboldali Is-



lentől elhagyottak géppuskákat állítanak fel a munkásott
hon előtt. A biatorbágyi esztelen bomba és a stájeror
szági Heimwehr-puccs ugyanannak az őrült pusztítási vágy
nak, gyilkolási ösztönnek a terméke. Azt akarják, jobbról 
is, balról is, hogy minden ember úgy gondolkozzék, mint 
ők. A maguk akaratának a tébolyodottjai. A fékevesztett és 
értelmét vesztett akarat mániákusai. Frázisaik borától meg- 
részegedettek és dühöngésük kiáltásaitól megzavarodottak 
cselekedetei riasztanak bennünket jobbról és balról.

Nemcsak itt, a szegény, megkavarodott, koldusságában 
önmagát tépő Európában. Mindenütt. Oroszországról ne 
beszéljünk, Oroszország az a titokzatos, alchimista m ű
hely, amelyben fanatikusok, álmodozók, spekulánsok és 
gonosztevők kísérleteznek. Titokzatos experimentumaik
nak nem látunk a mélyére, csak azt látjuk, hogy rob
banóanyagokkal experimentálnak. De ott van Kína. Há
romszázmillió ember gyilkolja egymást és pusztítja év
ezredek kultúráinak felhalmozott értékeit. Messze van? 
Itt van a szomszédban, mert mi is belepusztulunk ab
ba, hogy a káosz szörnyeinek prédául dobott Kína nem tud 
vásárolni. A zűrzavar esztelensége háromszázmillió embert 
kiszakított az emberi termelés és fogyasztás egységéből és 
a zűrzavar esztelensége itt dolgozik, jobbról is, balról is ki
indulva itt dolgozik, hogy újabb népmilliókat dobjon oda 
a teljes értelmetlenségnek.

A görög mythos szerint a káoszban nem élt ember. Bol
dog és emberséges mythos, jóságos és könyörületes elgondo
lás. Mert az ember nem élhet az értelmetlenségben. Az em 
bernek el kell pusztulnia a zűrzavarban. És el kell pusztul
nia mindannak, amit az ember alkotott. A kultúrának ha
lála az értelem pusztulása.

A kultúra pusztul el így és vele az ember jobb és szebb 
életében való reménykedés. A zűrzavar sötét tengereinek 
viharai elsodornak és széttörnek mindent, ami szép és jó 
volt az ember életében. A vizek fölött pedig ott lebeg a 
gyűlölködés.

Így látjuk a világot, ha rémült szemünk végigtekint az 
utóbbi napok történésein. És megint a görög mythosra, a 
jóságosra és megbékítőre gondolunk. Chronos, az idő, a 
káoszból teremtette a világot. Talán új, jobb világ tám ad
hat mégis a káosz rémségei és megpróbáltatásai után? Ta
lán. De ez nem lesz a gyűlölködés világa.



A FLOTTA

A flotta, ha így leírjuk, csak az angol flottáról lehet 
szó. Arról a flottáról, amely a tengereknek az ura és amely 
Angliának ereje és büszkesége. Sokáig azt hitték, hogy 
Anglia hatalmának igazi alapja. Most azt kell gondolnunk, 
hogy mégsem a flotta, a tengereket uraló hajókolosszusok 
sokasága Angliának igazi ereje, hanem inkább az angol
szász őszinteség, amely nem titkolja és nem rejtegeti, hogy 
a flottával baj van. Az a nép, amely előtt nem kell titkol
ni ilyen bajt, fegyverek és hajóóriások nélkül is nagy és 
hatalmas volna.

Mert nagy baj van az angol flottával. Csodálatos, soha 
nem hallott veszedelem fenyegeti Anglia büszkeségét. Mert 
a flotta nemcsak páncéltorony, gép és csodálatos mechaniz
mus, a flotta ember is. Emberek nélkül a legcsodálatosabb 
gép is csak ócskavas. Az emberek, Anglia kék legényei, a 
blue boys, pedig ott akarják hagyni a flottát. Nem akarják 
elfogadni a zsoldleszállítást és sztrájkkal fenyegetőznek. A 
haditengerészet matrózai gyűléseznek, tiltakoznak, szervez
kednek és nem akarnak az eddiginél kisebb zsoldért a 
büszke acélóriásokon szolgálni.

Kontinensi embernek az egész dolog érthetetlen. Mi az, 
hogy keveslik a zsoldot? Mi az, hogy nem akarnak szol
gálni? Miféle flotta hát ez az angol flotta, a híres, nagy- 
multú, soha le nem győzött flotta, amellyel hiába vereke
dett Jean Barth, Ruyther admirális, amely Napóleon óta 
még csak méltó ellenfelet sem talált és amelyben ilyen 
dolgok történhetnek.

Hát ez éppen az angol flotta. A múltja megmagyaráz
za az erejét, ám a múltja megmagyarázza azt is. hogy mi
ként következhetett he nála ez a soha nem hallott csoda, 
ez a szinte — különben egészen megtévesztően és tévesen 
— a Knyaz Potemkinra emlékeztető mozgolódás. Az angol 
tengerész ugyanis bérmunkás, a haditengerész is. A zsold 
nála nem szűkösen szabott, mutatóba adott zsebpénz, ha
nem komoly szerződésben megállapított fizetés, amelyből a 
családja él, amelyből a fia talán az egyetemre jár, a lánya 
félretesz a hozományra. Komoly, rendes, sőt a mi viszo
nyainkhoz mérten fantasztikus ez a fizetés, hiszen ezen
felül a szerződésben megállapított nagyszerű ellátás is k i
jár a flotta matrózainak. Tehát a Knyaz Potemkinról ne 
beszéljünk, mert a már szinte legendás orosz páncélos rab'



szolgái azért lázadtak fel, mert a tisztjeik ehetetlen, rom
lott húst adtak nekik enni. Az angol flotta matrózai nem  
fognak fellázadni. Alkudni fognak és meg fognak egyezni.

Ez nem új dolog az angol flottánál. Dicsősége leg
ragyogóbb idejében a legénységét kötéllel fogták. Hadköte
lezettség nem volt, különben most sincs Angliában, csak a 
világháború törte át időlegesen ezt az elvet. Az angol ten
gerész érti a mesterségét, értette mindig, tehát jól keresett 
mindig. Azok az emberek, akiket kötéllel fogtak, szó sze
rint raboltak, a flotta szolgálatára, megszöktek volna, fel
lázadtak volna, ha a hadiszolgálat nem jelentett volna na
gyobb kereseti lehetőséget, mint a kereskedelmi hajókon 
való szolgálat. A régi angol flotta minden büszke fregattja 
külön részvénytársaság volt. Az igazgató a kapitány, a fel
ügyelő bizottság a tisztikar, a részvényesek a legénység. A 
hasznot, pontosan előre megállapított arányban felosztot
ták. De hát mi volt a haszon? De hát mire kellett a flotta? 
A flotta harcolt az ellenséggel, megtisztította a tengereket 
a kalózoktól és védte a kereskedelmi hajókat. Ez volt a 
haszon. A legyőzött kalózhajó, minden rablott vagyonával 
együtt a győztes hadihajóé volt, a legyőzött ellenséges hajó 
után az admiralitás nagy jutalmat fizetett és a kereskedel
mi hajók a védelemért, a segítségért pontosan megállapí
tott taxa szerint fizettek. Az angol tengerész nem medáliá
kat és nem stráfokat kapott jutalmul, hanem pénzt. Amikor 
1695-ben a francia flotta vissza akarta hozni Angliába az 
elűzött II. Jakabot, a parlament nagy pénzeket osztatott ki 
a flotta tisztjei és legénysége között. Előre. A győzelem biz
tosítására. És a flotta vissza is kergette a franciákat, még a 
franeia partokat is végigpusztította, amiért utólag azután 
külön jutalmat is kapott. Miután a dicsőség igen szép dolog, 
a kitüntetés is szép dolog, de a dicsőség és a kitüntetés az 
admirálisoké, a parancsnokoké, akiknek a pénzjutalmon 
kívül ebből is kijuthat, de a matróznak pénz kell.

Ez évszázados angol felfogás. A nagy Erzsébet király
nő óta, aki az első diadalmas flottát küldte a tengerre, ez 
a felfogás volt az uralkodó az angol tengerészeiben. Ezt 
holmi takarékossági rendszabályokkal nem lehet egyik nap
ról a másikra megváltoztatni.

Az már más kérdés, hogy a flotta zsoldjának a leszál
lítása öt percent és V. György a maga civillistáját negyven
öt százalékkal szállította le és a miniszteri fizetéseknél a 
csökkentés huszonöt percentes. Itt már a primitív ember



önzése nyilatkozik meg, az az önzés, amely a közösség ér- 
(lekében a maga érdekét nem tudja felismerni.

Amikor meglátjuk azt az erőt, amelyet a flotta-affér- 
ben a teljes őszinteség jelent, meg kell látnunk azt a gyen
geséget is, amelyet maga a flottaaffér dokumentál. A ta
karékosságra bizonyára szüksége van Angliának, mert ha 
nem volna rá égető szüksége, nem kínlódnék ezekkel a 
kényelmetlen és az angol presztízsre, az angol font sterling 
presztízsére bizonyára megalázó rendszabályokkal. A kis 
emberek nagy tömege, a munkások, a matrózok helyeslik 
is ezt a takarékosságot. Azt belátják, hogy a nagy fizetések 
leszállítása szükségesség. Még azt is hajlandók elszenvedni, 
hogy kisebb legyen a fizetések csökkentésével a fogyasztás. 
Hiszen az bizonyos, hogy a huszonöt percenteket, amelyek 
valamely fizetésből lemaradnak, valahol meg kell takaré
koskodni. De már arról beszélni sem lehet, hogy a munka- 
nélküli segélyeket leszállítsák és a flotta matrózai tiltakozó 
gyűléseket tartanak, mert le akarják öt percenttel szállí
tani a zsoldjukat.

Itt van a baj és nem magában a tiltakozás tényében. 
Ami Angliának a baja, egész Európának a baja. Semmiféle 
közös munkát, semmiféle mentőakciót, amely kiszabadít
hatná Európát a veszedelmek útvesztőjéből, nem lehet ered
ményesen végrehajtani, amíg rá nem nevelték a nagy tö
megeket annak a megismerésére, hogy egyformán kell min
denkinek áldozatokat hozni az összesség megmentésére. Év
századok bűne az, hogy ezt a nevelési munkát most kell 
kezdeni. Évszázadok bűne az, hogy a kisember úgy érzi, 
hogy csak tőle kívánnak áldozatot és ebben az érzésében 
akkor sem akar semmit áldozni, amikor mindenkinek ál
dozatot kell hozni.

Ez Anglia baja, de ez egész Európának legnagyobb 
baja is.

A MERÉNYLETEK LÉLEKTANA

Angliában november ötödikén szünnap van az iskolák
ban és nagyon sok városban karneválszerű felvonulások, 
népünnepek vannak ezen a napon. Több mint háromszáz 
esztendeje, hogy Anglia megiinnepli november ötödikét. 
1605 november ötödikén, Guy Fawkes fel akarta robban
tani az angol parlamentet és csak az utolsó pillanatban



fedezték fel a merényletet. Guy Fawkest, nemesi rangjának 
tiszteletbentartásával, lefejezték, de ma is elégetik minden 
angol falúban minden november 5-ikén azt a szalmabábút. 
amelynek Guy Fawkes a neve. Az angol népiélek több mint 
háromszáz esztendő távolából sem tudja elfelejteni ezt a 
merényletet.

Még egy merénylet van, amelyet soha nem fognak el
felejteni. Márciusnak amaz idusa, amelyen Brutus tőre 
megölte Caesart. És nagyon sok történetfilozófus megálla
pította, hogy az évezredeken át tartó történethamisítás, 
amely Róma arisztokrata történelemíróira vezethető vissza, 
Brutusból példaképet faragott. Veszedelmes példaképet, 
hiszen Brutus dicsősége túlélte a századokat és a neve 
együtt ragyog Caesar nevével.

Guy Fawkes, a kissé bolond és nagyon fantaszta ösz- 
szeesküvő, szintén az el nem múló dicsőségről álmodozott, 
amikor lőporos hordókat csempészett az angol parlament 
pincéjébe. Ravaillac, minden korok legtitokzatosabb m e
rénylője, aki a legszörnyübb kínzások között sem árulta 
el, hogy miért és kiknek a felbujtására gyilkolta meg Fran
ciaországnak legjobb és legderekabb királyát, IV. Henriket, 
szintén a dicsőség futóbolondja volt. Amikor kínzásoktól 
meggyötört testét a Gréve-térre vitték, hogy darabokra 
szaggassák, az élettől búcsúzó szemei a nagy tömeget — 
feljegyezték a szörnyűlködő szemtanúk — bizonyos büszke
séggel nézték. A szerencsétlen, sokak szerint őrült volt, 
büszke volt arra, hogy olyan sok ember akarja látni halá
lának borzalmas színjátékát.

Az őrültségnek mindig van valami szerepe a merény
letekben. II. Sándor cár, aki maga is merényletnek esett 
áldozatul, szinte klasszikus tömörséggel így szólott a me
rénylőkről: ,,Olyan őrültek ezek, akiket ki kell pusztítani/4

A múlt század második fele — természetesen elsősor
ban Oroszországban —  a merényletek korszaka volt. III. 
Napóleon ellen igen sokszor követtek el merényletet. A 
legborzalmasabb ezek között az Orsini-féle merénylet volt, 
a bomba igen sok embert megölt, a császár sértetlen ma 
radt. III. Napóleon különben trónpretendens korában maga 
is tagja volt a titokzatos ,karbona'ri“ szövetségnek, amely 
merényletekkel akart új világrendet teremteni. Orsini va 
lamikor barátja volt és a harmadik császárság ellenségei 
erősen hitték, hogy a karbonarik bosszúból üldözték a csá



szárt, mert nem tartotta be császár korában azt, amit mint 
száműzött igért.

A bosszú volt az oroszországi merényletek lelki moz
gatóereje. A bürokrácia abszolutizmusa kegyetlen volt. Tre- 
pov asszonyokat korbácsoltatott meg  ̂ börtönök pincéiben 
és rajongó diákokat akasztatott fel a börtönök udvarán. Tre- 
povot az asszonyok és a diákok halálra ítélték és kivégezték. A 
kivégzés formája a merénylet volt. Néha az ítélet, a bosszú 
ítélete, ártatlanokat sújtott. Az egyik orosz miniszter villá
jába egy estélyen bombát dobtak. A miniszter gyermekei, 
több vendége meghalt, a miniszter ekkor meg sem sebe
sült. Később revolvergolyó végzett vele.

Különösen tragikus helyzete volt XIII. Alfonznak, a 
mostani spanyol exkirálynak. Személye ellen nem volt k i
fogás, de már gyermekkorában merényletet kíséreltek meg 
elJene. Amikor az esküvőjéről a templomból távozott, a 
hintájára bombát dobtak az egyik ablakból. Húsz embert 
ölt meg a bomba, a királyi pár hintája mellett lovagló 
testőrtiszt fejét letépte egy bombaszilánk, a vére pirosra 
festette Ena királyné menyasszonyi fátvolát. És XIII. Al
fonz ebben a szörnyű pillanatban odasúgta a királynénak: 
,,Nem szabad elárulnia, hogy fél.“ Ezután még számtalan 
merényletet követtek el ellene, az élete szinte meghiúsult 
merényletek között múlt el és minden merénylet után fel
jegyezték róla, hogy nyugodt volt és hidegvérű. Páris 
rendőrfőnöke, akinek XIII. Alfonz minden párisi látogatása 
gondot és ijedelmet okozott, memoárjaiban azt írja: „A 
spanvol király megszokta a merényleteket és nem törődött 
velük.“

Az 1931-ik esztendő mintha új stílust jelentene ebben 
az őrületben. XIII. Alfonz személyével nem volt bajuk a 
merénylőknek, a princípium, a monarchia volt az, amelyet 
a személyében meg akartak ölni. De mégis egy embert, egy 
bizonyos embert akartak megölni. A mostani esztendő me
rénylői azonban vaktában gyilkolnak. A különböző vonat
merényletek nem valamelyik vonatnak szólnak, hanem an
nak, amely véletlenül éppen akkor robog el a síneken, m i
kor a merénylő pokolgépe elkészült.

Brutus csak Julius Caesart akarta megölni. Ravaillac 
csak IV. Henriket, ennek az évnek a merénylői mindenkit, 
aki vonatra száll. A legutóbbi merényletkor talált írás a 
munkásság bosszújáról beszélt és az áldozatok között a 
legnagyobb arányszámmal a munkások szerepeltek.



A XlII-ik században Kisázsia heg3rei között egy m o
hamedán szekta élt, amelyet kiirtottak, de amelynek neve  
az „assasin“, az orgyilkos, máig is él. Princípiumból gyil
koltak. Tömegben és művészettel űzték az orgyilkosságot. 
Szervezett gyilkosság volt a fegyverük. E rég eltűnt, e rég 
kipusztított gyilkosok vallására emlékeztet az a tervszerű 
őrület, amely most szervezett tömeges orgyilkosságokkal 
akarja a világot terrorizálni. Az assasinokat kiirtották, késő 
utódaiknak is ez lesz a sorsuk, mert a világrend nem tűri 
meg az erőszakot.

SZOLIDARITÁS

Valahol Németországban beomlott egy tárna. Már tíz 
napja, hogy a lezuhanó kőtömegek eltemették a bányászo
kat és egyheti munka után hat embert élve tudtak kimen
teni kősírjukból. Azóta tovább dolgoznak, mert hátha, hátha 
még élnek. A munkások csákányait nemcsak egy ember 
izmainak ereje lendíti előre. Minden mentő mögött száz
ezrek állnak. Százezrek néznek reménykedve és csodában 
bízva a beutheni haláltárna felé. Emberek vannak veszély
ben. Emberek szenvedik az eltemetettség kínjait. Még hat 
ember van a föld alatt. Hat éle, talán hat halott. Meg kell 
próbálni mindent, hogy ez a hat ember kiszabadulhasson 
börtönéből, mert hátha még élnek. Csoda mindig történhet 
és az ember, ha baj van, mindig hisz a csodában.

Itt hat emberről van szó, aki talán még él. Sok száz 
kilométerre a haláltárnától másik hat emberről, aki már 
egészen bizonyosan halott. Csendes, megpihent halott, csak 
azt nem mondhatjuk, hogy szabályosan halott. Mert éppen 
a haláluk körül történt valami szabályellenesség.

A beutheni hat, talán élő életéért remeg az emberi szo
lidaritás és a soraccai, egészen bizonyosan halott hat em 
berért gyötrő kérdéseket vet fel az emberi szolidaritás.

Soracca kis határváros Besszarábiában. Olyan mint a 
többi száz hajdan orosz-zsidó városka. Kis ghettó, am ely
ben megszorultan, szinte önmagát gyötrőn, egymás hegyén- 
hátán él párezer keleteurópai zsidó. Ezekkel a kis, lehetet
len, középkori levegőben élő városokkal mindig történik 
valami baj. A pogromok ezeket a városokat festették vér
színűvé és ezekben a városokban szinte tradíció az önkény
kedés. A jogtalanság és a jogfosztottság teremtette meg azt



az összezsúfoltságot, amely ezeknek az emberi települések
nek jellemzője és minden jogtalanságot, minden jogfosztást 
el tudnak tűrni. Kétezeréves tréningjük van a tűrésben.

A soraccaiak a hat halottat is eltűrnék. A hat halottról 
a hivatalos jelentés azt mondja, hogy hat fiatalember ál 
akart szökni a határon és menekülés közben lőtték le őket 
— egészen szabályosan — a határőrök. Ez a határőrség hi
vatalos jelentése. A bukaresti újságok, amelyeket soha nem 
lehetett túlzó filoszemitizmussal vádolni, azt írják, hogy 
nem egészen így történt a dolog, semmiesetre sem ilyen 
szabályosan. Az újságok kinyomozták — sok galibát tud
nak okozni ezek az újságnyomozások — hogy a hivatalos 
jelentés hiányos. Fontos körülményekről hallgat. Hallgat 
arról, hogy a legidősebb halott egy tizenkilencéves lány és 
a legfiatalabb halott egy tizenötéves fiú. Különösen hallgat 
arról, hogy mind a hat halott véletlenül gazdag. Soraccán 
is vannak gazdag emberek, a legszegényebb fészekben is 
vannak gazdag emberek. A hat halott Soracca hat leggaz
dagabb emberének a gyermeke. Ami mindenesetre fatális 
véletlen és alkalmat ad a bukaresti sajtónak arra, hogy 
szabálytalanságot lásson, a hat halottban. És vizsgálatot kö
veteljen, megtorlást, elégtételt, büntetést. A vizsgálat meg 
is indult. Az eredményét talán egészen közömbösen várják 
Soraccán. A halottakat se vizsgálat, se elégtétel, se meg
torlás nem támaszthatja fel. Soracca a középkorban él. So
raccán nem fontos a jog. De izgalommal várják a vizsgá
latot Londonban, Párisban, Berlinben, Newyorkban. A nem
zetközi újságerdő zúg és a nemzetközi nyilvánosság tudni 
akarja, hogy mi történt a hat halottal.

Az az emberi szolidaritás, amely a beutheni ismeretlen 
hat, talán élőért reszket, megremegett és felriadt a soraccai 
ismeretlen hat halott miatt.

Jól van ez így. A legnagyobb jó, amelyet a technika 
megteremtett, amikor megszüntette a távolságokat, az em
beri szolidaritás. Nincs távolság, tehát nincsen távoli sors 
sem. Minden emberi szerencsétlenség minden ember sze
rencsétlensége és minden emberi igazságtalanság minden 
emberre lesújt.

Természetesen csak arról az emberi közösségről van 
szó, amely át tudja érezni az emberi méltóságot. Az Isten 
képére teremtett ember megcsúfolása minden jogtalanság, 
amely embert ér. Az az ütés, amely a nyomorult kuli hátán 
csattan, az európai arcát is éri. Az a gyalázat, amely a ke-
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leti kikötők lebújainak nőstényeit fojtogatja, a legfinomabb, 
legkényeztetettebb ladynak is szégyene. Az a gyilkosság, 
amely hat gyerek életét oltotta el — ha gyilkosság volt ---• 
a jogrend teljességében, a biztonság legnagyobb védettségé
ben élő ember életét is fenyegeti.

Az emberi szolidaritás nem a jóságból fakadt. Hanem 
a nyájösztönből. Az emberiség őskorában az ember ember
nek csak a maga törzséből valót érezte. Az ókorban az ide
gen nem volt testvér és az ótestamentum külön megvédi 
az idegent. Mert az idegennek szüksége volt a védelemre. 
A középkor városaiban szinte csak a város polgára ment 
emberszámba. A nyájösztön arra a zárt közösségre szorul í, 
amelyben egy-cgy város népe élt. Ezeknek az elkülönülé
seknek válaszfalait még a krisztusi tanítás testvériséggon
dolata sem tudta teljesen lebontani. A távolság érzése erő
sebb volt mint az eszme és az emberi gyöngeség, a nyáj
ösztön csak a szomszéd, a család, a város egybetartozósá 
gál ismerte föl.

A technika megszüntette a távolságokat. Amerikában 
meglincselnek egy négert. Ez Európában fáj, mert az 
ember jogfosztottságát minden ember megérzi. Beuthen- 
ben megszabadul néhány szerencsétlen kősírjából, ezt 
sok százezer ember, aki azt sem tudja, merre van Beuthen 
és csak homályosan tudja elképzelni, hogy mi a bá
nyászsors, boldog örömnek érzi. Soraccában, amelyről 
tegnapig azt sem tudtuk, hogy a világon van, hat ember 
halála titokzatos és sötét kérdés és erre a kérdésre feleletet 
vár az egész kultúrvilág.

Ez az emberi szolidaritás munkája. Az emberi szolida
ritásé, amelyet a technika teremtett meg, amelynek alapja 
azonban az embertestvérről szóló szent és szép tanítás.

A JÁTÉK

Turgenjev Homburgban játszott és Baden-Badenban 
annyira pechesen játszott, hogy a szállodás szobafogságban 
tartotta, amig a barátnője kiváltotta. Ha a nagy orosz ál
modó, aki rabja volt a játékszenvedélynek, feltámadna, pár 
hónap múlva megint játszhatna és megint elveszíthetné 
minden pénzét Homburgban, Baden-Badenban. Mert Né
metország, Ausztria és Csehszlovákia szinte valamennyi ál
lam egyszerre megbocsátó lett a hazárdjátékkal szemben



és a nyári szezonban legalább két tucat fürdőhelyen fognak 
dolgozni a játékbankok.

Arról nem lehet vitatkozni, hogjr a játékbank nem a 
legerkölcsösebb vállalkozás! Üzleti bázisa az emberi gyen
geség és az emberi gyengeség, a betegessé fajult szenvedély 
kiaknázása még a legnagyobb jóakarattal sem mondhátó 
valami szépséges cselekedetnek. Dehát, üzlet üzlet és az a 
sok adó, illeték, bér, amelyet a játékbankok fizetni fognak 
az elcserélt pénznek mindenesetre jelentős részét a köz szol
gálatába fogja. A roulettveszteségből így lesz kenyér.

És ha a kenyérről van szó, akkor csak megértéssel 
szabad nézni a dolgokat. Nincs abban semmi baj, ha enge
délyezik a játékkaszinókat. A játékkaszinó eszköz a kenyér 
előteremtésére és a játékszenvedély így hasznossá válik.

A furcsa csak az, hogy egyszerre olyan sok játék- 
kaszinót alapítanak. Nem kell félteni a vállalkozókat. Nagy 
pszihológusok és tudják, hogy mit csinálnak. Nem fogják 
elveszíteni a pénzüket. A vállalkozók nem fognak veszíteni, 
lm nem két tucat, hanem hat tucat játékbank dolgozik is 
Európában. Lesz mindenütt elég játékos és a befektetett 
tőke meghozza majd a kamatját. Pedig sok pénz kell az 
ilyen vállalkozáshoz. Fényes külsőségek adják a keretet az 
arany tragédiájában, a festett lapok és a pörgő golyó tra
gikus játékában. A díszletezés sokba kerül, de tellik a nye
reségből, mármint a játékbank nyereségéből. Mert végered 
ményben más nem nyerhet. A játékbank nem csal, de kor
rigálja a szerencséi. Mert a banknak nincsenek idegei. A 
bank mathematikával dolgozik.

A hazárdjáték valamennyire idegbaj. Az, akinek szük
sége van a játék izgalmára, az esélyek folyton változó és 
kiszámíthatatlan hullámzását kísérő izgalomra, valamilyen 
lelki defektusban szenved. Ma pedig nagyon sok embernek 
van lelki defektusa, ma nagyon sok ember keresi a feledést- 
adó izgalmat. A minden áron való izgalmat, amely különös 
körforgás, az elernyedésben nyugalmat ad végül. A játék, 
a hazardéria tépő és fájdalmas izgalomkeresése a végső 
elemzésben a megnyugvás keresése. A játék mámor és bó- 
dultságot teremt, mint az alkohol, a morfium, a hasis.

Ahogy mindig több és több ember veszi magára a nar
kotikumok igáját, úgy terjed a játékszenvedély. Jálékban- 
kok nélkül is. Erre spekulálnak a vállalkozók, akik statisz 
likai pontossággal kieszelt haditervvel indulnak most ro
hamra huszonnégy helyen.



A játékbankok vállalkozói üzletemberek. Jó üzletembe
rek és intuícióval dolgoznak. Megérzik, hogy a kor, a vál
tozás, a várakozás, az új várásának a kora, a hazardériá- 
nak is kora. Mindig így volt, amikor az emberiség életében  
döntő fordulatok elé jutott. A harmincéves háborúban, ami
kor a feudális Európát törték darabokra, éppenolyan szen
vedélyesen kártyáztak az emberek, ahogyan a hanyatló csá
szári Rómában hazardéroztak. A különbség csak az volt, 
hogy cirkuszi fogadásokon többet lehetett veszíteni, mint a 
kártyán vagy a kockán. A tizennyolcadik századot, amely
nek levegőjében a nagy forradalom végzetes eseményei izot- 
tak, túlzás nélkül lehet a szerencsejáték századának nevez
ni. Mindenki játszott és mindenhol játszottak. A szigorú er
kölcsű Mária Terézia udvarában pharaobankot tartottak a 
legmagasabb uraságok is és Velencében többszáz játékbank 
dolgozott. Voltaire is játszott és szerette a nyereséget. Vol
taire mindenben szerette a nyereséget, de bizonyára ő sem  
a nyereséget kergette a zöld asztalnál, hanem a végső ered
ményében nyugalmat adó izgalmat. A nyerés és vesztés, a 
véletlen izgalmát.

Ezt a véletlent kergeti az a sok százezer kicsit meg
hibbant, kicsit megzavart, kicsit a maga lelki egyensúlyából 
kizökkentett ember, aki ma Európában vár. Vár valamit. 
Maga sem tudja, hogy mit, talán azt sem tudja, hogy vár. 
A tudatban nincsen meg a várás felismerése, de a lelkeken 
a várás érzése az úr. Valami lesz, valami jön. Valahonnan 
elindult a vonat. Az a vonat, amely valami jót hoz. Mert 
mindenki azt a jót várja. Az optimizmus a várás. És amint 
a gyengeidegzetű ember a vasúti állomáson vonatvárás köz
ben végigpróbál minden automatát és megvásárol minden 
haszontalanságot, hogy elfelejtse a várakozást, úgv a mai 
ember is megpróbál minden bolondságot, hogy ne érezze a 
várakozást.

A LEGYŐZHETLENEK

Ezelőtt százötven esztendővel Portugália mindenható 
minisztere, Pombal marquis párezer jezsuitát hajóra raka
tott és a hajókat az egyházi állam felé dirigálta. Akkoriban 
még nem ismerték a menetrendszerű hajózást, a hajók he
tekig kóvályogtak a tengeren, az élelmezés gyatra volt, a 
jezsuitákat, félig-meddig fogolyként, a hajófenéken tartot-



iák  és amikor a portugál tengerészek végre megszabadul
tak élő rakományuktól, sokkal kevesebb embert tettek part
ra, mint amennyit rájuk bíztak. A többi meghalt és a halá
lukat senki sem kérte számon.

A Societa de Gesu atyáit akkor olyan nagyon gyűlöl
ték, hogy még a pápa sem tudta megvédeni őket. A rend
jük olyan hatalmas és olyan gazdag volt, hogy a nagy urak
nak nagyon sokat lehetett keresni a bukásukon. A vagyo
nukat elvették és a bukásuk, üldöztetésük főoka, bár nem  
hivatalosan kimondott oka, a sok földjük, kincsük volt.

Loyolai Ignác, az újkornak ez a talán legnagyobb szer
vezője valóban nem azért alapította a hitért harcoló rendet, 
hogy az vagyont gyűjtsön. De a harchoz pénz kell és ha a 
rend generálisai megvetették volna a pénzt és nem tudták 
volna erejét felhasználni, talán nem tudták volna azokat a 
csodálatos eredményeket elérni, amelyek két évszázadon 
keresztül mindenhatóvá tették a rendet. A disciplinák csak 
a szellemi erőt adhatták meg, anyagi erőkre is szükség volt.

A történelem ma már sine ira tudja megítélni a jezsui
ták szerepét. A hitviták kora elmúlt és a vallási harcok ide
je elenyészett. Nem lehet sem a hitviták frazeológiájával, 
sem a vallási harcok gyűlölködésével beszélni róluk. Történeti 
missziójuk volt és azt teljesítették. Egyensúlyozó erőt jelen
tettek és a századok múlásában részesei voltak annak a 
harmóniának, amely a modern kultúrát megteremtette. So
raikban nemcsak nagy diplomaták és nagy bankárok vol
tak, — ezek miatt haragudtak rájuk, — hanem nagy köl
tők, nagy tudósok és nagy művészek is. A magyar prózai 
írásművészet igazi megteremtői Pázmány Péter és Káldy 
György voltak és a jezsuita hittérítők voltak a modern föld 
rajzi kutatás úttörői is. Ez az éremnek az egyik oldala, a 
Inásik a diplomáciai munka. Habár azt már rég megálla
pították, hogy ,,a cél szentesíti az eszközöket“ elve nem a je
zsuiták axiómája és találmánya, bizonyos az. hogy a kon
zervatív gondolatnak sokszor kíméletlen, eszközökben nem  
sokat válogató harcosai voltak. A tizennyolcadik század auí- 
klárizmusa ezért látott bennük ellenségeket és ezért helye
selt minden, még oly igazságtalan és kegyetlen rendszabályt 
is, amelyet velük szemben alkalmaztak.

Elveszettnek látszottak. A nevük csúfság lett és még a 
jámbor Mária Terézia is belenyugodott a rend feloszlatá
sába. Alig pár évtized múlva újra dolgozott a rend és a 
megpróbáltatás nehéz esztendei új szellemet vittek m un
kájába.



Már nem akart állam lenni az államban és a rend ge
nerálisának félelmetesen legendás hatalma nem jelentkezett 
többé. A kormányoknak nem kellett félni a jezsuitáktól és 
a miniszterek nem féltek többé befolyásuktól. Az idők vúl- 
loztával megváltozott a rend is. A régi szabály szerint a l
kalmazkodott. De megmaradt az alapító katonás szellemé
ben harcos ‘rendnek. A meditáció nem elégíthette ki, az ima 
és a tanulás nem jelentette egyedüli életcélját. Megmarad! 
konzerváló és egyensúlyozó tényezőnek.

Legerősebb maradt őshazájában, Spanyolországban. 
Loyolai Ignác spanyol lovag volt és első tanítványai spa
nyolok voltak. A rend szelleme mindig spanyol volt, az a 
szellem, amely a mórok elleni harcban virágzott ki. A val
lás és a politika abban a Spanyolországban, amely a más- 
vallású hódítók ellen harcolt évszázadokig, természetszerű
leg egy volt. Katalánia, Kasztília, León királyai a mór emí- 
rek, kalifák ellen harcolva a földjüket és a vallásukat, a 
hatalmukat és a hitüket egyaránt védték.

A mai Spanyolország vezérei ezt mintha elfelejtenék. 
Mintha nem akarnának arra gondolni, hogy egy nép lelkét, 
évszázadokon keresztül kiformálódott lelkét, nem lehet teó
riákkal megváltoztatni. A néplélek befolyásolására, átala
kítására nem elég pár esztendő agitációja, akármilyen he
ves, akármilyen kíméletlen és erőszakos is ez az agitáció.

A jezsuita rend természetszerűleg szembekerült a mai 
Spanyolországgal. A hivatalos Spanyolországgal, amelynek 
elgondolásai veszedelmesen hasonlítanak a múlt század kö
zepének a liberalizmusára. Arra a liberalizmusra, amely 
vérszegénységében és határozatlanságában csak frázisokat 
tudott produkálni. Igaz, hogy nagyon szép frázisokat, de a 
frázisok nem sokat érnek. Különösen keveset érnek a 
marxista agitációval szemben, amely most Spanyolország
ban állandóan ostromolja a hivatalos liberalizmust. A spa
nyol szindikalisták jobb taktikusok, mint a hivatalos spa
nyol politika urai. A köztársaságnak rendre volna szüksége* 
hogy megerősödjék. A szindikalisták pedig nem akarnak 
rendet, mert nekik nem elég a liberális köztársaság, a pol
gári köztársaság. Kisebbségben vannak, de egy erőszakon 
kisebbség egy gyenge és határozatlan többséget mindig tud 
irányítani. Ha másként nem megy, erőszakkal. A kisebbség 
felgyújtotta a templomokat, kirabolta a kolostorokat. A 
többség szörnyűlködött és tűrt. A kisebbség nem elégedett 
meg ezzel, most már rohamra indult a gyárak ellen is. A



többség, a liberális Spanyolország, a polgári Spanyolország 
meg akarja nyugtatni a kisebbséget és megmutatja, hogy 
tud erős is lenni. Elkobozza a Societa de Gesu vagyonát. 
Pillanatnyilag ez talán használ, a szindikalisták legalább 
emiatt nem kiabálhatnak. De tovább fognak kiabálni. Most 
majd más dolgok miatt fognak kiabálni, sztrájkolni és ve
rekedni. Mindaddig, amíg valamiképpen mégis felborítják 
a rendet, mert nem akarják a polgári rendet. Azt éppen 
nem akarják.

És a vége . . .  A nagy francia forradalom véráldozatai
nak eredménye az imperializmus és a militarizmus volt. A 
kerék balra lendült, azután jobbra lendült. Most kikerge
tik a jezsuitákat Spanyolországból, vissza fognak menni. 
Legvőzhetetlenek. A középúton járnak, az egyensúlyozás a 
feladatuk és a túlzások kora után mindig a középút kere
sése, az egyensúlyozás nehéz munkája következik. Vissza 
fognak menni, mert alkalmazkodni fognak. Ezért legyőz- 
hetetlenek.

ÖRÖKSÉG

Gróf Batthyányi Elemérnek, régmúlt idők gavallérjának 
holtteste még ki sem hült, már megkezdődött a marakodás 
főrangú rokonságában. A Koháry-Kóbúrg vagyon négyszáz- 
ezer holdjáért esztendőkön keresztül csúnyán pörösködött a 
fenséges rokonság és az Auersperg, Dietrichstein hercegek 
örökösödési perei már évek óta foglalkoztatják az osztrák és 
cseh-szlovák bíróságokat.

Minden örökség árnyékában meghúzódik valami kis 
pörös ügy és néha a pörös ügyek úgy megdagadnak, hogy 
árvizük magával sodorja az egész örökséget. Amiben végül 
is van valami igazság. Nemcsak azért, mert akik nem tud
nak megegyezni, „atyafiságosan“ osztozkodni, nem is érde
melnek mást, hanem azért is, mert magában az örökség
ben van valami társadalmi igazságtalanság. A vagyonszer
zésben része van a társadalmi szükségnek, mert a vagyon
szerzésbe fektetett munka produktív munka. Valamilyen 
vonatkozásban minden munka termelő munka, tehát a 
munka hozadéka —  ha sokszor igazságtalanul és arányta
lanul is — a közösségnek válik javára. Az öröklés nem 
munka. Ez a munkanélküli vagyonszerzés és az örökösödési



illeték, az örökségi adó csak kis részben tudja kártalanítani 
a közösséget.

A magántulajdon szentségét és érinthetetlenségét nem  
érinti annak a kérdésnek a felvetése, hogy jogos-e az örök
lés. Természetesen csak a természeti jogról, az írásba nem  
foglalt szociális jogról lehet szó.

A fajfenntartás ösztöne, ez a legerősebb ösztön, m in
den állatot arra hajt, hogy gondoskodjék ivadékáról. Arra 
az időre, amíg az maga nem képes önmagáról gondoskodni. 
Az ember ennél tovább megy. Az ember mindent a szuper- 
lativuszig visz és ezek a túlzások, a természetes állapottól 
való eltávolodások teremtik meg a társadalmi bajokat. Az 
ember gondolkozni tud és ez a gondolkozás az oka annak, 
hogy nemcsak a gyerekéről, de az ükunokáiról is gondos
kodni akar. Az emberi örökkévalóság az utódokban van. 
Ez a családi gőgnek és a családi vagyonnak az alapja. A 
család az örökkévalóság. A végnélküli, beláthatatlan foly
tatása a véges és meddőségben elszigetelt emberi életnek.

Van tehát tiszteletreméltó és tiszteletet parancsoló az 
ősöknek abban a törekvésében, hogy évszázadoknak ellen
álló vagyont gyűjtsenek, hogy a messze utódok számára is 
gondtalan életet biztosítsanak.

Minden korban más az, ami tiszteletet parancsoló. A 
primitív korokban, amikor a jogrend bizonytalanságában a 
vagyon jelentett védelmet és biztonságot és a több vagyon 
a több önvédelem lehetőségét adta, volt értelme, még szo
ciális szükségszerűsége is az örökségnek. Az ember képes
ségeit, a köznek is hasznos jó tulajdonságait csak akkor 
érvényesíthette, ha vagyon, föld, vár, biztonság állott m ö
götte. Ezért van az, hogy évszázadokon keresztül népek és 
kultúrák sorsát csak azok irányították, akik öröklött va
gyon birtokában kezdték meg életfutásukat. Más nem d o l
gozhatott a közért, elég baja volt azzal, hogy csupasz életét 
megóvja. Elsősorban azok önkénykedéseivel szemben, akik 
ősi földjükön erősen állva, erejüket arra használták, hogy 
minél több vagyont, földet szerezzenek, minél többet hagy
hassanak tovább.

Mert az a latin gúnyvers, amely a Grassalkovics herce
gek vagyonát raptusnak, rablásnak mondta, többé-kevésbbé 
ráillik minden főrangú vagyonra. Véren szerezték, így szok
ták mondani. De nem mindig az ellenség vérén. Sok áru
lás. hitszegés. csúf cselszövény. sokszor egészen közönsé
ges rablás duzzasztotta naggyá ezeket a vagyonokat és



szörnyűséges botránykrónika volna, ha valaki egyszer meg
írná az ősi vagyonok történetét.

De tulajdonképpen nem is a vagyonokról, hanem az 
emberekről van szó. E vagyonok eredete az volt, hogy védte 
az utódokat. A túlságos védelem azonban elpuhít. Az év
százados védettség végül kiirtotta azokat a jótulajdonságo
kat, amelyek a köznek hasznosak voltak és amelyek az 
örökség gondolatának mentségét és magyarázatát adták. A 
harcos, szerző, a maguk idejének módján munkás ősök 
unokái már nem tudnak dolgozni. Se magukért, se az ösz- 
szeségért. Tétlenségre szoktatja őket az a vagyon, amelyért 
semmi mást nem kell tenniök, csak éppen meg kell szület
niük. A természetellenes gondolat, a messze unokákról való 
gondoskodás így bosszulja meg magát éppen e messze uno
kákon. Feleslegesekké lesznek. Mert a társadalomnak csak 
arra van szüksége, aki dolgozni, tehát termelni tud. A nem  
dolgozó ember fölösleges a társadalom rendjében. Fölösle
ges tehát az ok is. A társadalomnak nincsen szüksége nem
dolgozókra. Nem tudja őket termelési rendjébe beilleszteni. 
Egy ember, ha mégannyit költ is, csak egy fogyasztó. Nem 
szükséges tehát, hogy ezer vagy tízezer fogyasztónak elég
séges vagyont — örököljön. Az ezer, tízezer fogyasztónak 
elégséges vagyont egy ember a köz károsodása nélkül meg
szerezheti, mert a vagyonszerzés munkája ezer vagy tízezer 
embernek ad munkát. Az öröklés azonban nem munka és 
minden, ami nem munka, káros a társadalomra és káros 
az egyes emberre.

Ezért nem baj az, ha minden nagy örökség egyheti 
nagy pör is. A pörösködés is munka és a pörösködés leg
alább szétforgácsolja a mamuth-vagyonokat. A majd nég3 * 
százezer holdas Ivoháry-örökségct a fejedelmi rokonok pö- 
rösködése majd a negyedére olvasztotta le. Milliókat fizet
tek le bélyegilletékben és milliókat fizettek szét az ügyvé
dek között Ezek a milliók dolgoznak, valamiképpen a kö
zösségnek is haszna van belőlük és nem maradtak meg 
egyetlen családnak.

Az utolsó húsz esztendőben egész Európában megin
dult az ősi, évszázadok óta konzervált mamuth-vagyonok 
szétforgácsolódása. Bizonyos, hogy ezzel az élet bizonyos 
dekoratív szépségeket elveszít. E századok óta nagyon gaz
dag famíliák értettek a szép élethez. Egyik-másik egyébhez 
sem értett. De ez nem nagy veszteség.



A körforgásba kerülő milliók többet érnek. És a tétlen
ségből kiszakadó, újra dolgozó utódok is csak szociális nye- 
reséget jelentenek. Minden munka nyereség, a dolgozó her
cegek munkája is nyereség. És azután . . . Dolgozzanak ők is.

DE PROFUNDIS

Az élet alatt mélységek vannak. És minden mélységben 
a sötétség lakik. Az ember, kényelemszeretetében, álszen
teskedésében és önzésében, elnéz az élet mélységei fölött, 
mert nem akarja meglátni, hogy miket borit el a sötétség.

A sötétség titkai, a mélység titkai, a társadalom titkai 
ismeretlenek. Azt már tudjuk, hogy milyen az élet a tenger 
fenekén és hogyan élnek a háromezerméteres tengerfenéken 
biborszínű félhomályban a tenger csodái. De azt nem tud
juk, mert nem akarjuk tudni, hogy milyen az élet azokban 
a mellékuccákban, amelyekről nem illik beszélni.

Ez most úgy jutott eszünkbe, hogy az egyik szuboticai 
mulatóban — milyen hazug, farizeuskodó és takargató el
nevezés ez is, — felakasztotta magát egy fiatal leány. Fel
akasztotta magát, mert szerelmes volt. Furcsa dolog a sze
relem, amely még ezen a helyen is virágba tud szökni és 
amely még ott is gyilkolni tud, ahol a szerelem, valójából 
és lényegéből teljesen kifordítottan, minden szépségében 
megcsúfoltan csak üzlet.

A szentimentalizmus egészen divatjamúlt. Már nincse
nek költők, akik megénekeljék a bűn virágainak ragyogá
sát és pusztulását, pedig a csodálatos Francois Villontól a 
jóságosán szelíd Reviczky Gyuláig a költők hosszú sora 
nézte megértőn és szánakozón e szegényeket. Ha a szenti- 
inentalizmus már divatját múlta is, a szánakozás és meg
értés divatja soha nem múlhat el. A szánakozás és a meg
értés orvosság, gyógyítás. Itt pedig betegségről és betegek
ről van szó, akiket a társadalomnak kell meggyógyítani.

Ezek a szerencsétlenek, mert a rossz lányok, a magyar 
nyelv így nevezi őket, elsősorban szerencsétlenek, valaki
nek, valaminek az áldozatai. Rossz vér, rossz hajlam nin
csen. Ebben az értelemben és ebben a vonatkozásban nin
csen. A rossz élet, ez is a magyar nyelv egyik igen erős és 
életteljes meghatározása, nem a vér és a hajlani következ
ménye. Sok minden más ok is közrejátszik, amíg nők 
tárggyá süllyednek. Mert ne feledjük, ezek a nők csak lát



szatra élőlények, valóságban tárgyak, gépek és gépszerűsé
gükben kivetkőznek minden lelki nőiségből és minden em
beri méltóságból. Ha visszatalálnak a lelki nőiséghez, ha 
emberi méltóságuk gondolata feltámad bennük, akkor va
lami selyemrongyból, életükben e rongyok döntők, hurkot 
kötnek a nyakukra és felakasztják magukat.

Nem lehet közömbösen ellépni a kis tragédia mellett. 
Még ina sem lehet, pedig néha hasábosra nő az újságokban 
a napi öngyilkossági beszámoló. Ebben az öngyilkosságban  
vád van, ebben a selyemrongyban, ebben a ronggyá lett 
életben vád van. És ezt a kiáltó vádat meg kell hallani.

Nem mondhatjuk azt, hogy kezdettől így volt, mert ez 
még nem mentség. És mert a kezdet más volt. Az ókor, a 
maga ösztönös életében nem tudta a prostitúcióra a meg
vetést hajítani. Hiszen volt szent prostitúció is és az ótesta
mentum azért büntette a prostitúciót, mert az egy isten val
lást feltette a táncos lányok csábító hatásától. A phöniciai 
vallások, Kisázsia ősi vallásai mind ismerték a szent pros
titúciót, amelyben misztérium és szimbólum volt és amely 
átszármazott Görögországba, Rómába, ahol megteremtették 
az üzletszerű, szinte azt lehetne mondani nagyipari prosti
túciót.

Mai formáját ez a szörnyű mesterség a középkorban 
kapta. A középkor szűkkeblűsége, önzése és formalizmusa 
,,reglementirozta“ ezt a mélységet, ezt a sötétséget. A rajna- 
menti városok, amint a bölcs tanácsi határozatok mondot
ták, az idegenek és a mesterlegények kényelmére megte
remtették az örömházak, megint egy hazug szó, uccáit. Az 
idegen, az utazó, a középkor közlekedési viszonyai mellett 
néha esztendőkig távol volt hazulról, a mesterlegénynek pe
dig a céh megtiltotta a házasodási. Egy német város regle
mentje nyiltan kimondja, hogy a tisztes polgári hajadonok 
védelmére a becsületes polgárasszonyok nagyobb biztonsá
gáért szüksége van e házakra, ,,mert a városban sok at  
idegen és sok a mesterlegény.“ Tehát szüksége volt rájuk, 
szegényekre, akiknek megkülönböztető kék vagy zöld fá- 
tyolt kellett viselniök és akik a hóhér fennhatósága alá tar
toztak. A hóhér becstelen személy volt, aki fölött a hóhérnak 
hatalma volt, becstelen volt. A tisztes leányzók és asszony
ságok érdekében kihasználták őket, tehát becstelenné váltak.

És azok is maradtak az évszázadokon keresztül. A tör
vény előtt egyenlők és olyan ruhában járhatnak, amilyen
ben akarnak. De a házaik, eldugott uccáik fölött ott lebeg



az évszázadok előtt kimondott átok és az életük legmélyén, 
nyomorúságos tudatuk alatt ott él szomorú mesterségük
nek, nőiességétől megfosztott gépéletüknek becstelensége. 
Ha néha gondolunk irájuk, így tudjuk. Azután nem gondo
lunk velük és nem teszünk semmit a megmentésükre.

Az, aki először mondotta, hogy nem a forma, hanem  
a szeretet viszi közelebb az embert az istengondolathoz, szá
nón és megértéssel szólott róluk. És a legsötétebb elfogult
ságok századában is emlékeztek a szavaira. Így támadtak 
már a középkorban a bűnbánó házak, amelyekben vezeklő 
nők megtisztulhattak. Ezt a gondolatot ma is próbálják foly
tatni, csakhogy a bűnbánó házakban valami riasztó fogház- 
szerűség, valamilyen büntetésszerű szigorúság van. A lelkek 
megmentése ezért nem valami eredményes.

Egy furcsa legendában egy alexandriai barátról ír 
Gottfried Keller, aki Isten dicsőségére Alexandria sok el- 
szett lánya között halászik lelkeket. Szeretettel, szerető szó
val és megbocsátó szívvel. Mert tudja, hogy nehéz dolog a 
mocsár liinárainak szorításából kiszabadulni és mert úgy 
érzi, hogy nem ők az igazi bűnösök, hanem akik kihasz
nálják őket.

Ennek a furcsa barátnak a térítését kellene moderni
zálni. Mert mégis csak szörnyűség végiggondolni, hogy ma, 
a nő egyenjogúságának a korszakában, sokezer nő csupán 
tárgy. A kéjnek és a megvetésnek tárgya. Gép,'amelyet hasz
nálnak'és amelyet használat után leköpnek.

Nincsen ebben semmi szentimentalizmus, hogy elször- 
nyűlködiink ezen a sorson. Inkább félelem van e megriadás
ban. A szükséges rossz mindig veszedelem a társadalomra. 
A társadalom minden bűnében már megvan a büntetés is.

Ezt a mélységes mocsarat valahogyan ki kell szárítani. 
Nincs már szükség rá. El kell tűnni a sötét emléknek.

KEGYETLENSÉG

Elhangzott a vád. Géniben elpanaszolták, hogy a japán 
hadviselés módja kegyetlen. Ebben a vádban, semlegesek 
sírták el, több a farizeuskodás, mint az igazság. Mert ez 
annyit jelent, hogy lehetséges olyan háború is, amely nem  
kegyetlen.

A kérdés körülláncolása ez a szőrszálhasogatás. A ja 
pánok kegyetlenek, mert a városokat is ágyúzzák. tehát

m



ártatlan nőket és gyermekeket sem kiméinek. A férfiak 
ugyanis nem ártatlanok, azokat nem kell kímélni. A japá
nok kegyetlenek, mert a kezükbe került kínai foglyok közül 
ötöt elevenen elástak a földbe és hármat elevenen elégettek 
Viszont abban semmi kegyetlenség nincsen, ha a gránát te
meti el elevenen az embereket, vagy a lángszóró égeti e l 
eket elevenen.

Nem kell azt gondolni, hogy a japánok mentségére* 
mondjuk el ezeket. Először is a japánoknak nincsen szüksé
gük senki védelmező szónoklatára, másodszor nem is igen 
érdemlik meg. Mert valóban kegyetlen fajta, ha egyáltalán 
kegyetlennek, idegen szenvedéssel szemben közömbösnek le 
het egy fajt mondani, a japánt, Ázsiának jenkijét annak 
lehet tartani. Már határtalan egocentrizmusa, a nemzeti val
lássá magasztosult önzés azzá teszi.

Dehát nem erről van szó, semmiesetre se az a fontos, 
hogy a japán tábornokok és őrmesterek kegyetlenek-e, vagy 
sem. A tábornokok lövetik a városokat, az őrmesterek kí
nozzák a foglyokat. . . Mellékes. A kérdés mégis csak az* 
hogy lehetséges e az olyan háború, amely nem kegyetlen.

A kérdés, igy, lecsupaszítva minden frázistól, egészen 
ostobának látszik. Rózsavízzel nem lehet háborúskodni. 
Csak a quatrocento condottierei találták ki a vértelen hábo
rút. A derék katonai nagyvállalkozóknak igen sok pénzükbe 
került minden zsoldosuk és gondosan vigyáztak arra, hogy 
egynek se essen semmi baja. Az ütközetek kölcsönösségre 
berendezett visszavonulásokból állottak. Ezek a háborúk 
mégis szörnyen kegyetlenek voltak. A zsoldosnak élni is kel
lett, enni is kellett és hogy ennivalóhoz, egy kis pénzhez 
jusson, megnyúzta a parasztot. Szó szerint kell ezt érteni. 
A paraszt eldugta az ennivalót, a kis pénzt, a zsoldos az
után addig égette, nyúzta, kínozta, amíg kivallotta a rej
tekhelyét.

No de ezek csúnya idők voltak és ezekből a szörnyű
ségekből született meg a humanizmus. Amit nagyszerűen le
hetett tapasztalni a harmincéves háborúban, amikor a pro
testáns hadseregek trénjében, ha kidőltek a lovak, elfogott 
apácákat fogtak a kocsik elé és a katholikus Tilly csapatai 
úgy elpusztították Magdeburgot, hogy még háromszáz esz
tendő után is példaképpen emlegetik. Amint a Rajnamentén 
még ma is beszélnek XIV. Lajos hadseregének gyújtogatá
sairól, amelyek az egész Pfalzot, Németország legszebb vi
dékét, sivataggá tették. Még a hires szőlőhegyek szőlőtőkéit 
is kivágták, pedig a szőlőtőke csak nem volt háborús fél.



A napóleoni háborúk harácsolásai már egészen civili 
zált, sőt kulturált rendszerben történtek. Az elfoglalt váro
sok polgársága sokmilliós hadisarcot fizetett és odaadta mű 
kincseit. Ez már kultúra volt. Kegyetlenség . . . Hát az volt 
<>bben is, de szépen, szabályosan, pontosan kiállított nyug
ták ellenében történt.

A világháborúról ne beszéljünk. Nagyon közel van még 
az emlékezésben és Vergilius szerint nem szabad a behegedő 
sebeket fel tépni. Talán nem szabad sebeket sem okozni?

fis ezzel eljutottunk a kérdés lényegéhez. Talán abban 
a japán gőgben, amely éppen a leszerelési konferencia ide
jén rendez egy kis háborút, a világrend akarata nyilvánul 
meg. Néha szükséges, hogy botrányok is legyenek. A meg 
botránkozás ad absurdum viszi a dolgokat, fis bizonyára a 
világtörténelem legnagyobb botránya, hogy a japán delegá
tusok ott ülnek a leszerelési konferenciákon; amikor a japán 
admirálisok bombáztatják a kínai városokat.

Ez a távolkeleti história nem azért világprobléma, mert 
Kína amerikai és angol érdekszférához tartozik. Legalább 
nem csak ezért és nem elsősorban ezért világprobléma. Ha
nem azért, mert éppen most tanácskoznak a leszerelésről. 
Éppen most, amikor kézzel lehet tapintani, hogy mit jelent 
a háború, fis azért, mert az egyik nagyhatalom, a három  
tengeri nagyhatalom egyike, gyereknek is megérthctően de
monstrálja, hogy mennyit ér minden papiros béke.

Mert ebben a messze ázsiai tragédiában humoros ele
mek is vannak, pedig az ázsiai népeknek általában nem 
erős oldaluk a humor. Amennyire a papírformát meg lehet 
állapítani, Kína és Japán között béke van. Egészen szabá
lyos béke, csak éppen lövöldöznek egymásra. Nincsen ebben 
semmi csodálatos, a béke az megfoghatatlanul és felismer- 
hetetlenül lebeg papírszárnyain az összelövöldözött városok 
felett. A háború pedig félreismerhetetlen véres pofával acsar- 
kodik egyik lövészárokból a másikra.

De azért mégis béke van, mert háború esetén a papír
forma szerint különböző beavatkozásoknak és közbelépé
seknek kellene elkövetkezni. Ami igen kellemetlen volna, 
elsősorban azoknak, akiknek közbe kellene lépni. A japán 
udvariasság, hagyományos és tiszteletreméltó népi erény, el
hárította ezt a kellemetlenséget és a japán számítás, szintén 
hagyományos és tiszteletreméltó népi erény, bizonyára ki
kalkulálta már. hogy végül milyen rekompcnzációt kell kap
nia ezért az udvariasságért.



Hát ez a kegyetlenség. Ez a játszi diplomatizálás, ez az 
udvarias, hajbókoló táncolás a nemzetközi paragrafusok kö
zött. Akit a gránát agyonüt, az a legteljesebb békében hall 
meg, akit megégetnek, az békesült, akit elevenen eltemet
nek, az békés baleset áldozata és aki a háborúsdi közben 
koldusbotra jut, az tisztességes, békés üzletben pusztult el.

A kegyetlenségnek csak egyik oldala ez. Csak a kínaiak 
érzik. És nekünk miért fájjon a kinaiak baja. De a mi ba
junk is ez a játék. Minden emberé, aki békés betegségben, 
ágyában akar meghalni és békés spekulációban hajlandó 
csak a vagyonát kockáztatni. Mert mindannyian szentül hit
tünk a béke illúziójában. Megmakacsoltuk magunkat abban 
a hitünkben, hogy háború többé nem lehet.

Tíz esztendőn át a világ minden okos embere azt bi
zonyítgatta, hogy a háború nagyon rossz dolog. Tíz eszten
dőn át a világ minden nagy politikusa azon dolgozott, hogy 
a békét minél több, minél erősebb paragrafussal bástyázza 
körül.

Most azután kiderült, hogy a világ minden okos, nagy, 
bölcs embere hiábavaló munkát végzett. Kiderült, hogy le
het háborúskodni, embert és értéket pusztítani a legmélyebb 
békében is.

Bizony jobb volna, kevésbbé kegyetlen volna, hogj  ̂ ha 
már ágyúkkal lőnek, akkor ki is mondanák, hogy háború 
van. Ügy is tudja mindenki, hogy ez nem kotillon és nem 
udvariassági vizit. Még az is tudja, akinek a feje fölött nem 
robbannak a gránátok. És talán még azok is tudják, akik 
éppen most a leszerelésről kezdtek végtelenségbe nyúló vi
tákat.

Nem veszik észre, hogy ez az akadémikus vitatkozás is 
kegyetlenség?

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Száz esztendeje, hogy Goethe meghalt. E száz eszten
dő nem ad távlatot. Goethe száz esztendő messzeségében is 
közel áll a lélekhez, de Goethe, az élő Goethe, száz esztendő 
előtt is messze volt az emberektől.

Az az érzésünk, amikor Goethére tekintünk, mintha 
valami magas hegy lábánál állanánk. Mi lenn vagyunk a 
mélyben és a hegy csúcsa a felhőkbe vész, villámok vere
kednek körülötte és a nap első csókja az övé. ő  a hegy, az ég



felé törés, mi vagyunk a földhöz-ragadtság. Ez á viszo
nyunk Goethéhez.

Homeros talán soha nem élt és száz esztendő közel
ségében is az emberfölöttit érezzük Goethe oeuvrejében. Az 
embert szinte el se akarjuk hinni s ha elveszne a könyv
tárnyi Goethe-irodalom és a jövő ezredéveknek csak Goethe 
írásai maradnának meg, ami bizonyára a kisebb baj volna 
csupán, nem hinnék el, hogy egy ember műve.

Ember volt. A lelkében Prometheus szikrája égett, az 
egeket ostromló és a világot átfogó volt ez a lélek, de az 
ember Goethe ott élt Frankfurtban, tanult Leipzigben és 
Strassburgban, kalandozott Firenzében, udvaronc volt Web 
marban és szerette a szépet mindenütt. A szépet asszony
ban, szoborban, képben, hegyek hajtásában, völgyek lágy 
vonalaiban, folyók lehulló partjaiban. A legkedvesebb és 
legemberibb e sokban nem emberi, inkább titánszerű élet
ben, a szépségnek örök keresése.

Az istenek kegyence volt. A bölcsőjénél a jó tündérek 
álltak őrt. Bizonyára szép bölcsője volt, csipkés és selymes. 
Az apja gazdag, független úr, akinek a császári tanácsos
ság csak dísztadó titulus. A nagyapja Frankfurtnak, a sza
bad birodalmi városnak főbírája, ma azt mondanók főpol
gármestere. Frankfurt önálló állam volt és főbírája olyan  
szuverén államfő, mint akármelyik fejedelem. Ez a családi 
helyzet, ez a patríciusi rang, a polgárinál nagyobb jólét ad
ta meg ütemét Goethe életének.

Nem ismerte a szűkös viszonyokat és nem ismerte a 
kenyérkereső munkát. Boldog gyermekkorában a szépségek
kel ismertette meg az apai patríciusi ház és azokkal a stá
diumokkal, amelyek új szépségek megismeréséhez vezetnek. 
A tanulmányaiban, amint a Dichtung und Wahrlieit. e 
csodálatos önéletrajz leírja, az apa módszeres, talán kis
sé pedáns útmutatása és a friss, életvidám anya jósága, elve
zette mindenhez, ami szép. Játszva tanult olaszul, franciául, 
a latin, a görög könnyű tréfa volt csak és a héber nyelv 
megismerése olyan volt a gyermek Goethének, mint a mai 
gyermeknek a játékautó.

Ez a tudáskeresés, ez az univerzalitásra törekvés a gyer
mekben talán a nemrégen humanisztikus világfelfogás utó
hatása, de talán a későbbi Goethe, a szinte fantasztikusan 
sokoldalú Goethe, első jelentkezése.

A boldog gyermekkort még boldogabb ifjúság évei kö
vették. Leipzigben, Strassburgban a diák Goethe már a m a



ga í ölfelé törő útját járta. E csodálatosan szép, előkeiő 
megjelenésű, bőerszényü és mindent mohón kutató szem 
mel vizsgáló fiatalember mindenütt megtalálja a legjobb 
társaságot. Életében talán csak egyszer volt barátkozása 
nála alacsonyabb sorsú emberekkel és ez az alacsonyság 
vezette el első szerelméhez, Gretchen figurájához. És talán 
ez az első szerelem, az ismeretlen, alacsonysorsú polgár
leányhoz való szerelem volt életének nagy, tiszta szerelme 
Mert Goethe, aki annyit szeretett és akit annyian szerettek, 
a Friederika, Lőtte, Lili szerelmében csak a szépséget ke
reste. Christine Vulpius szerelme, ez a házassággal végző
dött szerelem pedig az istenek e kegyencének egyetlen tra
gikus botlása volt. Keserű szenvedések és szomorú rezig- 
nációk kútforrása.

A szerelmet is felülről nézte, mint az egész életet. Tu
dott lelkesedni, tudott könnyelmű lenni, de mindig az em
berek és a történések fölött állt. Gyermekkorában a csá
szárkoronázás nagyszerű spektákulum, ifjúsága éveiben a 
francia forradalom nagyszerű bűntény, férfikorában Napó
leon érdekes élmény.

Távol állott mindentől és mindenkitől, mert mindenek 
fölött állott. Agya, e csodálatos precíziós műszer, mindent 
megvizsgált, mindent megmért. A lelke nem törődött az élet 
apróságaival, pedig talán epikureus volt. Legalább abban 
az értelemben, hogy mindenben a legjobbat és a legszebbet 
kereste meg magának. Önző volt? Ki mondhatná és ki mér
hetné meg? Ahogy nem tudjuk a természeti erőket kriti
zálni, úgy nem tudjuk Goethét sem bírálni. Félünk még a 
bírálat gondolatától is. Jó barát volt, de barátai korának a 
legjobbjai voltak, Herder, Schiller. Megható az a szeretet, 
amellyel festő barátairól beszél, de szinte élő lénynek érzi 
a művészetet, ezért a rég meghalt festők is barátai. Maga 
a szépség a barátja.

Egyetlen dolog van életében, amivel nem tudunk meg
békélni. Ez az emberfölötti ember, ez a titán, aki tudja ön
magáról, hogy halhatatlan, valami ijesztő és felfoghatatlan 
tisztelettel adózik a múlandó földi hiúságoknak. Az udvari 
élet vonzza és nem tud szabadulni ettől a múlandó csillo
gástól. Valami szégyenkezésfélét érzünk, amikor elolvas
suk, hogy milyen aulikus a gondolkozása, milyen bizanti- 
nus a kifejezési módja, mihelyt fejedelmi személyekről szól. 
E nagyon tiszta és nagyon kritikus elme még Erős Ágost 
őrült pazarlásaiban is, melyek tönkretették Szászországot,
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csak a nagyszerűséget látja. 1813-ról pedig feljegyezte a 
nevezetesebb eseményeket. Az esztendőnek ránézve neveze
tesebb eseményeit. Talán öt-hat ilyen van. Az egyik: ebéd 
Ligne hercegnél. Erről a hercegről a történelem feljegyezte, 
hogy a bécsi kongresszus bálrendezője volt. A táncoló 
kongresszus táncmesterénél ebédelni nagy esemény volt 
Goethének, akiről Napóleon, amikor Erfurtban megjelent 
előtte, kíséretének csak ennyit mondott: Ez nagy ember.

Pedig nem volt szerény ember. A Faust írója nem le
hetett szerény ember. Ismerte önnagyságát és természetes
nek érezte, hogy ezt a nagyságot elismerje mindenki. De a 
föld nagyjai iránti tisztelete még a maga nagysága tudatá
nál is erősebb volt.

Sokat vitatkoztak azon, hogy Goethe vájjon német 
volt-e, amint a keresztény voltáról is vitatkoztak. Német 
volt. A Faust írója német. Gondolkozó és az okokat kereső 
német, szinte azt mondhatnánk, hogy alapos német. A né
met géniusznak legtökéletesebb formája. És a keresztény
sége? Önmaga mondja, hogy a krisztusi kereszténység a 
vígasztalás és a protestáns Goethe, aki Faustban a pogány
ság szépségimádata felé fordult, Faust üdvösség felé vezető 
utján a katolikus gondolatot érzékelteti. Felekezeteken felül- 
álló volt a Spinozán nevelkedett Goethe kereszténysége és 
a partikuláris Németországban élő Goethe titkos szerelmese 
volt a német egység gondolatának. Nemcsak német volt, 
de német patrióta is és Nagy Frigyesért azért rajongott, 
mert Nagy Frigyesben a német becsület védelmezőjét látta.

Boldog ember volt? Nagy ember volt. A nagyság nem  
fér meg a boldogsággal. Kereső ember volt. Mindig keresett 
valamit. Az igazságot vagy a szépséget. Aki eltemeti a fiát, 
az nem lehet boldog és aki öregségében egyedül van, az 
nem lehet boldog. Goethe nem volt boldog. Egy világ h ó
dolata nem ér fel egy szerető szóval és szépasszonyok bol
dog hiúsággal kínált szerelme nem pótolhatja az unoka 
gagyogását.

Az istenek megadtak neki mindent. A genialitás nagy
ságát, a szép élet örömeit, a hosszú életet, amelyet a világ
hír aranyozott meg, de a családi élet szelíd és szépséges 
örömeiben csak a gyermek Goethének volt része.

Ennyit fél-vázlatban Goethéről, az emberről. A költő
ről, a tudósról, a titánról külön kell szólani most, hogy száz 
esztendeje annak, hogy az újkor legnagyobb alakja, Johann 
W olfgang von Goethe, megtért a halhatatlanságba.



GOETHE, A KÖLTŐ

A költőfejedelemről, az olymposzi Goethéről az irodalom- 
történet csak a szuperlatívuszokon tud szólni. A vég és a 
kezdet Goethe költői alkotása. Benne van az egész minden- 
ség. A kis ember és a végtelen gondolat.

Pár esztendővel ezelőtt Amerikában, ahol minden ver 
seny, sok százezer ember versenyzett egy pályadíjért. Kü
lönben bolondság volt az egész pályázat. Azt kellett eldön
teni, hogy ki a világirodalom legnagyobb költője. A leg
több szavazat Goethére esett. A Faust költője a legnagyobb 
költő. Amint mondottuk, a pályázat, a verseny amerikai és 
bolondság volt. Mert népszavazással nem lehet a költőket 
klasszifikálni és nem is kell a költőket klasszifikálni.

Valahogyan mégis úgy érezzük, hogy Goethe egyedül- 
való. Nem lehet lemérni és nem lehet összehasonlítani.

Írásaiban benne van az ember. Goethe és a Goethén 
is felülvaló ember. Werther Goethe. Wertlier fájdalmai az 
ifjú Goethe és Goelhe kora egész ifjúságának fájdalmai. 
Götz von Berlichingen, az ököl jog korának ez a lovagja is 
Goethe, aki maga akar »rendet teremteni a rendjét veszített 
világban. És végül Faust, az igazságkereső . . .  A kőbe fa 
ragott erő, amelyet mégis kétségek gyötörnek, a lélek, amely 
■átfog minden létezőt és kétségbeesett, legbensejébe rejtett 
önmarcangolásában a végső okok titkait keresi. Megint 
Goethe.

Abban a tengernyi írásban, amelyet Johann Wolfgang 
von Goethéről összírtak, van néhány olyan is, amely szkep
tikusan nézi Goethe líráját. Összekevervén a költőt a Ge 
hcimrathtal nem találja meg a lírikust. Ezek a Tamások 
a sebeket keresik, amelyekbe beledughatják a kezeiket, a 
magyarázók a fától nem látván az erdőt méricskélik, gram
mokban számolják Goethe líráját. Mert nem tudják meg
érezni, hogy Goethének minden műve líra, mert minden 
alkotásában önmagát adja. Goethe annyira költő, hogy m in
den alakját megéli és minden gondolatát önmagából adja. 
(E Tamások elszörnyűlködtek a szavakon: ..Wer nie sein 
Brot mit Tränen ass . • .“ Mintha csak a test és a gyomor 
szenvedése lehetne keserves).

Olyan nehéz Goethéről, a költőről beszélni. Itt a vég és 
a kezdet, de kezdetet és véget bogarászó doktrinerséggel 
keresgélni milyen meddő fáradság. A tenger cseppjeinek 
megszámolása és egy élet nem volna elég a Goethe-búvár-



kodáshoz, aminthogy értékes életek felszívódtak már ebbe»  
a munkában. És talán megérte. Goethe nem lett nagyobb 
a munkájukkal, a megértéséhez nem jutottunk közelebb, de 
ők, az életüket a Goethe-kultuszban felélők, jobbak lettek. 
A megismerés oltárán áldozták életüket.

Ez a költő valóban vátesz, ez a hideg és előkelő udvari 
ember jós és látnok.

F a u st . . .  Goethe életének legnagyobb küszködése. Már 
az ifjú, talán a gyermek lelkében is, megvan a gondolat. 
Ezzel a gondolattal viaskodik, mint Jákob az angyallal. Ez 
a gondolat viszi és ez a gondolat maga az ember.

„A föld kis istene más nem lesz soha már
Mint az első napon, éppoly csodabogár.“

Mephistopheles szavaiban az örök kétség, az örök gyötrő 
inger. Ebben a pár szóban benne van Goethe és benne van 
a Faust-probléma.

Az ember problémája. Az Isten képére teremtett csoda
bogár minden akarásának, próbálkozásának hiábavalósága. 
Ez a kiindulópont. A kétség és talán a kétségbeesés.

Az ember mindent akar. Isten akar lenni és boldog 
akar lenni. A boldogságkeresés Gretchenhez vezeti, de a 
maga istenvoltának a keresése nem engedi boldoggá lenni. 
Az ember nem lehet boldog, mert az akarása új meg új 
célok felé vezeti. Faust hiába tud mindent, de

„Nem képzelem, hogy tudjak egészen“

Goethe, az örökkön tanuló, az örökkön új megismeréseket 
kereső: ez Faust.

És talán az ördögi praktikákkal Gretchen szerelmét 
hajszoló Faust is Goethe. Azt kérdezi

„Mi az öléhez képest égi üdvöm.“

Goethe ismerte a szerelmet és tudta, hogy mi benne az 
égi és mi a földi. Gretchen és Faust nagy tragédiája a férfi 
és a nő tragédiája. A férfié, aki véren és szenvedésen át 
teljesíti a természettől rábízott parancsot, amely erősebb 
nála és amelynek a nő — örök végzet — áldozatul esik.

Goethe, az asszonyismerő, Gretchenben az asszonyál
dozat örök szobrát faragta meg. Ezt az asszonyi gyengéd
séget költő talán soha szebben, meghatottabban nem tudta 
megfesteni, mint Gretchenben Goethe. A férfi meghatódása 
ez, amely szánja az áldozatot.



Helena alakjában már nem az áldozatasszony a nő. 
Mintha valóban fantóm volna, nem hús és vér. Az ideál. 
A csodanő. A hellenizmust megélő Goethe ábrándja. És a 
tragikus vég megint a kétség. A csodanő és a csodaférfi 
sem lehet boldog. Boldogság talán nincs is. A klasszikus 
asszony és a romantikus férfi szerelméből kiszakadt fiú, a 
tökéletes ember, az ég felé tör és lezuhan. Gpethe vátesz, 
mint az a másik is, Lionardo, megsejtette a repülő embert. 
Csak a legnagyobbaknak lehetnek ilyen sejtéseik, időkön 
átnyúló meglátásaik.

És Faust megdicsőülése. Goethének legszebb és legem
beribb gondolata. Vakon, az aggságtól megtörtén mégis el
éri a boldogságot, amikor csodálatos művével a természet 
legyőzésével, szolgál az emberiségnek. Tehát mégis van bol
dogság. Van. Az embernek szolgálni, az emberért alkotni: 
ez az út és ez a beteljesedés. A grandiózus kiengesztelés, 
Isten anyjának irgalmas közbenjárása a végső igazságtétel. 
A bűn bűn, de a kegyelem Istené. Az ember bűnös, de Isten 
kegyelmes és irgalma fölötte áll az igazságnak. Ez az utolsó 
szavakban, a végső, boldogan kiengesztelő kicsengésben, 
Goethe optimizmusa. Ez a megbocsátó és megértő optimiz
mus, amely új erőket ad és új magasságok felé mutat.

Ez is vázlat volt, amint Goethe életéről is csak vázla
tot lehetett vetni. A Faustot ,,kivonatolni“ nevetséges pró
bálkozás. Magyarázni? Dőreség. Hiszen minden sorát 
agyonmagyarázták már és minden vonatkozásáról megírtak 
néhány kötetet.

Megkíséreltük a Faustból kivetíteni Goethét, a költőt. A 
költőt, aki, éppen mert mindent lemérő elméje meglát' min 
den élettitkot és minden embertitkot, meg tud bocsátani 
minden életbűnt és emberbűnt.

,,Az ember botlik, míg halad.“ E pár szó a költő hit
vallása és súlyosabban igazságos szavakat még nem írtak le.

Címnek azt írtuk: Goethe, a költő. Tehát hűségesen és 
lelkiismeretesen csak akkor végeztük volna el a vállalt mun
kát, ha végiglegeljük az egész virágos kertet. Hiszen lehet
ne így is. Az „Erlkönig“ északi misztikuma éppolyan rej
tély, mint Mignon napsóvárgása. A költő titok.

Csak érezzük rejtélyszerűségét, miként minden nagy 
titkot, hogy Goethe nemcsak örök vándor, örök kereső, de 
örök boldogtalan is.

Az isteneknek ez a kegyeltje kivágyott önmagából és 
északi lelke, germán lelke — mert germán és német a lelke



legm élyéig ez a nagyon fölényes és nagyon felülről lenéző 
óriás — nosztalgiásan vágyakozot£*délre. Ez német átok, ta
lán még a Rómát járó Hohenstauffok oltották a német lé
lekbe. Vagy talán még régebben a viking ősök, a rabló
kalandokban Itáliát sarcoló germán ősök.

Goethe kivágyott a maga életéből. Másként akart élni. 
Ezért lett az a nagy, felmérhetetlen költő, aki Goethe örök
re marad. Mert a költőt a vágyakozás, a benemteljesedés 
teremti. És Goethe, aki elér mindent, amit ember elérhet, 
amit ember megkaphat, azért nagy költő, azért talán a leg
nagyobb költő, mert minden beteljesedésen túl még tudott 
vágyakozni.

Az örök vágyakozás, az örök szomjúhozás a legnagyobb 
boldogtalanság, de a legnagyobb boldogság is.

Mephistopheles m ondja:

„Gyönyör s szerencse közt éhen maradhat,
A változásban kéjelegni vágyva  
Jön az üres, rossz} végső pillanat,
Szegény, itt fogni azt kívánja  
Erős volt, nem bírtam le én,
De úr a kar, im, porba dőlt a vén.
Az óra á l l . . .“

Az óra nem állt meg. Goethe órája nem állt meg sz&& 
évvel ezelőtt. Amíg az ember küszködni fog önmagával, 
amíg az ember vágyakozni fog, Goethe él.

Mert az emberiség, az egész élő és eljövendő emberiség 
költője volt.

A NAGY PER

Majd kétezer esztendeje, hogy az emberi história lég* 
nagyobb perét tárgyalták. A római birodalom egyik vidéki, 
csak helyi vonatkozásban törvényes bírósága tárgyalta és 
vádlottja ismeretlen vidéki ember. Ama Názárethi Jézus, aki
ről Rómában semmit nem tudhattak és akiről még a pro- 
kurátor, aki pedig Jeruzsálemben székelt, se igen tudott 
semmit.

E perről jogtudósok már sokat írtak és sokat vitatkoz
tak. Vizsgálták törvényességét, perrendszerűségét, vitatták 
alaki jogosultságát. Az egyik tudós könyvét így kezdi: Jézus 
pőrének aktái elvesztek.



Bizony nagy kár, hogy elvesztek, de az evangéliumok 
és Josephus Flavius adatai alapján rekonstruálni lehet a 
történéseket. Bár Josephus Flavius a perről pár szót írt 
csak és Tacitus, aki pedig Tiberius korának minden neve
zetes eseményét feljegyezte, egy szóval sem emlékezik meg 
róla. A római arisztokrata történetírónak a plebejus és zsidó 
Jézus kereszthalála nem volt esemény. Abban az időben esz
tendőnként sokszáz ember halt kereszthalált. A szökött rab
szolgák, a leigázott népek közsorsú embereinek megszégye
nítő kínhalála volt ez.

A kereszthalál római büntetés volt, a zsidó törvény 
agyonkövezéssel sújtotta az istenkáromlót. A zsidó papi 
arisztokrácia Jézust istenkáromlással vádolta, a templom
ról mondott szavai képezték a vád alapját. Jézus tulajdon
képpen a papi bíróság elé tartozott volna. A rómaiak nem 
avatkoztak be a meghódított népek vallási ügyeibe, de a 
papi arisztokrácia nem mert Jézus ellen nyiltan eljárni. Félt 
a néptől, amely Jézus mögött állott. A nép szerette Jézust, 
hiszen azért volt veszedelmes a papi arisztokráciára, mert 
ez a néhány család kihasználta a zsidó nép vallásosságát 
és zsarnokoskodni tudott a vakbuzgóságában mindent tűrő 
népen. Ezért keletkezett a felségsértés, a lázadás, a római 
impérium elleni bujtogatás vádja. A kereszt a lázadó bün
tetése volt.

Jézust lázadásért feszítették keresztre. Ezt a tényt az
után minden kornak lázadói arra használták fel, hogy Jé
zusban a forradalmárt lássák meg. Pedig Jézus nem volt 
forradalmár. Egész lelkisége, egész elgondolása az isteni és 
az emberi rendről ellene szól annak, hogy lázadásra gon
dolt volna. A zsidó arisztokrácia, amely kiszolgáltatta a 
rómaiaknak és mely beárulta a rómaiaknak, lelkében láza
dó volt és Jézust éppen azért nem érthette meg, mert Jézus 
nem volt zsidó nacionalista. A Názárethi országa nem a 
földről való volt.

Lényének ezt a spiritualizmusát, tanításának isteni ma- 
gasabbrendűségét sem ellenségei, sem barátai nem értették 
meg.

B arátai. . . Igen, a jeruzsálemi nép. Az a nép, amely 
virágvasárnapján pálmák lengetésével fogadta és köntösét 
borította útjára, hogy lába ne érinthesse a földet és hogy 
érintése megszentelje az eléje terített ruhadarabokat. Ez a 
nép hitt benne. Az elnyomottak hite volt az, amely Jézus
ban a Messiást meglátta. A zsidó Messiást, aki beteljesíti a



próféciákat, megszabadítja a népet az idegen rabságból, el
űzi a gyűlölt, bálványimádó rómait.

Ugyanez a nép a hét derekán azt ordítozta, hogy ne 
Jézusnak kegyelmezzen a római, hanem Barabásnak, a rab
lónak. A rabló ugyanis félig nemzeti hős volt, az elnyomott 
népek rablóiban mindig van valami nacionalizmus és 
mindig van valami hősiesség. Ez a nép, amely nem érthette 
meg Jézust, csalódott benne. Jézus nem az értelmet kereste, 
hanem a hitet. Az ő tanításához hit kellett. Hinni, ez volt 
a megérthetetlen. A tömeg, a materialista és nacionalista tö
meg csalódott a názárethiben, a Galileából való prófétában, 
aki isteni küldetése útján haladva nem láthatott célt és ér
telmet az elhatárolt nacionalizmusban.

Aki azért jött, hogy a törvényt erősítse és megjavítsa, 
szembekerült a néppel, amely az isteni törvényt nemzeti tu
lajdonnak tekintette. Jézus, aki nem látott különbséget a 
szamariai, a zsidó és a római között, nem maradhatott an
nak a népnek vezére, amelyben az istengondolat is nemzeti 
jellegű volt. Virágvasárnapján a vezért, a felszabadítót ör
vendezték körül nemzeti reménykedéseik mámorában és a 
kereszt láttára csak arra gondoltak, hogy megcsalódtak 
benne.

Rex Judaeorum. Ezt Íratta Pilátus arra a táblára, amely 
a kereszt fölött az elítélt bűnét hirdette. Ez volt tehát Jé
zusnak bűne. A legszörnyűbb Justizmord volt ez, mert Jé
zus soha nem gondolt nacionalista mozgalomra. Nincsen 
egyetlen szava, egyetlen gesztusa, amely e vádat alátámasz
taná.

Rendelés volt ez a Justizmord. A keserű pohár betellése 
történelmi szükségszerűség volt. Az egy istengondolatnak ki 
kellett szabadulni a nacionalizmus elhatároltságából és a 
magasabb morálnak, amely az egyistengondolat alkotása 
volt, át kellett terjedni az egész emberiségre.

Ez azonban már nem tartozik a pörre, amelynek év
ezredeken keresztül vádlottja maradt a zsidó nép. Az a nép, 
amely Jeruzsálem pusztulásával szétszóródott, hogy betelje
sedjék az írás szava és amely tiszteletreméltó szabadság- 
harcaiban maga rombolta szét nacionalizmusát.

A vádlott a nép, amely nem értette meg. Miként is 
érthette volna meg, ha nem hitt benne? Hiszen hit nélkül 
nem lehet értelem és a megértés racionalizmus. A nép ár
tatlan, mert mindig ártatlan a nép. A nép mindig gyermek. 
Értelmetlen, hiú ragyogás után kapkodó és gyenge. A nép



nemcsak gyermek, állat is. Kegyetlen és dühének kitörései
ben határt nem ismerő. Az egyes ember gondolkozik, a tö 
meg nem tud gondolkozni és elragadják romboló ösztönei.

Ezek az ösztönök üvöltöztek Pilátus ajtaja előtt és ezek 
az ösztönök, e romboló ösztönök, örvendeztek a keresztfa 
előtt.

Valahogy így látjuk a kétezeréves port. Az emberiség 
legnagyobb pőrét, a nagy misztériumot, az emberiség leg
nagyobb misztériumát.

APPONYI

A nagy öregek közül való. Talán a legdekoratívabb és 
legnépszerűbb ,,great old mán.“ Hazája annyira kicsiny, 
hogy az ö kivételes nagyságát a népek parlamentjében, a 
Népszövetségben mindenki elismeri. A nemzetközi politikai 
arénában imponáló jelenség és a nemzetközi politika hang
zavarában meghallják a szavát. Pedig nem áll mögötte ha
talmas ország, tulajdonképpen egyedül van. Otthon is, — 
hiszen a magyar politikában nincsen pártja — Genfben is, 
ahol a kivételes személyi képességei szerezték meg egészen 
kivételes pozícióját.

Gróf Apponyi György kancellár fia, Bécsben született, 
két esztendővel 48 előtt. Az aulikus, végsőkig konzervatív 
kancellár fia az osztrák arisztokrácia légkörében nevelke
dett. Fiatal korában állítólag gyengén beszélt magyarul, de 
már akkor kitünően beszélt németül, franciául, angolul és 
olaszul. Diplomatának nevelték, a francia és az angol a dip
lomácia nyelve és az osztrák diplomatának Königgraetz előtt 
olaszul is kellett tudni, hiszen Ausztriának olasz tartomá
nyai is voltak.

Azután magyar politikus lett. Születése jogán főrend és 
az egyházpolitikai küzdelem az ellenzékbe sodorta az auli
kus kancellár fiát. Buzgó katholikus, hivő lélek és a katho- 
likus mozgalmaknak egyik legerősebb harcosa azokban az 
időkben, amikor a liberalizmus volt Középeurópában az 
uralkodó irányzat. A liberalizmus kormányrendszer volt Ma
gyarországon és a kormányrendszer a dualizmus alapján 
állott. Apponyi, aki a liberalizmus ellen harcolt, negyven- 
nyolcas lett végül.



Soha nem tudott igazi vezető szerephez jutni a magyar 
politikában. Kossuth Ferenc, aki csak apja fia volt, több
volt az ellenzék győzelmének idején, a koalíció rövid uralma 
alatt, mint Apponyi. A nagyszerű szónokot megcsodálták, 
pártcélokra felhasználták a személyét körülövező szimpá- 
tiákat, de mindig tudták a módját, hogy miképpen szorítsák 
hátra.

Valami gátlás volt Apponyiban is. Talán az arisztokra
tának a szemérmessége, amely nem engedte meg, hogy a 
tömegek kegyét keresse. Népszerű volt. Jászberény öt évti
zeden keresztül küldte a parlamentbe, de valamiképpen so
ha nem tekintették igazán politikai vezérnek. Ebben talán  
annak is része volt, hogy évtizedekig habozó és bizonytalan  
volt a politikája. Nagyon lassan és bizonytalanul tolódott el 
a hatvanhetes alapról és mindig megérzett az ellenzéki p o 
litikus gesztusaiban is az udvari levegőben nevelkedett 
arisztokrata.

A háború idején a szereplése legföljebb stafázsszerű 
volt. Tiszának ellenfele volt, de Károlyival nem tudott együtt 
haladni. Ellenzéki volt gátlásokkal és fenntartásokkal.

Nagy szerepe a háború és a forradalmak után kezdő
dött. Az egyetlen tekintély, az egyetlen fix pont lett a huszas 
esztendők magyar politikai zűrzavaraiban. Tisza halott volt 
és vele meghalt egy politikai irányzat. Andrássy népszerűt
len volt és mágnás-elzárkózottságában elveszítette önmagát. 
Engedte, hogy a legszélsőbb jobboldali áramlás sodorja m a
gával.

A régi liberális korszak politikusai közül egyedül Ap
ponyi, a túlzó jobboldali, a kalksburgi nevelésű maradt meg 
liberálisnak. Szinte azt lehetne mondani, hogy akkor lett 
liberális, amikor rajta kívül csak Giesswein prelátus volt 
liberális. Mintha ez az arisztokrata kedvét lelte volna abban> 
hogy egyedül álljon és egyedül szálljon szembe a túlzások
kal. A tekintélye ekkor már szilárd és lenyűgöző volt, p illa
natokon és taktikai mozdulatokon múlott, hogy nem ő lett 
a kormányzó. Nem is akart az lenni, semmi sem akart már 
lenni. Tíz éve nem akar már semmit, de a nyolcvanhatéves 
embernek, aki nem akar semmit, ma is rengeteget kell dol
goznia.

Csodálatos szónok. Európának talán legjobb szónoka. 
A hangja nemes csengése már megfogja a hallgatót. És 
könnyedén, elegánsan beszél. Az pedig már különös, kivé
teles adomány, hogy egymásután három-négy nyelven beszél



könnyed eleganciával. A genfi fórumnak egyetlen szónoka, 
akit megtapsolnak. 1924-ben egyik nagy beszéde után az 
angol, holland, svéd, dán delegátusok percekig ünnepelték. 
A többiek kedvük ellenére hallgattak, mert a politika nem  
engedte meg, hogy együtt lehessenek az ünneplőkkel.

Egyik ellenfele azt mondotta, amikor még voltak el
lenfelei, hogy szenvedélyesen szereti hallgatni saját szavai
nak zenéjét. Mikszáth Kálmán parlamenti tudósításaiban á l
landóan visszatérő refrén volt ez a szenvedélye. Pedig Ap- 
ponyinak nem a politika a szenvedélye, hanem a zene. A 
nagy zeneértők közül való. Ifjú éveiben Bécsnek, a zene vá
rosának azért volt a szerelmese, mert nagyon szerette a ze
nét. Első baráti köre nem arisztokratákból, hanem muzsi
kusokból állott. A Wagner körül viharzó harcokban ugyan
úgy testtel-lélekkel viaskodott, mint az egyházpolitikai küz
delmekben. Hubay Jenőhöz, a csodálatos muzsikushoz me
leg és benső szeretet fűzi és agg éveinek egyetlen öröme, 
megpihenése ma is a zene.

Osztályának vagy fajtájának — az arisztokráciáról, 
amely nemzetközibb mint a szocializmus, nem lehet tudni, 
hogy osztály vagy fajta — kivételesen tökéletes reprezen
tánsa. Jó értelemben. Születésének előnyeit, nyolcvanhat 
esztendővel ezelőtt még nagy előny volt grófnak születni, 
arra tudta használni, hogy teljes ember legyen. Megvolt a 
lehetősége és a lelki szabadsága, hogy meggyőződése legyen. 
És megvolt a lelkiereje, hogy a meggyőződése mellett ki
tartson. Tíz évvel ezelőtt ez a meggyőződéses kitartás volt 
a nagyon szomorú magyar politikai élet egyetlen tiszta és. 
tiszteletreméltó jelensége.

Ha minden arisztokrata olyan volna, mint ez a nyolc
vanhatéves ember, akkor az egész világon nagyobb becsü
lete volna az arisztokráciának.

BAEDEKER

Egy ember megpihent. Egy fáradt élet kialudt és ha 
a halált zárókőnek, az elmúlást enyhet adó megsemmisülés
nek érezzük, akkor Milkó Izidor, aki útját megjárta, m un
káját elvégezte, az utolsó nagy állomásra érkezett. Ha azt 
is meggondoljuk, hogy életének utolsó két esztendeje a testi 
szenvedéseknek végtelensége volt, akkor szerető megnyug
vást kell érezniink. Elvégezte és m egpihenhet. . .



De vájjon elvégezte? A magyar írásnak mestere volt és 
a jugoszláviai magyar irodalomnak vezére. Szegény és ke
servesen küszködő volt a kis sereg, amelynek élén állott és 
a munkájára, az életére szükség volna még sok-sok eszten
dőn át. Mert nincs senki, aki a helyére álljon és nincs sen
ki, aki vezér lehessen a jugoszláviai magyarság nagyon sze
gény, nagyon kezdetleges és nagyon keservesen kibontakozó 
szellemi életében.

A gyásznak és a veszteségnek a lelkeken eluralkodó ér
zésében nehéz megtalálni a formát, a szót Milkó Izidor irói 
munkásságának méltatására. Könyvek hosszú sorozatával, 
cikkek ezreivel állított emléket és a nevét bevéste az em lé
kezetbe.

írása a bölcs, mindent meglátó és mindent megértő jó 
ember munkája volt. íróasztala mellől az életet látta, mert 
hajdan szépségekben oly gazdag életében megismert és m eg
értett mindent, ami az életben értékes és szép. Ezért volt 
olyan nagy hatása a közönségre, arra az egészen különös 
publikumra, amelyet könyvolvasásra, a betű tiszteletére éle
te utolsó tizenkét esztendejében ő nevelt. Mert ne feledjük, 
ha már nálunk is van olvasó közönség, ebben az érdem leg
nagyobb része Milkó Izidoré.

Faluhelyen, eldugott tanyacsoportokon ismerték és 
szerették Írásait. Egyszerű, kérgeskezű munkásemberek ra
jongtak „Baedekerért“. Ki sem tudták mondani a Milkó Izi
dor által választott irói álnevet, de el tudtak mélyedni gon
dolataiban, vitatkoztak arról, amit írt, tanácsadójuk és ta
nítójuk volt. Szerénységében, amely egy francia márki elő
kelő és tartózkodó lelkének kerete volt, el sem hitte ezt a 
népszerűséget. De talán nem is törődött vele, mert amint 
írásaiban egyszerű, természetes és könnyedén elegáns volt, 
úgy életében is egyszerű és nobilisán az emberi tülekedés ki 
csinyessége fölé emelkedő volt. Azért írt, mert tudott írni. 
Kötelességből írt. Missziót teljesített, a sivatagban, a szellemi 
elmaradottság sivatagában kertészkedett. Fákat ültetett, 
amelyek gyümölcsérését nem várhatta meg . . .  De aki elültet 
egy fát, nagyobbat cselekszik, mint az, aki lerombol egy 
várat.

Nem volt harcos. Sem az írásban, sem az életben. Bölcs 
volt és a könyv szerelmese volt. Akkor, amikor ebben a vá
rosban legföljebb a boroshordókra terjedt a gyűjtési szen
vedély és amikor még a borissza titulus volt itt a legna
gyobb dicsőség, Milkó Izidor könyveket gyűjtött. Tragikus



sors volt az övé, mert az élet ezt a csupa finomság embert 
visszahozta szülővárosába és kiragadta abból a körből, az 
írók és alkotók köréből, amelyben ifjúsága és ereje teljében 
nagyot alkothatott volna- Tragikus volt a sorsa, mert finom  
és artisztikus lénye visszariadt azoktól a küzdelmektől, viasko- 
dásokból, amelyek negyven esztendővel ezelőtt is kísérői 
voltak az érvényesülésnek. Nem akart harcolni, nem akart 
verekedni és hogy ne kelljen senkivel verekednie, visszavo
nult Szuboticára. Szinte azt lehetne mondani, hogy ifjúsá
gának első szép sikerei után száműzte magát az irodalom
ból. De ebben az önkéntes száműzetésben nem volt keserű
ség. Félreállt, de nem pihent könyvtárának elefántcsonttor
nyában, népszerűsítette az irodalmat. Utat vágott azoknak, 
akikkel nem akart versenyezni. Segítette az írókat akkor, 
amikor az író még nem volt az élet elkényeztetettje, ha még
olyán jót teremtett is.

Szeretettel és lelkesedéssel végezte ezt a munkát, amely 
talán csak szépséges szórakozás volt nyugodt, derűs és kul
turált életében. És amikor a világ dübörgő eseményei ösz  ̂
szerombolták a maga életének biztosnak gondolt kereteit, 
zúgolódás és panaszszó nélkül vette vállára az új terheket.

A toll azonban soha nem lett kenyérkereső szerszám a 
kezében és az írása nem lett üzletté. Hite és meggyőződése 
szerint írt és a munkája egy nagy gondolat, egy szép misz- 
szió teljesítése volt.

Megint azt mondjuk, hetvenhét éves korában időelőtt 
és korán halt meg. Még szükségünk volna rá, az íróra és 
az emberre.

Elmúlása, megpihenése vesztesége, nehéz és fájdalmas 
vesztesége a jugoszláviai magyar szellemi életnek, amelynek 
legigazibb nagysága és egyetlen vezére volt.

DANZIG

Valami történt Danzig körül. Így messziről csak annyit 
lehet látni, hogy Lengyelország befejezett tényt akart te
remteni a danzigi kérdésben, amely a nemzetközi értelmé
ben tulajdonképpen nem is létezik.

Danzig a versaillesi béke óta önálló állam. Több mint 
száz esztendeig porosz város volt, 1814 óta, most szabad 
állam, ami 1814 előtt volt.



Százegynéhány esztendeig tartozott Danzig a német bi
rodalomhoz és ez idő alatt német város lett. Azelőtt nem  
volt se német, se lengyel, danzigi volt. Ezt ma kicsit nehe
zen lehet megérteni, mert ez középkori elgondolás. A velen
cei, a genuai nem volt olasz, a hamburgi, a lübecki nem  
volt német, a danzigi nem volt se lengyel, se német. A vá- 
rosköztársaságok népének a patriotizmusa nem ismerte a 
népiséget és a népi összetartozást. A nép a város polgársága 
és a haza véget ér a város határánál. Ez a középkor és 
Európában államjogi szempontból Versailles egy kis darab 
középkort támasztott életre, amikor megteremtette a dan
zigi szabad államot.

A megoldás, mint minden kompromisszum, jó lehetett 
volna. Lengyelországnak Danzig tengeri kapuja lehetett vol
na. Ha Lengyelország lendületes nacionalizmusa bele tudna 
nyugodni abba, hogy Danzig ne legyen lengyel. Danzig pe
dig sok okból nem akar lengyel lenni. Elsősorban azért, 
mert a kultúrája német és lakosságának többsége német 
másodsorban azért, mert az önállóság anyagi előnyöket is 
jelent. A lengyel nacionalizmus ug}^an pár esztendő alatt 
konkurrens-kikötőt teremtett Danzig mellett, de ez a konkur- 
rens-kikötő nem jó üzlet és talán ez is egyik oka annak, 
hogy minden népszövetségi fejcsóválás és homlokráncolás 
ellenére is miért próbálkozik újra meg újra a lengyel na
cionalizmus Danzig megszerzésével.

Természetesen üzleti okokkal még ma, az üzletiség gon
dolatvilágában se lehet ilyen akciókat kezdeni. Szebb és tet
szetősebb jelszavakra van szükség és ezért a lengyel nacio
nalizmus jelszava, hogy Danzig lengyel város.

A jelszavak mögött rendszerint nem lehet százpercen - 
tes igazságot találni. Ebben az esetben is így van. Danzig, 
eredetileg Gdinie, valóban eredetileg nem volt német vá
ros. Talán pomeránok alapították Ezek a pomeránok szlá
vok voltak, mint a poroszok. („A porosz ősnemesség még ma 
is megőrizte nevében a szláv eredetet, az „ow“ és ,,itz“ vég
ződésű porosz főnemesi nevek világosan bizonyítják már 
első látásra is a szláv származást). Csakhogy a pomeránok- 
kal és a poroszokkal az a baj volt, hogy két fajtát gyűlöl
tek, amikor még népiségiik megvolt, a németet és a len 
gyelt. Lengyelország már keresztény királyság volt, amikor 
a poroszok, litvánok, pomeránok még pogány, vadászó tör 
zsek voltak. A kialakuló lengyel nagyhatalom a rovásukra 
akart a középkorban erősödni és ebben a törekvésében szem



betalálkozott a német lovagrenddel, amelyet a pápa azzal bí 
zott meg, hogy ezeket a népeket térítse meg. A pápai m eg
bízatás és a nagyobb katonai fegyelmezettség a német lo 
vagrendet juttatta győzelemre és így lettek németekké a po
roszok és így lett Danzig, a pomerán telep a lovagrend hű
bérese, ami annyit jelentett, hogy a danzigi polgár nagy
szerű kereseti lehetőségekhez jutott és német lett. Ügy hét
száz esztendővel ezelőtt, ami mégis elég szép summa idő.

Annyira német lett, hogy amikor a lengyelek a Jagel
lók alatt végre elbántak a német lovagokkal, a danzigi pol
gárok a maguk szakállára verekedtek a lengyelekkel tovább 
és kiverekedték maguknak a külön államiságot, ötszáz év 
vel ezelőtt Danzig már szabad állam, amely csak igen laza 
és tisztán formális hűbéri kapcsolatban áll Lengyelország
gal. Báthori István, a lengyel királyok között a legnagyobb 
hódító, aki megpróbálkozott Moszkva megszerzésével is, szo
rosabbra akarta fogni a gyeplőt, de még az ő vasakarata is 
kudarcot szenvedett a danzigi, akkor már nagyon gazdag 
polgárság makacsságán. Báthori formális háborút viselt 
Danzig ellen, de nem tudta legyőzni és meg kellett eléged
nie egy olyan békével, amely semmiképpen nem erősítette 
a lengyel királyok jogait.

Danzig szabadállam maradt egészen Lengyelország m á
sodik felosztásáig. A lengyel kultúrától ezekben a századok
ban mindig jobban eltávolodott, már csak azért is, mert pro
testáns lett. Az északi protestantizmus egyik legfontosabb 
centruma, amelynek most már nemcsak Észak-Európa k e
reskedelmi, hanem szellemi életében is vezetőszerep jutott. 
Ezt a vezetőszerepet mindvégig meg tudta tartani és önvé
delem, kulturális és anyagi javainak a védelme volt, hogy 
a lengyel hanyatlás évszázadaiban mindig merevebben e l
zárkózott a lengyel hatások elől és mindig jobban a nyu
gati és német kapcsolatokat kereste.

Lengyelország első felosztásakor éppen az önállóságára, 
állami függetlenségére való tekintettel mentették meg. A 
második felosztáskor azonban a porosz kapzsiság zsákmá
nya lett. Danzig nem állhatott ellen Nagy Frigyes Porosz- 
országának és így lett Danzig 1807 -ig német város. Sorsát 
nem szívesen tűrte és amikor 1807-ben Napóleon visszaadta 
önállóságát, tulajdonképpen ugyanazt cselekedte, mint ami
kor visszaadta a lengyeleknek államiságukat. Jóvátett egy 
régi bűnt.



A lengyel nacionalizmus ezt nem veszi számításba és 
nem törődik azzal sem, hogy Németországban most egy új 
és türelmetlen nacionalizmus van keletkezőben. Ez a német 
nacionalizmus azt még valahogy elnyögi, hogy Danzig nem  
német, de azt nem tűrné el, hogy lengyel legyen.

Ezért fel kell figyelni a danzigi kalandra. Danzig is 
puskaporos hordó, nem jó hozzá égő csóvával közeledni. Az 
ilyen veszedelmes experimentum könnyen robbanást tá
maszthat.

A PARLAMENTARIZMUS ALKONYA

A német birodalmi gyűlés házában tartóztattak le a 
rendőrök néhány képviselőt, akik a parlament épületében 
véresre vertek egy újságírót. Szinte csak pár nappal később 
a porosz parlament ülésterméből az egyik párt a másikat 
kézi tusában verte ki. A francia elnökválasztásnál a ver* 
saillesi palota halk pompájú folyosóján összepofozkodott 
két izgatott képviselő. A magyar parlament két tagja pisz
tolypárbajjal intézi el az ülésteremben kezdődő vitáját, a 
román parlament vezérszónokai válogatott sértések özönével 
árasztják el egymást.

Néhány adat ez csupán a legutóbbi napok krónikájából. 
Száraz és világnézeti különbségek kihangsúlyozását annyi
ra kerülő adatokat sorakoztatunk fel, hogy még azt sem  
tartjuk szükségesnek elmondani, hogy a jobboldalról vagy 
a baloldalról valók a botrányok hősei. Ez ugyanis nagyon  
mellékes dolog. A lényeg az, hogy amint társadalmunk na
gyon sok más berendezkedése, úgy a parlamentarizmus is el
öregedett. Az angol példára sem lehet hivatkozni. Az angol 
parlamentben nincsenek botrányok, az angol parlament 
csendesen és unalmasan végzi a munkáját a régi tradíciók 
szerint. A régi tradíció azonban már csak a formákban, a 
külsőségekben van meg. Az angol parlament csak keret, a 
lényeg a kormány, a végrehajtó hatalom, amely szinte a 
parlamenttől függetlenül intézi a brit impérium sorsát. É p
pen a csendes és nyugodt munkájú angol parlament példája 
igazolja, hogy a parlament nem cselekvő, hanem csupán ta
nácsadó testület.

A francia konvent maga cselekedett. A parlamentek őse, 
a római szenátus hadat üzent és békét kötött. Az angol par
lament, amikor még cselekvő erőt jelentett, népmozgalma-



kát támasztott, királyok fölött ítélt, egyetlen és legfelsőbb 
hatalom volt az államban.

A parlamentarizmus gondolata mindig csak kisegítő 
expediens volt. Nem a kormányzásnak a legjobb és legtöké
letesebb formája, csupán az a forma, amellyel a siker leg
több reményével lehetett küzdeni a visszaélések, túlkapá
sok és hatalmaskodások ellen. A parlament kezdettől már 
csak fékező és ellenőrző szerv volt és ezeket a feladatait 
mindaddig tudta teljesíteni, amíg a politizálás valóban csak 
nobile officium és nem életpálya, kenyérkereset volt.

Az intézménnyel azért van baj, mert az emberekkel van 
baj. Az elgondolás az volt, hogy a legkiválóbbak és a leg- 
hivatottabbak intézzék az ország ügyeit. Már most miként 
történik a legkiválóbbak, a legalkalmasabbak kiválasztása. 
A nép választ, másként nem is történhetik, nem térhetünk 
vissza vagyoni cenzushoz, a születés előjogaihoz, amelyek
nek a parlamentarizmus fénykorában, amikor az angol par
lamentben Fox és Pitt vívták csatáikat, még igen nagy sze
repük volt e szelekcióban.

A nép választ. . . Ebben benne van a parlament min
den gyöngesége és hibája, vagyis a nép minden hibája és 
gyöngesége. Ez a tragikus cirkulus viciosus a modern parla
mentarizmus, a népparlament szerencsétlensége. A nép azt 
választja, akit a legalkalmasabbnak tart és legalkalmasabb
nak, legkiválóbbnak azt tartja, aki a legügyesebben tudja 
a nép szenvedélyeit kiaknázni és aki minden korlátozás, 
minden gátlás nélkül tud ígérni. Jókai Mór plasztikusan ír 
le egyik regényében egy választási hadjáratot és ami hatvan 
esztendővel ezelőtt talán költői túlzás volt, az ma ke
serű valóság, mert Jókai Zákány Napóleonja nem tudott a 
hordón szónokolva annyi fantasztikumot összehalandzsázni, 
mint amennyit a jobboldali és baloldali jelöltek ma véres 
igazságként hitetnek el a tisztelt választókkal. Ezért verek
szenek, pofozkodnak és gorombáskodnak a parlamentben 
A legöblösebb torkú, a legkeményebb könyökű emberek tet
szenek a népnek és ezért a parlamentekben a torok, az ököl, 
és a könyök dolgozik.

A parlamentarizmus alkonya letagadhatatlanul elérke 
zett. A parlament formalizmus ott, ahol rend van. A pár 
lament már csak ott tényező, ahol a kétségbeesés, a menek- 
vési vágy még belekapaszkodik ebbe a szalmaszálba. A pár 
lamentarizmus lassan új formáknak adja át a helyét, meri 
ne feledjük el, mindig csak forma volt. A nép ellenőrző 
munkájának a formája.
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Erre az ellenőrzésre szükség van. A történelmi szűk 
ségszerűség termelte ki ezt az ellenőrzést és a történelmi 
szükségszerűség teremtette meg a formát is.

Most elöregedett. Érelmeszcdésben és ennek következ
tében öntudati zavarokban szenved. Az idő, amely világra 
hozta, amely temeti, gondoskodni fog a pótlásáról. Új fel
adatairól és új formájáról. Mert a történelmi szükségszerű
ség örökké dolgozó és minden akadályon diadalmaskodó 
erő. Az az erő, amely megold minden problémát, mert a 
népnél is nagyobb hatalom, az ember hatalma, az emberi 
társadalom élniakarása nyilatkozik meg benne.

SZENT JULIÁN LEGENDÁJA

Van egy francia legenda, amelyet egy nagy francia író 
csodálatos mesének dolgozott fel és amely elmondja, hogy 
Julián lovag vad szenvedéllyel gyilkolta az állatokat és ezért 
az isteni büntetés a gyilkolás ösztönét ültette el a szívében. 
Meggyilkolta az apját, azután vezekelt. Jót cselekedett, bél- 
poklosokat ápolt és ugyanaz az isteni akarat, amely Isten 
ártatlan teremtményeinek üldözése miatt a gyilkolás ösztö
nével büntette meg, kegyelmesen megbocsátott néki és m a
gához vette.

Valahogyan Szent Juliánnak legendája jut eszünkbe, 
amikor azt olvassuk, hogy a rablógyilkossággal vádolt 
Petrescu Andrea román hadnagy az ellenállhatatlan és le 
küzdhetetlen gvilkolási ösztön erejével védekezik és azt 
mondja, hogy úgy, amint gyilkolnia kellett a végzetes pil
lanatban, mert így parancsolta a vére, most megnyugvással 
veszi magára a büntetés gondolatát, mert az ösztön kielé- 
gült, mert a lelke megnyugodott, mert bűnhődni akar. Pró
báljuk meg elhinni ezt a védekezést. A legendának, Szent 
Julián csodálatos történetének bizonyosan volt valami tör
téneti magva, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy vannak em 
berek, akiket szerencsétlen véralkat, a léleknek titkos és 
ismeretlen törvényei hajtanak a gyilkolás bűnébe. Van egy 
tudományos teória is, amely azt mondja, hogy minden gyil
kosságban van valami őrültség. Ezt érzékelteti Dosztojevszki 
Raszkolnyikov-ban. Ezt az őrültséget sokféleképpen büntették 
az évezredek folyamán. A középkorban a főúri bűnösöket, 
akiket nem lehetett hóhérkézre adni, az egyház a maga tör
vényei szerint büntette és talán a halálnál is nagyobb bün-



(etés volt a gőgös feudális úrra. akire az egyház azt a ve’ 
zeklést szabta, hogy koldusként járja az országutakat és ir
galmas alamizsnákért könyörögjön alázatosan. A modern 
kor, amely különbséget tesz a tudatos és az öntudatlan bű
nös között, az őrültségében gyilkost a börtönnél, vagy a 
bitónál is súlyosabb büntetéssel sújtja, amikor örökre elzár
ja az őrültek közé. De a szenvedély, a vér titokzatos paran
csai miatt bekövetkező gyilkosság sem lehet mentség, 
nem lehet magyarázat, nem lehet védekezés. Különösen nem  
akkor, ha olyan gyanús tudományos magyarázatokkal kíséri 
a gyilkos saját cselekedeteit, mint ez a román hadnagy, aki 
amikor meggyilkolta a vénkisasszonyt, akivel meg akarta 
ízleltetni, amint ő mondja egy leküzdhetetlen kényszer pa
rancsára a szerelem édességét, mert izgatta a gondolat, hogy 
a vénkisasszony soha nem szeretett, szörnyű tette után ki
pakolta mindazt, ami érték volt a gazdag vénkisasszony 
szekrényeiben.

Itt azután megint Szent Julián legendájára kell gondol
ni. A középkor emberei nem voltak olyan ostobák, mint 
ahogy sokan gondolják. Nem voltak primitívek és ismertek 
minden ravaszságot. Nagyon sok gonosztevő volt, aki ami
kor már érezte, hogy a világi törvény rettenetes kezei el
érik, az egyházhoz menekült, töredelmesen bevallotta, hogy 
az ördög parancsára, az ördög sugallatára gyilkolt s az egy
ház jóságos segítő büntetését kérte. Az egyház, amely az 
isteni parancs szerint a megtérő bűnöst vissza akarta segí
teni a kegyelem útjára és amelynek törvénye tiltotta a vér
ontást, a maga eszközeivel büntetett. Vezekléssel, bűnbánat
tal. A krónikákból megtudhatjuk, hogy a keresztes hadjára
tok idején sokezer rabló és gyilkos, szörnyű bűnökkel meg
bélyegzett gonosztevő járt a hadak uszályában, akiket az 
egyház azzal büntetett, hogy koldusként menjenek a szent 
földre. Ez a büntetés egyben menekvés is volt a bitófa, a 
pallos, a kerék elől. A gyilkos bevallotta bűnét, vezekelt és 
megalázkodott, de megmentette az életét.

Nem hisszük, hogy a rablógyilkos hadnagy tanulmá
nyozta volna a középkori legendákat, vagy a középkori kró
nikákat, de úgylátszik olvasta Freudot és valamit hallott 
kongatni Raszkolnyikovról. Az ellenállhatatlan kényszer, a 
leküzdhetetlen gyilkolási vágy meséjét talán már akkor ki
színezte magában, amikor elindult a milliomos vénkisasz- 
szony lakása felé. Belelovagolla magát ebbe a védekezésbe 
s ha van valami enyhítő körülmény cselekedete megítélésé



nél, akkor talán az a fantasztikum, hogy a gyilkolásba, a 
végső kockázatba azért ment bele, mert elhitette önmagával, 
hogy majd kibújik a felelősség alól, ha rájönnek arra, hogy 
ő volt a rablógyilkos. Ezt az enyhítő körülményt aligha fo
gadja el a világ akármelyik bírósága, de minden bíróság 
kénytelen alaposan mérlegelni azt a kérdést, hogy tulajdon
képpen mi történt a gyilkossal, mert nagyon vékony az a 
határvonal, amely elválasztja a tudatost a tudattalantól. Ne
héz dolog lesz megállapítani a tiszta igazságot. Eddig csak 
annyit tudtak megállapítani az orvosok, hogy a gyilkos 
őrültséget szimulál, de már a szimulálásban is van valami 
őrültség. Teljesen épeszű ember még rosszul sem tud szimu
lálni, úgy amint teljesen épeszű ember semmiképpen sem  
tud gyilkolni.

A németeknek, akiknek sok nagyon kifejező szavuk 
van, van erre is egy jó szavuk: Grenzfall. Olyasvalami, ami 
éppen a határán van a dolgoknak. Nem tudni és nem lehet 
pontosan megállapítani, hogy a határnak melyik oldalán  
van. Az ember a maga nagyon is indokolt pesszimizmusá
ban éppen ezért a fekete oldalra tolja át ezeket a bizonyta
lan eseteket. Az ember a társadalom és a társadalomnak 
akkor is védekezni kell a gyilkosok ellen, ha a gyilkosok  
kicsit őrültek is. A rablógyilkos hadnagy históriája be fog  
vonulni a modern bűnügyi titkok végtelen sorozatába. Ezek
nek a titkoknak a szomorú könyve szinte minden nappal 
vastagabb lesz, mert abban a bolond világban, amelyben  
élünk, az emberek mindig jobban kacérkodnak az őrültség
gel. Talán már nem is kacérkodnak, talán már kicsit őrül
tek is.

A KÖNYV A MÁGLYÁN

Május hónapja valamikor a germán törzseknél az öröm- 
tüzek hónapja volt. Valpurgis éjszakáján, amikor a jó szel
lemek leszállnak a földre, nagy tüzeket gyújtottak a m agas
latokon, hogy ezeknek a jó szellemeknek megvilágítsák az 
utat. A Valpurgis-éjszaka jó tündéreiből az egyház, amely 
a régi vallás minden hagyományát ki akarta irtani, boszor
kányokat csinált.

Az új német szellem, amely tulajdonképpen vissza akart 
térni a régi német valláshoz, most, Valpurgis-éjszakáján, 
május elsejének éjszakáján, újra meggyujtotta az örömtü-



2eket. hogy így is tüntessen. Ki ellen és mi mellett? Ezekre 
a kérdésekre nem kapni meg a választ, mert a német fel 
támadás őszintesége annyi mindenfele sánc és takaró mögé 
rejtőzik, hogy nem lehet tudni, tulajdonképpen mit akar. 
Azt az egyet semmiképpen sem tudjuk elhinni, hogy azt 
akarná, amit a mai valpurgisliavi tűz jelent. Valpurgis hó
napjában, a szellemjárás hónapjában egészen furcsa tüzet 
gyújtottak Németországban, olyan tüzet, amelyet igazán 
nem nehéz eloltani, amelynek fénye azonban egészen mesz- 
szire látszik és egészen szomorú dolgokat mutat meg. Mert 
szomorú dolog az, hogy Németországban könyvet égetnek. 
Nem fontos, hogy milyen könyvet. Nem szükséges felsorolni 
az írók neveit. Mellékes az, hogy Thomas Mann neve is a 
máglyára került könyvek cimlapján van. Még arról sem 
érdemes beszélni, hogy egészen beteg elgondolás az, amely 
úgy képzeli a dolgokat, hogy a marxizmust el lehet temetni, 
ha Marx könyveit elégetik. Nem arról van szó, hogy meny
nyiben praktikus, vagy mennyiben botor dolog ez a könyv- 
égetés, hanem magáról a könyvégetés fényéről van szó, er
ről a középkori cselekedetről, amely egyszerre elénk dobja 
a  középkor egész szellemi türelmetlenségét.

El lehetne viccelni a dolgokat és azt is lehetne mon
dani, hogy ez még mindig a jobb megoldás. Még szép, hogy 
megelégszenek azzal, hogy a könyveket égetik és nem az 
írókat hurcolják a máglyára. Giordano Bruno, aki a gon
dolat szabadságát hirdette, máglyára került. Huss János, aki 
az emberi lelkiismeret szabadságának nagy és nemes har
cosa volt, a konstanci máglyán végezte és Luther Márton, 
aki a németség legnagyobb reprezentánsa volt és akinek 
könyve, a német bibliafordítás, a maga idejében a legna
gyobb lázadás, talán nem kerülte volna el a máglyát, ha a 
szász fejedelem a wartburgi várban nem ad menedéket a 
reformátornak.

Az emberek minden időben türelmetlenek voltak és 
nem szenvedték az ellentmondást. Az emberek minden idő
ben azt gondolták, hogy úgy van jól, ahogy ők akarják és 
gonosztevő mindenki, aki mást akar, mint ők. Ez emberi 
betegség, minden kornak betegsége és a nagy forradalom, 
a világ alapjait megingató francia forradalom akkor, ami
kor szabaddá akarta tenni az embert, zsarnok volt azokkal 
szemben, akik másképpen képzelték el a szabadságot.

A könyvégetés a zsarnokságnak egyik jelentkezési for
mája. Talán a legcsunvább, a legkegyetlenebb zsarnokság



az, amely a könyvet, a gondolat és a nyoniialoll belü sza
badságai akarja elnyomni. Arról még talán lehet beszélni., 
hogy a nyomtatott betű szabadsága elé korlátokat kell von
ni, mert hiszen a nyomtatott betű is lehet méreg. Ragad
junk csak ki egy példát. Magnus Iiirschíeld könyveit e l
égetik és azon talán vitatkozni sem kell, hogy iskolaslányok 
és kamasz fiúk kezébe nem való Magnus iiirschíeld köny
ve, másrészt ennek a sokat vitatott könyvnek vannak érté
kei és van jelentősége és használhatják azok, akik komo
lyan, a tudományos felkészültség hűvös nyugalmával fogják 
ennek a kornak az erkölcsrajzát megírni és talán százévek 
múlva tanulmányozni.

Vannak rossz könyvek, vannak csapnivalóan ostoba 
könyvek, de elégetni való könyv még nem került ki a nyom- 
dasajtóból. A rossz könyv büntetése az, hogy nem olvas
sák. A rossz könyv büntetése az, hogy elfelejtik. A könyv
nek nem lehet büntetése az, hogy elégetik.

Az elégetéssel sokszor próbálkoztak és nagyon sokan 
Az amszterdami zsidók elégették Spinoza könyvét. A leipzigí 
censor elégette Goethe könyveit és a párisi hóhér minden, 
esztendőben máglyát rakott Voltaire könyvei alá. A köny
vek hamuját szétszórták a világ négy tája felé és a köny
vek máglyája körül a hóhér szögezte fel az edikíumot, 
amely a megvetésnek adta oda azokat a gondolatokat, am e
lyeket a máglya égetett el. A gondolatokat azonban nem  
lehet tűzben elégetni és gondolatok ellen nem lehet sem  
karddal, sem fahasábok lángjával hadakozni. Spinozát ma 
is olvassák és Voltaire nem lett kisebb azzal, hogy a hóhér 
tette máglyára könyvét.

Azok közül az írók közül, akiknek a könyvét ma ége
tik, senki sem lesz kisebb azért, mert a könyvét tűzhalálra 
ítélték. Egyik írónak sem árt ez és talán egyiknek-másik- 
nak, a kisebbeknek, akikről alig tudunk, akiknek a nevét 
alig ismerjük, talán még használ is ez a könyv-autodafé. 
Egészen jó reklám lehet valami obskúrus kis könyvecské
nek az, ha együtt kerül máglyára Marx és Thomas Maiin 
könyveivel. Még azt fogják hinni azok az emberek, akik 
soha sem hallottak róla, hogy valamit elmulasztottak, am i
kor nem olvasták ezt a könyvet és egészen bizonyos, hogy  
Németországban soha még ilyen kelete nem volt a könyv
nek, pedig Németországban sokat olvasnak és a legtöbb1 
könyvet vásárolják, mint éppen most, amikor az üldözött 
könyvek, a dugott és tiltott könyvek valami különös von
zóerővel izgatják majd a publikumot.



Az egész könyvégetés valpurgishavi bolond tréfának 
látszik. Nincsen semmi jelen tősége és mégis csak meg kell 
mondani, Hitler nem is felelős évié. Sok minden okból. E lő
ször azért, mert Hitler tíz esztendő alatt annyit agitált és 
annyit szervezett, hogy egészen bizonyosan nem jutott ideje 
könyvolvasásra. Hitler ártatlan abban, hogy könyveket ítél
tek halálra, mert Hitler nem ismeri ezeket a könyveket. 
Hitler még akkor is ártatlan volna, ha ismerné ezeket a 
könyveket, mert amikor megengedi a könyvek elégetését, 
akkor tulajdonképpen egészen bölcsen, diplomatikusan és 
államférfiul okossággal jár el. Mégis csak jobb, hogy köny
veket égetnek el, mintha bevernék az emberek fejét. Vala
mivel el kell szórakozni annak az ifjúságnak, amely a nem
zeti feltámadás jelszavait harsogtatja és amelynek egyelőre 
még nem tudnak munkát adni. A munka helyett valami 
szórakozás kell.

Ha a német harmadik birodalom valóra fogja váltani 
ígéreteit és a munkáshadseregekkel megoldja a munkanél
küliség problémáját, akkor egyéb dolga lesz a német ifjú
ságnak, akkor nem lesz ideje arra, hogy könyvek után ku
tasson és könyveket égessen eb És így megint eljutottunk 
oda, ahol már esztendőkkel ezelőtt voltunk, megint csak azt 
kell mondani, hogy sok mindenért, ami Németországban 
történik, egészen a nevetséges és ostoba könyvégetésig, nem  
a német nép a felelős.

EMIGRÁNS IRODALOM

Voltaire emigráns volt. Svájcban élt és a könyveit sok
szor csak becsempészni lehetett Franciaországba. Voltaire 
könyveit, amikor Franciaországban élt, már Hollandiában 
kellett nyomatni és Voltaire nemcsak Franciaországnak írt, 
hanem az egész világnak. Voltaire könnyen elbírta az emigrá
ció lelki nyomását, mert tulajdonképpen ott volt Franciaor
szág, a szellemi Franciaország, ahol ez a jóságból és kicsi
nyességből összetett nagy ember élt. Voltaire emigrálása 
csak területi volt. Az ő sorsa és az ő munkája nem lehet 
minta. Valamivel közelebb esik a mai emigránsokhoz 
Heine, aki életének nagy részét, amint ő mondja meggom  
dőlt futással szerzett menedékében, Párisban töltötte el, de 
Heinénél is van bizonyos különbözőség a mai emigráns 
írókkal szemben. Heine csak a porosz csizma elől szaladt



el, de nem szakadt le a német nép testéről, nem szűntek 
meg kapcsolatai a német szellemi munkával, hiszen könyvei 
továbbra is régi kiadójánál, a derék Campe úrnál jelentek 
meg Hamburgban és Heine az önkéntes száműzetésben, 
amikor néha előbb franciául jelentek meg írásai, az új né
met gondolkodásnak egyik nagy irányítója volt, hiszen azt 
az egységes államot, amelyet most Hitler akar megvalósíta
ni, elsőnek Heine képzelte el.

Ma az egész világon szétszórtan élnek a Németországból 
elmenekült írók. Centrumaik vannak Párisban, Prágában, 
Bécsben, Amsterdamban és az emigrációjuk nagyon más, 
mint a régi nagy emigráns íróké. Valami elfáradás van eb
ben az irodalmi diasporában. Mintha éppen a legnagyobbak 
már alig egy esztendő után nem tudnák kibírni az idegen 
levegőt és nem tudnák megszokni az idegen földet. A köze
ledés, a megegyezés, ahogy a legszélsőbb baloldalon mond
ják, a behódolás sok minden jele mutatkozik éppen a leg
erősebb és legnagyobb német írói egyéniségek munkájában. 
Természetesen nem követik Gerbardt Hauptmann példáját. 
Hiszen ha követni akarták volna, akkor legtöbbjüknek nem  
kellett volna elmozdulni Németországból. Nem dicsőítik 
a harmadik birodalmat, de valahogyan visszavonulnak a 
tiszta politikamentes artisztikum elefántcsonttornyába, ame
lyet pedig már eléggé diszkreditált az idő. Hiszen éppen 
ezek a nagyok, a modern német irodalom megteremtői, té 
nyekkel bizonyították azt a tételt, hogy az irodalomnak csak 
akkor van jogosultsága, ha a munkája egybekapcsolódott 
az élettel és ha az író nem elvont művészi problémák meg
oldásán bíbelődik, hanem a valóságos életbe nyúl bele a 
megoldhatatlan problémákért. Probléma pedig ma nagyon 
sok van és az emigráció átka úgy teljesedik be ezeken az 
írókon, akik az egész életüket nagy emberi célok szolgála
tába állították, hogy most gyökérteleniil és népiségüktől el* 
szakitottan nem bírják tovább végezni ezt a szolgálatot. E l
fáradtak és a legnagyobb csapás: a meddőség, a dolgozni 
nem tudás nehéz sorsa nyomja el őket. Vagy vissza kell 
térniök szépen, csendesen, kicsit megalázkodottan és na
gyon összetörtén abba a Németországba, amelyben úgy h it
ték, hogy nem tudnak élni, vagy nem tudnak tovább dol
gozni, ami megint csak annyit jelent, hogy nem tudnak élni.

Harcolni ezek nem tudnak, különösen nem tudnak har
colni az új Németország ellen. Valamiképpen megköti a ke
züket az a nagyon tiszteletreméltó érzés, hogy senki sem



üthet rá az anyjára, még akkor sem, ha ez az anya hibásan 
cselekszik. Vannak mások, akik tudnak harcolni és ezeket 
még jobban kell sajnálni, mint azokat, akiknek elernyedt a 
munkakedve, elcsüggedt az akarása és a megalkuvás felé 
hajlik az alkotás után vágyó lelke. A német publicisztika 
nagyjai az emigrációban egészen tragikus utakra tévedtek. 
Néha kezünkbe kerül egy-egy cikk, amelyet ragyogó név, egy- 
egy nagy német publicista neve szignált. Nem tudjuk meg
érteni ezeket az írásokat, olyanok mintha idegen világból 
kiáltoznának felénk és nem ismerünk rá az írókra, nem is
merünk rá azokra az emberekre, akik egy életen keresztül 
védelmezték a német igazságokat, akik egész munkájukat a 
német nép szolgálatába állították és akikről erősen kell 
hinnünk azt, hogy ma is egyetlen életcélt ismerhetnek csak, 
azt, amely eddig is erőt és lendületet adott írásaiknak. Nem 
ismerünk rájuk, mert akkor, amikor a rezsimet támadják, 
amikor igaz és igazságot kereső gúnnyal, keserűséggel sze
dik ízekre a mai Németország belső életét, mindig eltéved
nek és belebotlanak a maguk igazságaiba. Tizenöt eszten
deig azt hirdetik, hogy igazságtalanság esett a német né
pen és most — ez a tragikumuk — magyarázzák az igaz
ságtalanságot és vádakat emelnek. A rezsimet vádolják, de 
a vádak súlya ráhullik a német népre. Így ők, akik a nép 
vezérei, szellemi életének irányítói, legdrágább javainak vé
delmezői voltak, szembekerültek önmagukkal, amikor ráüt
nek az an}rjukra. Mert nem az anyjukat akarják ütni, nem 
az elvesztett hazát akarják bántani, nem a népet, amelytől 
elszakadtak, hanem csak azokat, akik ezt a nagyon szeretett 
népet rossz utakon vezetik, de akárhogyan is intézzék, akár
mennyire is mesterei a tolinak és művészei az írásnak, nem 
tudnak olyan ügyesek lenni, hogy az az ütés, amelyet az 
ellenfeleknek, a németség mai vezéreinek szántak, ne érje a 
németséget is.

Ez minden emigráció szomorú sorsa, nagy és rettene
tes tragikuma. Az emigrálás menekvés és szembehelyezke- 
dés. Menekvés a hazából és szembehelyezkedés a hazával. 
Ezt ember, igaz ember, akiben nem a közönséges kicsinyes, 
önhasznot kereső célok adják meg a lélek erejét, hanem az 
eszme, az eszme szolgálása, nem birja ki. Minden emigráció 
ezért hordja önmagában a széthullás halálos csíráit. Nincs 
már messze az idő, amikor egymás ellen fordulnak a német 
irodalom emigránsai, amikor egymást fogják tehetetlensé
gükben és belső megtépettségükben marcangolni, amikor el
pusztítják egymást a legszomorúbb testvérharcban.



Nagyon sajnáljuk a német emigráns írókat, akik azért 
veszítettek el hazát, népet, életcélt és élettartalmat, munkát, 
mert valami igazat akartak, valamit, amiről szentül és a 
meggyőződés erejével hitték, hogy igaz. Ma is azt hiszik, 
de a hitük megzavarodott, bizonytalan lett, mert az emigrá
ció élete örök zavar és örök bizonytalanság.

ÉS MÉGIS . . .

Egy nagy írancia újság leközli Langston Hughesnek 
egy versét, amelynek a címe: Es mégis. Ez a Langston 
Hughes néger. Ez még nem volna olyan nagy dolog, mert 
hiszen Franciaországban a fekete ember épp annyit ér, mint 
a fehér ember és a francia nép egyik nagy erénye az, hogy 
nem ismer különbséget szín, faj, vallás és más ilyen mel- 
lékesség szerint ember és ember között. Abban tehát semmi 
különös nincsen, hogy egy francia újságban jelenik meg 
egy néger poéta verse és legfeljebb a cím lehetne különös, 
ha keresnénk valami titokzatos értelmet a cím mögött. A 
dolgok képe azonban rögtön megváltozik, ha tudjuk azt, 
hogy Langston Hughes, a néger költő nem francia, hanem  
amerikai és ekkor már könnyebben értjük meg a címet.

Ebben a csodálatosan szép, fájdalmasan és lélegzetfoj- 
tóan súlyos kis költeményben, amely mindössze tizenhat 
sor, a költő elmondja, hogy mi a néger sorsa Amerikában. 
Nem kell ismételni, pongyolán és ellaposítóan elmondani 
azt, hogy mit sír ez a tizenhatsoros vers. Elég az utolsó sort 
idézni: . . .  És mégis amerikai vagyok.

És mégis. Ebben a két kis szóban mennyi vallomás és 
mennyi vád, mennyi beletörődés és mennyi szeretet, ebben 
a két kis szóban milyen mély titok, milyen megfejthetetlen 
összefüggések. A néger, aki utolsóbb a legutolsónál, a néger, 
aki nem egészen ember, a néger, akit büntetlenül szabad 
bántani és akinek nincs joga a védekezésre, mégis, mégis 
amerikai.

Ebben a két kis szóban benne van az egész néger-tra
gédia és benne van sok más nagy és nehéz emberi tragédia, 
^melyet éppúgy nem lehet megoldani, legalább is a mi ko- 
miszságunk, kicsinyességünk és embertelenségünk eszközei
vel, mint a néger-problémát. Mi köze a négernek Ameriká
hoz? Tudjuk nagyon jól, hogy hogyan kerültek a négerek 
Amerikába. Egy derék franciskánus páter nagyon megsaj



nálta a szegény indiánokat, akiket a spanyol elnyomók olyan  
munkára kényszerítettek, amelyet nem bírtak el. A derék 
franciskánus, aki jószívű ember volt, csak annyit látott, 
hogy a kényszermunkára fogott indiánok tömegével hulla
nak. egyszerűen meghalnak, de nem viselik el. nem tűrik 
el a rabságot. Megsajnálta őket és ebből a sajnálkozásból 
született meg a szörnyű gondolat, hogy Afrikából kell ho
zatni munkabíró és a rabságot is elbíró négereket az indiá
nok helyébe. Így kerültek négerek rabláncon és rabságba 
Amerikába.

Unalmas volna elmondani a néger rabszolgaság törté
netéi. Századokig volt a néger igavonó barom a szabad Ame
rikában és csak a múlt század közepén kapta meg papír
forma szerint az emberjogot. Egészen bizonyos, hogy a rab
szolgámul t századai nem múllak el nyomtalanul a néger 
lélek fölött. Az elnyomatás századait semmiféle emberfajta 
nem bírja el úgv, hogy a lelkekben ne maradjon meg ennek 
az elnyomatásnak a mérge. Egészen bizonyos az is, hogy a 
néger testileg is irtózatosan messze esik a fehér embertől. 
Sőt még azt is el lehet hinni, hogy a néger szekszuális életo 
más, mint a fehéré. Lehet, hogy fiziológiai okai is vannak 
ennek, lehet, hogy van valami abban a vádban, hogy a né
gerek nagyon szeretik a fehér nőket, lehet, hogy még több 
igaz van abban a vádban, amelyet Amerikában nem szoktak 
hangoztatni, hogy a fehér nők egy része a megengedettnél 
jobban vonzódik a néger férfihoz. Lehet, hogy a szekszuális. 
bűncselekmények, amelyekkel a négereket vádolják, ebből a 
kétirányú vonzalomból támadóan valóban olyan gyakoriak, 
mint ahogy a lincselések bizonyítják. Mindez lehet, de 
mindezért Isten és ember előtt semmi felelőség a négert nem  
terheli. A néger ott élhetne Afrikában a maga földjén, a 
maga moralitásában, a maga természeti adottságai között, 
nem volna útjában senkinek, se a fehér nőnek, se a fehér 
munkásnak, ha a fehér uraságok nem hurcolták volna el 
a maga hazájából, hogy olcsó munkaerőre tegyenek szert. 
A négerrel úgy bántak el, mint másokkal is, akiket kihasz
náltak, akikkel elvégeztettek minden olyan dolgot, amely
től irtózott a hatalmon levők moralitása, hogy azután az el
végzett munka és az eltűrt szenvedés minden átkát ráhá
rítsák az áldozatra.

És mégis. Azt mondja a néger poéta, hogy mégis ame
rikai. És el kell hinni, hogy igazat mond, el kell hinni, mert 
mi lenne minden idealizmusunkból, hogyha nem tudnánk



még a poétákban sem hinni. El kell hinnünk, hogy igazat 
mond, mert más, tragikus példák is bizonyítják, hogy van 
ilyen igazság is. Van az, hogy hiába üldöznek, bántanak 
embereket azért, mert egy közösséghez tartoznak, van az, 
hogy ki akarják lökni őket ebből a közösségből, van az, 
hogy minden szeretetüket és ragaszkodásukat csúfsággal és 
bántalommal viszonozzák és amint Langston Hughes mond
ja, mégis, mégis ragaszkodnak ehhez a közösséghez, nem 
tudnak tőle elszakadni, beleette magát vérükbe ennek a kö
zösségnek a gondolata és a szenvedéseiket csak fokozza ez 
a vérükben rejtőző, lelkűkből kiírthatatlan, énjükké vált 
érzés.

Amerikában a néger nem szállhat olyan villamosba, 
amelyben fehér ember ül, nem lakhat olyan szállodában, 
amelyben fehér ember lakik, nem ülhet olyan asztalhoz a 
legtudósabb, a legjobb néger, amelynél már helyet foglalt 
a legostobább és leggonosszabb fehér. Amerikában a né
ger nem ember, az állatnál is utolsóbb, útálatnak és gyű
löletnek tárgya, ösztönszerű irtózásnak és ösztönös diihki- 
töréseknek az áldozata és a néger poéta azt mondja, hogy 
mégis . . .

Szörnyű tragédia van ebben. Mindazoknak a tragédiája, 
akik nem tudnak elszakadni. Mindazoknak a szenvedése, 
akik nem tudnak megszabadulni az emlékektől és nem tud
nak annyira rosszak lenni, hogy csak arra emlékezzenek, 
ami rosszat kellett elszenvedniök.

A néger poéta társa annak a másik poétának, aki ide
genben halt meg, idegen földben porladnak a csontjai és 
aki halálos ágyán visszavágyódott oda, ahonnan elüldözték. 
A kis néger poéta, akinek nevét véletlenül dobja elénk egy 
újság, társa a nagy poétának, annak a szegény Henriknek, 
aki sokszenvedéses életében azért szenvedett a legtöbbet, 
mert német akart lenni.

A GYERMEKLÉLEK

A gyermek ma az életnek királya, mert a társadalom  
lassan felismerte azt az igazságot, hogy a gyermek a jövő 
ígérete. A társadalom igyekszik jóvátenni azokat a hibákat 
és mulasztásokat, amelyeket olyan sok ideig követett el a 
gyermekkel szemben, amikor a gyermeknek testi jóvoltáért 
mindent megtesz. Ez a törekvés kicsiségekben is megnyilat



kozik. Érdemes egyszer végigmenni a gyermekkorzón, ahol 
a tavaszi napsütésben apró életek örülnek a levegőnek, a 
napnak, a mozgásnak. Érdemes megnézni a gyermekkocsi
kat, amelyekben a csöppségeket olyan ügyesen pányvázzák 
ki, hogy szabad mozgásuk van azon a kis térségen, amelyet 
a kocsi ad nekik és amikor ezt látjuk, ezt az örömös ficán- 
kolást, akkor visszaemléksziink azokra a gyermekkocsikra, 
amelyekben még pár évtizeddel ezelőtt is az apróságok, mint 
valami kis rabok, lekötötten és kínosan mereven „élvezték“ 
a tavaszi sétákat. A gyermekkocsi modernizálása egészsé
gesebbé és praktikusabbá tétele jellemzi a gyermekekkel 
szemben való egész beállítottságot. A gyermek életét köny- 
nyebbé, jobbá és szebbé igyekeznek tenni, lehetővé teszik 
azt, hogy természetes ösztöneinek engedhessen, gyenge tes
tét minél jobban erősíthesse és az orvostudomány fejlődésén 
kiviil ez a józan és észszerű bánásmód is hozzájárul ahhoz, 
hogy a gyermekhalandóság ma sokkal kisebb, mint volt pár 
évtizeddel ezelőtt is.

A gyermek testével tehát törődnek és ha ezt megálla
pítjuk, akkor nemcsak azokra a boldog gyermekekre gon
dolunk, akik kékre lakkozott kis hintókban kocsikáz- 
nak a tavaszi napsütésben, hanem a szegény gyermekekre 
is, mert ma már az állam és a társadalom igyekszik a sze
génység gyermekeit is megvédeni. Csak azt nem tudjuk, 
hogy mennyire vigyáznak a gyermekiélekre.

A gyermekiélek, habár már van külön tudomány, amely 
a gyermeklélek tanulmányozásával foglalkozik, még mindig 
rejtély előttünk. Azt hisszük, hogy ezt a rejtélyt soha sem  
fogjuk teljesen és tökéletesen megoldani. A gyermek túlsá
gosan messze esik a felnőttől és a felnőtt túlságosan hajla
mos arra, hogy a gyermeket a maga lelke szerint ítélje meg 
és a gyermek lelkét a maga lelke formájára gyúrja át.

Van egy olyan teória, amely szerint a gyermeklélekben 
benne van minden alkotó eleme a jövőben kifejlődő lélek
nek. Ezt a teóriát nehezen lehetne elfogadni, mert ha bele
nyugodnánk, akkor ez annyit jelentene, hogy hiábavaló 
minden, aki arra született, hogy gonosz, irigy, gyűlölködő 
legyen, azt akármiképpen is tanítják, nevelik, vezetik, nem  
lehet eltéríteni, megszabadítani attól az úttól, amelyet már 
a születésekor vele hozott lelki tulajdonságok szabtak meg 
előtte. Ez tehát annyit jelentene, hogy felesleges minden 
gyermeknevelés, hiábavaló minden erkölcsi oktatás és med
dő minden olyan tanítás, amely a primitívből, mert a gyer



mek primitív és primitív ösztönök hajtják, magasabbrendü 
embert akar faragni.

Egy másik elgondolás szerint a gyermekiélekben túl
tengenék az animális ösztönök. Azt hisszük, hogy itt bizo
nyos optikai csalódás van. A gyermekélet első esztendeiben 
a csöpp ember valóban csak animális életet folytat. Táplál
kozik, emészt és a teste növekvése, erősödése a legfontosabb 
feladata. Itt a léleknek még semmi szerepe nincsen. — ha 
elfelejtjük azt, hogy már a párhónapos gyermekben is van
nak bizonyos lelki megmozdulások és hogy a pár esztendős 
gyermeknek már lehet lelki karaktere is. A pár esztendős 
gyermek lehet jó, szelid, lehet vad és akaratos.

Nagyon nehéz az akaratosság és az engedelmesség prob
lémáját eldönteni akkor, ha gyermekről van sző. Ezen a pon
ton vétkeznek a felnőttek, amikor a gyermektől megkövetelik 
az engedelmességet, akkor is, úgy is, hogy a gyermek ne 
tudja, hogy miért kell engedelmesnek lennie. A felnőtt a 
maga felsőbbsége érzetében a gyermeknek azt a jogát, hogy 
véleménye lehessen, nem tudja felismerni. A gyermeki vé
lemény elsősorban akaratosság és a felnőtt összetévesztvén 
a fogalmakat, a gyermeki engedelmességet jóságnak nevezi 
Az akaratos gyermek nagyon is jó lehet és a mindenben en
gedelmes gyermek tulajdonképpen rossz is lehet, mert az 
engedelmesség esetleg csak palástja azoknak a minden csepp 
lélekben rejtőző primitív ösztönöknek, amelyek tényleg vagy 
az animálisból fakadnak, vagy nagyon közel állanak az ani- 
málishoz és így az igaz emberré fejlődést akadályozzák. Az 
engedelmességre való nevelés, a legtöbb családi nevelésnek 
fő célja és fő értelme, rendkívül veszedelmes akkor, ha nem 
értelemszerűen történik. A gyermekiélek viaszszerű lágysá
gát ez a tévedés arra használja fel, hogy megmásítsa magát 
a gyermeki lelket és más embert formáljon a gyermekből, 
mint amilyenné adottságai és lelki berendezettsége szerint 
fejlődnie kellene. Így lesznek a torzlelkű emberek, akikben 
az örökös engedelmeskedés megöl minden kezdeményezési 
erőt és akikben már nagyon korán kifejlődik az alakosko
dás művészete.

Folyton arról beszélünk, hogy értelemszerű engedel
mességet kell a gyermektől követelni. A modern nevelés ezt 
a kérdést úgy oldja meg, hogy nem parancsol a gyermek
nek, hanem magyaráz. Megmagyarázza, hogy miért szük
séges valami és miért nem szabad tenni valamit. Természe
tesen ez hosszadalmas, nehézkes és a felnőttől sok fárad



ságot követelő munka. Ennél sokkal könnyebb a merev nem- 
szabad elvének alkalmazása, amellyel éppúgy lehet eredmé
nyeket elérni, legalább azt el lehet érni, hogy a felnőtt szu
verén akarata beteljesedjék. Csakhogy ez a gondolkodás nél
küli engedelmességre való nevelés az igazi félnevelés és na
gyon közel jár a gyermek lelkének megrontásához. Ha erre 
gondolnának a szülők és nemcsak az uccai sétákon volná
nak a szép mamák apró gyermekeik mellett, hanem mindig 
velük volnának és kevesebb ideig engednék át őket türel
metlen és csak parancsokat osztogató cselédeknek, akkor 
megtennének mindent, hogy ne csak testileg, hanem lelki
leg is felszabadítsák a gyermekeket.

AZ ISKOLAMESTER

Bismarck mondása volt az, hogy a háborút nem a tisz
tek, hanem az iskolamesterek nyerték meg. Ebben a lapi- 
dáris igazságban nagyon sok mély tanulság van. Az a nép, 
amelynek jó iskolái vannak, amelyet jól tanítanak, fegyel
mezett, sokat kibíró, intelligens és úgy a megpróbáltatáso
kat, mint a diadalokat könnyen tudja elviselni, mert nem
csak a szenvedések elviseléséhez kell belső erő, hanem a 
győzelmek okos és igazságos kihasználásához is. A nép ere
jét az iskola teremti meg és az, aki az iskoláért dolgozik, 
az egész népnek tesz szolgálatot.

Amikor Bismarck a porosz iskolamestereket megdicsér
te, ezek még valóban iskolamesterek, ,,Schulmeister“-ek vol
tak és nem tanítók. Kiszolgált altisztek, akik az obsit mellé 
kinevezést kaptak és akik írni, olvasni, számolni és engedel
meskedni tudtak. A legjobb esetben tanulmányaiktól elru
gaszkodott diákok, az élet keserűségeiben megtört intellek - 
tuelek, tönkrejutott kiskereskedők, vagy munkaképtelenné 
vált uradalmi ispánok voltak az iskolamesterek, akiknek 
bizony még a múlt század közepe táján is igen gyenge 
volt a fizetésük. Egy német statisztika szerint 1850-ben Né
metországban csak húsz olyan iskola volt, ahol a tanító 
évi nyolcvan tallér fizetést kapott és több mint háromszáz 
olyan, ahol az évi fizetés csak tizenhat tallér volt. Ezek a 
rosszul fizetett, tulajdonképpen minden pedagógiai és tudo
mányos előképzettség nélkül való iskolamesterek mégis 
óriási munkát tudtak végezni, mégis jobbak voltak, mint 
Európa minden más országának tanítói, mégis kiérdemel



ték a dicsérettel nem igen dobálózó vaskancellárnak örök 
időkre emlékezetes mondását.

Ebből a bismarcki mondásból, mint sok más bismarcki 
véletlen cselekedetből, nagy program fejlődött ki. A német 
géniusz, az iskolát a nemzet nagy feladatai közé sorozza. A 
porosz-német háború után a császárságban az iskolának 
magasabb szerep, nagyobb fontosság jutott és a német ta
nító már a múlt század végefelé a tökéletes tanító európai 
mintaképe volt. Németország körülbelül az egyetlen ország 
a világon, amelyben az analfabétizmust rendszeresen és 
tervszerűen szüntették meg, amelyben egészen természetes 
és a nép által természetesnek és szükségszerűnek elfogadott 
tény az, hogy hét esztendeig kell a gyermeknek a népisko
lába járni. A tökéletes iskola típusát Németország adta meg 
és Németország jutott legmesszebbre az iskola specializálá- 
sában. A legkülönbözőbb típusu iskolák, mindig népisko
lákra gondolunk, vannak Németországban. Arról talán be* 
szélni sem kell, hogy a beteg és gyengeelméjű gyermekek
nek külön iskolájuk van, de újabban igen érdekes és sike
res kísérletet folytattak a kerti iskolákkal, az erdei iskolák
kal, a vándoriskolákkal és a specializált munkaeredmények
re törekvő iskolákkal, amelyekben a gyermeket képességei 
szerint nevelik és tanítják. Valóságos iskolakultusz ez és 
meg kell állapítani, hogy a Harmadik Birodalomban, am ely
ben sok minden visszafejlődött, az iskola fejlődése nem ál
lott meg, legfeljebb azt kell emellett a dicséret mellett m eg
állapítani, hogy az iskola szellemébe bevitték a Harmadik 
Birodalom szellemét. Erről többet nem kell mondani, ez 
maga megmond mindent.

A nagy gondolat, az iskola gondolata azonban továbbra 
is uralkodik a német jövő kiépítésének terveiben. Óriási 
fontossága van annak a nagyszabású reformnak, amelyet 
most Bajorországban kezdtek meg, ahol megszüntették a 
tanítóképzőket és a tanítóképzést már tizenhárom éves kor
ban kezdik meg, úgy hogy huszonkét éves korban egyetemi 
végzettséggel fejeződik be. Ez a kilenc esztendő egy óriási, 
a jövőnek szóló munkaprogramra való előkészítés. A jövő 
német tanítója a német szellem harcosa, a falusi nép veze
tője, tanácsadója és nevelője lesz egy személyben. Tökéletes 
kiképzést kap. Nem lesz egyoldalú pedagógus, száraz betű
rágó. Meg kell tanulnia a földmunkát éppúgy, mint azokat 
a kéziügyességeket, amelyek szükségesek a falusi életben 
és tudnia kell, hogy miként lehet a népet ezekre nevelni. Az



egyetemi képzettség, talán később a doktori cím, emelni 
fogja a tanító tekintélyét. Nagyon sokszor láthattuk azt, 
hogy faluhelyen, ahol az urat klasszifikálják és különbsé
get tesznek a furcsa falusi urasági elképzelések között, a 
tanító nem egészen számít úrnak és ez nagyon sok tekin
tetben károsan befolyásolja a munkáját. Ez Németország 
bán ma sincs így, a jövőben még kevésbbé lesz így és ez 
biztosíték arra, hogy a tanító népnevelő hivatását tökéle
tesen teljesítheti.

Nagyon sokszor mondottuk azt, hogy az okos dolgokat 
el kell tanulni a mai Németországtól. Az iskola fejlesztését, 
a tanító pozíciójának megerősítését, a tanító jobb fizetését 
és jobb kiképzését nemzeti érdeknek kell mindenütt tekin
teni. Ahol nincs jó tanító, ott nem tanulhat a nép. Ezt va
lami fájdalmas rezignációval mondjuk el. A jugoszláviai 
magyarságnak már alig van tanítója. Meghalnak a jó öreg 
mesterek, akik generációkat neveltek, elöregszenek, kiállnak 
a munkából, mert letelt az idejük és ifjabb erőknek kellene 
átadni helyüket. Az ifjabb erők már nincsenek, elfogytak, 
nincsenek fiatal magyar tanítók. Az a pár gyermek, aki 
most a heográdi magyar tanítóképzőben tanul, majd csak 
esztendők múltán jut diplomához, ha a jugoszláviai ma
gyarság teljesíti velük szemben a kötelességét és akkor is 
csak pár tanító lesz, amikor már most legalább százra vol
na szükség. Ezt keserű beletörődéssel vesszük tudomásul, 
mert ezen már nem segíthetünk. Az elmúlt idők mulasztá
sait már nem pótolhatjuk és éppen ezért meg kell tenni min
dent, hogy a jövőre, a elkövetkező időkre valamiképpen 
szerezhessünk tanítókat a falusi, a tanyai magyar iskolák
nak. Nem egyetemet végzett tudósokat, hanem csak egy
szerű tanítókat, akik neveljék és tanítsák a jövő magyar 
fiatalságát.

CORDOVA ÉS MAIMONIDES

Cordova spanyol város. Azt is lehetne mondani, hogy 
nem is egészen város, inkább csak díszlet. A gyárak elé, 
amelyek szégyenlősen meghúzódnak a régi város mögött, 
egy fantasztikus opera díszleteit állították. Mór csipkézésű 
házak, gótikus templomok alkotják ennek a különös és a 
mai táj vonalaiba nem illő városnak igazi jellegét. Nagy 
képeskönyv ez a város, amelyet a turisták úgy nézegetnek.
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mintha múzeumban járnának. Akik leírták és az évszáza
dok alatt sok százan írták le, mind azt mondják, hogy Cor- 
dova népe éppoly valószínűtlen, éppolyan multbavesző, mint 
maga a város. Ezen a népen még megérzik az a csodálatos 
keveredés, amely egyidőben átviharzott az ibériai félszige
ten. A kelták, a punok, a rómaiak, a gotok, a mórok és zsi
dók, mint valami vegyészeti lombikban keveredtek össze 
ezen a földdarabon, amelyen átvonult minden kultúra és 
amelyen csodálatos és érthetetlen módon a mór kultúrának 
ezernyi nyoma látszik ma is.

Cordova legszebb és legdicsőségesebb ideje az volt, ami
kor az Északafrikából áttörő mórok itt teremtették meg 
egyik kalifátusukat. A mór uralkodók harcos és tudós em 
berek voltak. A Korán tanításainak követésében karddal vit
ték előre az izlám szellemét, de le tudták rázni magukról 
az izlám elfogultságait és kötöttségeit. Azoknak az unokái 
voltak, akik még könyvtárakat égettek, de ők már könyv
tárakat építettek. A szépnek a szeretete és az igazságnak a 
keresése volt a cordovai udvar legdrágább kincse abban az 
időben, amikor Európa más fejedelmi udvaraiban még nem  
tudták azt, hogy mi a szép élet és nem ismertek más igaz
ságot, csak az ököl igazságát. Európa tudománya, Európa 
művészete és Európa iparosodása sokkal többet köszönhet 
Cordovának, mint ahogy ma gondolják. Ez az álomváros 
valaha a szellemi életnek centruma, gazdag és vállalkozó 
népnek fővárosa, új iparágaknak megteremtője volt. A cor
dovai bőr, a cordovai acél fogalom volt Európában még 
akkor is, amikor már rég lehanyatlott Cordova minden di
csősége. Gazdag volt ez a ma jámboran és pittoreszk sze
génységben alvó város, de igazi gazdagsága az volt, hogy 
tudósok és költők éltek benm. A Provence trubadúrjai a 
cordovai mesemondóktól és költőktől tanultak. Nem csoda, 
hogy a Provence ellen végül keresztes hadjáratot kellett 
hirdetni, mert ott támadt fel először a gondolkodásnak és 
gondolatnak veszedelmes lázadása. A gondolatnak, a gon
dolkodásnak volt valaha Cordova a fővárosa.

Ez a Cordova most nagy nemzetközi ünnepséget ren
dez, amelyre meghívják a tudós társaságokat, a világ nagy 
zsidó hitközségeit, mert Cordova megünnepli Maimonides- 
nek, rabbi ben Maimonnak nyolcszázadik születése napját. 
Ez a Maimonides, akinek a neve, mint valami magas to
rony nyúlik ki a középkori skolasztikus bölcsészet lapos 
síkságából, Cordovában élt és Cordovában tanított. Itt írta



nagy műveit, amelyeket Szent Tamás fordított le latinra és 
amelyeket a középkori egyház igazi bölcsészei magyaráztak 
mindaddig, amíg ezeket a magyarázatokat el nem temette 
a skolasztikus, szőrszálhasogató, kicsiségekbe elvesző és ki
csiségekbe megmerevedő álfilozófia. Maimonides tanításai 
az első Istentanítás, az első egyház alapjain épültek fel. A 
törvényt magyarázta, azt a törvényt, melyet égzengés köz
ben hozott le Istentől magától Mózes, az első törvényhozó. 
Ezért a középkor rabbinikus nyelve Maimonidest második 
Mózesnek nevezte. A Mózesekben van ilyen rangsor, ilyen 
szám-adás. Az első Mózes, a gigantikus, az Istennel harcoló, 
a második a cordovai bölcs, aki a törvényt kutatta, a har
madik a púpos kis dessaui zsidó, aki Berlinben áljogon és 
álcímen élhetett csak, akit Goethe szeretett, Mendelssohn 
Mózes, aki elveszett népét vissza akarta vezetni az életbe, 
aki meg akarta teremteni a hidat az ó és új testamentum 
tanításai között, aki az asszimiláció csodaszerével akarta 
meggyógyítani tizennyolc évszázad sebeit és ezért a harma
dik Mózes nevét kapta.

Valami furcsa eszmetársítással, amikor Cordováról és 
a második Mózesról beszélünk, Berlinre gondolunk. Ez a 
gondolat önkénytelenül támad fel, mert magától kínálko
zik. Cordova ma büszke arra, hogy Maimonidest ünnepel
heti és Cordova ma zsidókat hív falai közé vendégül. Ven
dégül, mert ezek között a falak között élnek sokan, akiknek 
ereibe évszázadokkal ezelőtt zsidó vér vegyült, grandok és 
koldusok, de nem hisszük, hogy Cordovában össze lehetne 
hozni azt az előírásos tíz zsidó férfit, aki nélkül nem lehet 
istentiszteletet mondani a zsidóknak. Cordova négyszáz esz
tendővel ezelőtt megszabadult a zsidóktól, megszabadult a 
móroktól is, megszabadult az idegen fajtájúaktól, csak azok 
maradhattak meg a palotákban, amelyeket őseik építettek, 
akikről elfelejtették azt, hogy az őseik zsidók, vagy mórok 
voltak. A moriskok és a marannosok maradhattak meg, 
már amennyiben a kincstár megengedte, hogy maradjanak 
A kincstár és nem az egyház, ezt újra le kell szögezni, mert 
ha emlékszünk arról a Maimonidesről, aki az igazságot ke
reste, meg kell mondani azt az igazságot, hogy nem az 
egyház vitette máglyára a moriskokat és a marannosokat, 

•az ősi kultúrának hordozóit és emlékezőit, hanem az állam. 
Az állami kincstár, amelynek szüksége volt fegyverekre és 
hadihajókra és amely csak úgy fedezhetett fel új területe
ket, úgy finanszírozhatott felfedező utakat, hogy a máglyá



ra küldött marannosok és moriskok vagyonát elkobozta. Ha 
el lehetett volna kobozni a pénzt más módon, ha a kisajá
títás eszközeit már akkor feltalálták volna, nem lett volna 
szükség a máglyára. A középkor nem volt olyan ügyes, nem 
volt olyan technikai és pénzkezelési módszerekkel felsze
relt, mint a legújabb kor, amelynek nincsen szüksége mág
lyára azért, hogy eltehesse Iái) alól a kényelmetlen kon- 
kurrenst.

Valami különös igazságtevés van abban, hogy Cordova 
ünnepli Maimonidest. Ez az igazságtevés elkésett és bá
gyadt próbálkozás csak. Nem lehet négyszáz esztendő em 
lékezéseit eltörölni és nem lehet négyszáz esztendő gazda
sági, szellemi hanyatlását egyetlen ünnepséggel megfordí
tani. Maimonides éppúgy, mint magyarázói, a középkori 
egyház tanítómesterei, azt hirdették, hogy az isteni tanítás
nak leglényege a jócselekedet és az emberszeretet. Az a 
közösség, amely megfeledkezik az emberszeretet parancsai
ról, amely a durva önzést többre becsüli, mint a jócseleke
detet, amely egy faji, nemzeti elgondolás ragyogásába be- 
levakultan el akar zárkózni minden külső befolyástól és 
minden megtermékenyítő keveredéstől, tulajdonképpen nem  
azok ellen vétkezik, akikre a pillanatnyi helyzet-adta erő
vel leüt, hanem önmagán ejt soha be nem gyógyuló nehéz 
sebeket.

Nagy tévedés volna azt gondolni, hogy mindezeket azért 
mondjuk el, hogy újra alátámasszuk a kiválasztottságról 
való balhiedelmet. Kiválasztott nép nincsen és az a nép, 
amely a kiválasztottság ragyogását akarja magának vindi
kálni, éppúgy halálos ítéletet mond maga felett, mint az 
a nép, amely más népek elnyomásával, más népek kikö
zösítésével és lenézésével vétkezik a legfőbb és legelső tör
vény, az emberszeretet törvénye ellen. A kiválasztottság volt 
a zsidóságnak átka és veszedelme, amely szembeállította 
azokkal a népekkel, amelyek befogadták, amelyekkel együtt 
kellett élnie. Tragikus és a lélek legmélyéig ható konfliktus 
volt ez. A védelemre szoruló, a gyenge erősebb volt, mint 
az, aki megvédte. Ez az erő mindaddig tartott, amíg vele 
volt a kiválasztottság hite és ez a hit gyengítette le, mert a 
külső élet ezernyi veszedelmét zúdította rá.

Ezt a kiválasztottsági teóriát örökölte a zsidóságtól, a 
keleti gondolattól az északi gondolat. Az északi népek k i
választottságának hite éppoly veszedelmes, éppoly ellenál
lást kihívó, mint volt Isten választott népének ez a rettene



tes tévedése. A hódítók, akik leverték Cordova és Granada 
karcsú tornyairól a félholdat, azt hitték, hogy ők a kivá
lasztottak, azt hitték, hogy Isten van velük és Isten lakozik 
cselekedeteikben. Ez a hitük nem volt belső meggyőződés. 
A kard embereinek belső meggyőződése nem szokott erős 
lenni, ez a hit inkább ürügy volt és magyarázat, mégis ez 
a hit, a hódítónak, az erősek kiválasztottságának hite, adott 
erőt arra, hogy elűzzék az ibériai félszigetről a legyőzötte- 
ket. Az elűzés, a kiüldözés tökéletes volt. A mórok vissza
takarodtak Északafrikába, elpusztultak és szétszóródtak. A 
zsidók a máglyákon égtek el, vagy a tengeren haltak éhen, 
ahol hónapokig hurcolták őket hajófenékre zárva, vagy 
messze elvetődtek Európa minden országába, ahova elvitték 
magukkal azt a tudományt, azt a művészetet, amelyet az 
ibériai félszigeten tanultak meg és amelynek hiányát a fél
sziget négyszáz esztendős hanyatlás drága árával fizette 
meg.

Cordova, amelynek falai közül négyszáz esztendővel ez
előtt kiűzték a zsidókat, most kegyeletesen ünnepli annak a 
Maimonidesnek emlékezetét, aki nyolcszáz esztendővel ez
előtt Cordova falai között élt és tanított. A falak talán meg' 
vannak. A falak sokáig élnek, elrutulva, ékességeiktől meg* 
fosztva, groteszk turistalátványossággá lezüllve élnek a fa
lak ma is. És a falak között új életet akarnak teremíteni 
az új cordovaiaknak, akik homályosan és borongósan em
lékeznek arra, hogy a nyolcszáz év előtti őseik voltak a ra
gyogásban élő cordovaiak és akik fanyar megbánással gon
dolnak arra is, hogy a négyszáz évvel ezelőtt élt cordovaiak 
megfeledkeztek arról, hogy falaik között tanított Maimo- 
nides.

Ez a megbánás négyszáz esztendő múlva következett 
be. Az idő valamikor lassan őrölt, ma a technika korában, 
a rohanás korában az idő gyorsabban végzi a munkáját. Ma 
hamarabb következik el a megbánás.

1935 HUSVÉT

A kereszt büntetés volt és meggyalázás A kereszthalá! 
a szökött rabszolga büntetése volt. A végtelen kínhoz nz 
emberi gonoszság, az emberi kegyetlenség hozzáadta am eg- 
gyalázást is* Az emberiségnek legnagyobb és legszebb, leg
alázatosabb és legdicsőbb gondolata az volt, hogy a keresz



tét választotta szimbólumnak, az embertestvériség és az em - 
berjóság tanítása szimbólumának.

Ebben a gondolatban van valami emberfeletti és a jó
zanul kutató ész, a bíráló gondolat is megdöbbentőn és meg- 
illetődötten áll meg a kereszt előtt, amely titokzatos csoda 
és titokzatos hatalom lett egy nagy tanítás, egy nagy igaz
ság emberfeletti ragyogásában.

Valljuk be, hogy véges emberi elménk, bíráló és tények 
után kutató gondolkodásunk nem tudja megérteni, nem  
tudja egész nagyságában felfogni, nem tudja minden jósá
gában átérezni a tanítást, amely a kereszthalálban csúcso
sodott ki és amelynek a feltámadás gondolata adott végte
len mélységet. A kutató ember, a bíráló ember olyan, mint 
az írás örökké kérdező, örökké faggató, örökké formákat 
kereső farizeusa, akiben talán megvan az igazság után való 
vágyakozás, de a formák között elveszetten nem lehet ben
ne meg a hitnek az ereje. A hit ereje és a jóság utánig vá
gyakozás vitte diadalra a kereszt tanítását, vitte a mártír
halálba a Mester első követőit és vezette a győzelemre azo
kat, akik követni akarták a szelíd és jóságos tanítást.

Hit nélkül nincs igazság, hit nélkül nincsen élet, hit 
nélkül nincsen megnyugvás. Az ember nemcsak kenyérrel 
él, az embernek kell az ige is és a kereszthalál, az 
áldozat, a titokzatos csoda nélkül az ige száraz mag maradt 
volna és nem tudott volna kihajtani az emberlélek szikláin. 
Az emberiélek szikla, az emberlélek kegyetlen kő, amelyet 
csak a jóság tanítása tudott termővé tenni, amelyet csak a  
titokzatos csoda, a húsvéti misztérium tudott áldottan meg
termékenyíteni. Az ige a tanítás, a szelíd és jó isteni szózat, 
az ember testvériségnek, emberszeretetnek megváltó tana két
ezer esztendő óta lebeg áhított és lélekkel vágyott igazság
ként az ember előtt és az embernek új, meg új harcokkal 
kell közelebb jutnia az isteni igazsághoz. A harc megújul, 
szinte minden nappal, mert az embertermészet kegyetlen és 
önző és csak az isteni kegyelem segítheti az embert abban, 
hogy leküzdhesse önmagát.

A húsvéti misztérium megérzése a legszebb és legcso
dálatosabb fázisa ennek az örök harcnak. A nagyhét szen
vedései a sötét árnyak, amelyeket az emberi korlátoltsága 
az emberi rövidlátás és az emberi önzés bocsátottak rá az* 
isteni mesternek életére és amelyek megérlelték az áldozati* 
halálnak minden nagy titkát, minden esztendőben újra  
megrázzák az emberi lelket. A hét, a csodálatos hét, a szén



védésekkel teljes hét, amelyben be kellett teljesedni az írás 
szavának, minden esztendőben újra megerősíti az ember 
lelkét a nagy tanítás igazságai után való vágyakozásában. 
Az ember felejt, az ember téved, az ember enged önzésé
nek és gonosz természete ezer akarásának, de minden esz
tendőben magába tér a tévedő, botladozó, bűnöző ember, 
amikor eléje tárul a húsvéti misztérium, a csodálatos áldo
zat és amikor mint magasra felcsapó láng fényesedik fel 
előtte a feltámadásnak gondolata. A feltámadás gondolata 
az örök élet, a feltámadás gondolata a csodálatos út, amely 
elvezet a végső igazság felé.

A végső igazság, hogy az emberi élet nem araszos, nem 
ér véget a fizikai halálnak tényével, mert utána elkövetke
zik a titokzatos, embereimével fel nem fogható, de erős hit
tel hitt isteni igazságnak útja. Az emberi cselekedeteknek 
rugója az ember önzése, az ember haszonlesése, az ember 
tévedése s az ember elvesznék a maga önzésének és gonosz
ságainak hálójában, ha nem volna mellette, mögötte, vele 
az isteni gondolat, a nagy kegyelem, a krisztusi szelíd ta
nításnak vigasztaló és engesztelő jósága. Ez a végtelen jó
ság, ez a csodálatos megbocsátás, ez a nagy áldozat ad erőt 
kétezer esztendő óta az emberiségnek a tökéletesedéshez ve
zető nehéz és fáradtságos úton. Az ember tudat nélkül hor
dozza a keresztet, mert nem vállalta, mert nem áldozatként 
fogadta, mert nem jósággal viseli. A kereszt terhe ránehe
zedett minden szenvedőre, de könnyűvé válik ez a teher ak 
kor, ha a hit, a vágyódás az igazság után, a reménykedés 
a jóságban, a bizakodás a megbocsátásban a segítője a teher 
alatt botladozó embernek.

Ezt a segítést adja meg az embernek, minden ember
nek, akiben van lélek, akiben van a köznapin túlemelkedő 
vágyakozás, a husvét csodája, a megváltásnak titokzatos és 
nagy istenáldozata. Ezt a csodát megérteni és megmagya
rázni tudományosan, számokkal, adatokkal alátámasztani 
nem lehet és nem kell. Hinni kell, hinni a tanításban, hinni 
a jóságban, hinni az embertestvériségben.

És ahogy körülnézzük a világ eseményeit, ahogy át
tekintjük a dolgokat, amelyek inognak az egész világon, 
ahogy átérezzük a szenvedélyeket, amelyek átviharzanak az 
egész szerencsétlen földgömbön, megrendültén és megdöb- 
benten sejtjük azt, hogy az ember lelkében megint megin
gott a hit, megrendült a bizakodás, kevesebb lett a remény
ség. Az áldozati csoda óta eltelt majdnem kétezer esztendő



ben nem először van így, nem először homályosodik el a 
végtelen áldozat ragyogása és nem először támadnak ködös 
kételyek a nagy tanítás szelíd igazságaiban. Az ember önző 
és tévelygő és önzése mindig új tévutakra löki, amelyek 
ről az isteni kegyelem vezeti vissza a megismerés alázatos 
igazságába. Ez a vígasztalás és ez a reménység most, am i
kor a csodálatos szimbólumot ezerféle módon használják 
fel, hamisítják meg, változtatják meg, alakítják át, hogy 
tűnő, az örökkévalósághoz mérten kérész életű áligazságok 
hordozója legyen.

Ma északon és délen, keleten és nyugaton rohamok in 
dulnak a kereszt és a szelíd tanítás ellen. Világnézetek tá
madnak és világnézetek ostromolják az emberszeretet örök 
igazságát, amelyért a nagy áldozat volt. Nem először tör
ténik ez. Julianus Apostata óta sokan vannak azok, akik 
lázadó gőggel akartak visszatérni a régi pogányság gondo
lataihoz és filozófiai rendszerekkel akarták helyettesíteni az 
egyszerű tanítást, amely tökéletesebb mindennél, mert az 
isteni kegyelem van benne és mert az emberjóságnak a ta 
nítása. Julianus Apostata óta kudarcot vallott minden tá
madás és önmagában omlott össze minden roham, amely 
a tökéletes igazság, az emberszerctet, az embertesivériség 
vallása, a krisztusi tanítás ellen irányult.

Így lesz most is. Elmúlik ez a támadás is. összeroskad 
ez a roham is, mert nincs hatalma az önzésnek a jóság fe
lett, nincs ereje az emberi gyengeségnek a végtelen isteni 
kegyelem felett. 1935 husvétján megvígasztalódottan és bi
zakodón, reménységgel és hittel hisszük azt, hogy az ember 
felett ott őrködik segítőn és gyámolítón a nagy kegyelem, 
mely az áldozati halál s a feltámadás csodálatos gondolatá
val segíti örök harcában az örökké gyenge embert.

KORKÉP

Egy csepp vízben benne van a világmindenség és egy 
kis mindennapi históriában benne van egész lelkileg fel
dúlt korunk.

A históriát egy asszonyi levélből vesszük, egy anya le
veléből, amelyet mint valami kis tragédiát dobott felénk. 
A tragédia olyan egyszerű. Egy lány, jómódú szülőknek a 
gyermeke, elkényeztetett és ami a mai fiatalságnál annyira 
jellemző, a maga lábán járni akaró. Ambíciói vannak é$ a



szülők, a mai szülők, amit dicséretükre kell mondani, m ó
dot adnak az ambíciók kielégítésére. A majdnem gyereklány 
külföldön tanul és így egészen eltávolodik a szülői háztól. 
Annyira eltávolodik, hogy elfelejti a puritán tradíciókat és 
a nagyváros, a nagyélet, az új élet csillogó, elemi erejű jel
szavaitól és talán a fiatalságtól is elkábultan leányfővel asz- 
szonv lesz. Természetes, hogy itt kezdődik a tragédia, a nagy 
családi harc, anya és leány harca. És a jómódú anya csak 
egy megoldást lát, gyorsan férjhezadni a lányt, főkötő alá 
dugni a megzavart kis fejet, mert ősidők óta így intéztek el 
jómódú házaknál ilyen kis tragédiákat.

Tulajdonképpen mindennapi história és a rémült anyá
nak talán valami kis szomorú megnyugtatás lehet az, hogy 
nem az egyetlen, nagyon is nem az. De nincs olyan anya 
a világon, aki ebben megnyugvást találna és ezért ezt a le
velet kissé jobban kell boncolgatni. Jó kislány ez, talán 
^sak megzavarodott gyerek, aki nem tud eligazodni a kor
ban, nem találja a helyét, mert dolgozók közé vágyódik és 
mert nem lát kielégítést abban a kényelmes, nyugodt élet
ben, amelyet az anya vagyona biztosít ma és a jövőben, 
esetleg egy alaposan, nyugodtan s hűvösen számító férj ol
dalán. Megint azt mondjuk, hogy jó kislány ez, mert a mai 
lányok nem vallanak az anyjuknak, ha már egyszer valla- 
nivalójuk van, éppen azért, mert szent hitük az, hogy amit 
meg kellene gyónni, az nem is bűn. Ez a kislány idáig még 
nem jutott el és amikor azt mondjuk idáig, akkor tulaj
donképpen nem tudjuk, hogy ez mit is jelent. Egy igazság
nak a felismerését, vagy egy nagy tévedést. Éppen ez a baj, 
nemcsak a kislányok bolondultak meg, hanem a kor is és 
nemcsak a kislányok nem tudják azt, hogy mi a jó és mi 
a  rossz.

A gondos anya nehéz kötelessége lassan és óvatosan 
megtalálni a jót. A konkrét esetben mindenesetre jó volt 
expressz postával hazaszállítani az idegenből a kislányt, de 
semmiesetre sem lesz jó ugyanilyen expressz módon férjhez 
adni. Férjet nehéz kapni ma, de a levél soraiból kiérezziik, 
hogy ebben az esetben nem is olyan nehéz, talán még .ak
kor sem volna nehéz, ha a versengő férjjelöltek pontosan 
tudnának mindent, amit az anya olyan nagyon titkol és 
olyan veszedelmes titoknak érez. Ezt csak olyan félmeg
nyugtatásnak mondjuk, mert hiszen elég példa bizonyítja, 
hogy a legsűrűbb fátyol, amety eltakar mindent, ezresekből 
van szőve. Ezzel a fátyollal sokkal többet el lehet takarni,



mint ami itt takargatnivaló és ezresekkel el lehet temetni a  
nagyon csúnya múltat is.

Dehát nem a múltról, a jövőről van szó, nem egy hir
telen megoldásról, hanem egy majdnem teljesen felkavart 
kis léleknek a megnyugtatásáról. Ezt gyorsan és elsietve 
még sem lehet csinálni, mert a férjhezmenés nem olyan  
fontos, mint ahogy azt általában a mamák gondolják. A 
férjhezmenés sokszor csak kibúvó, ellátás, névadás és ez 
nem lehet egy életnek a célja. Időt kell adni a fiatal lélek
nek, hogy elfelejthesse az emlékeket és időt kell adni a 
fiatal életnek, hogy az igazi életre, a házasságban majd el
következendő életre felkészülhessen. Nem lehet olyan köny- 
nyen egy nőt, egy mai lányt, aki dolgozni akar, aki valamit 
csinálni akar, áthelyezni a hozomány által szerzett férj élet
vonalába. Hiszen már volt saját életvonala és ezt hirtelen 
megtörni veszedelmes, kockázatos, szinte könnyelmű vállal
kozás. Éppen a gyermek könnyelműsége ellen akar az anya 
védekezni és a régi gondolkodás így követné el a legsúlyo
sabb könnyelműséget. Az ilyen furcsa házasságok jól is vég
ződhetnek, de sokszor nagyon csúnyán végződnek. Az anyá
nak minden aggodalma, minden reszketése ettől a csúnya 
végtől való félelem. Ezt akarja elkerüni, ezért kérdez még 
a névtelenségben is szégyenlősen, félelmekkel telten. Talán 
éppen ezért a kérdés feltevésében vannak hiányosságok és* 
akármennyire jóakaratú is a válasz, a válaszban is lesznek  
hiányosságok.

A válasz: hagyni kell, engedni kell, hogy még dolgoz
zon, legfeljebb nem szabad olyan messzire engedni. Vannak  
nálunk is egész jó egyetemek, főiskolák. Bizonyos könnyű- 
kezű ellenőrzés mellett, amely nem jelent vadító korláto
zást, dolgozzon tovább a megzavart gyerek, amíg megnyug
szik és amíg megtalálja azt a férfit, aki mellett megleli éle
tének igazi tartalmát, lopott asszonyiságának szép és töké~ 
letes kiteljesedését. Ez a legvalószínűbb gyógyulási út, csak 
épp nagyon óvatosan és nagyon gyengéden kell ezen az  
úton vezetni, mert a ma fiatalsága nem tűr igákat és láza
dozik akkor is, ha a legszebb, a legjobb akarat szeretné 
megszabni neki az utat.



SZODOMA

Az írás így szól: „És mondá az Űr: „Iia találok Szo
domában a városon belül ötven igazat, mind az egész hely
nek megkegyelmezek azokért/* Az ótestamentumi istent 
gondolatnak, a büntető és igazságottevő isteni hatalomnak 
minden ereje benne van ebben a pár szóban és amikor az 
újságírói fantázia a vrsaci riport fölé a szodomai bűnöket 
írja, az olvasó nem is gondol arra, hogy milyen kevés az 
igaz, a bűnben nem talált ember azok között, akik békésen 
és nyugodt arccal járnak embertársaik között, akik maguk 
sem érzik, hogy valamilyen bűn nyomja a lelkűket.

A szodomai riport szárazon és egyszerűen két testvér 
viszonya, akik tizenhét esztendőn keresztül éltek vadházasság
ban és akiknek ebből a szörnyű viszonyból egymásután szü
lettek a gyermekeik. Ebben a szenzációban az igazi szenzáció 
az, hogy tizenhét esztendeig tarthatott és a legmegdöbbentőbb 
szenzáció az, hogy tizenhét esztendeig az egész környék, 
minden szomszéd, minden rokon tudott a két testvér bűnös 
viszonyáról. Ez a tudomásulvétel, ez a természetesség sok
kal ijesztőbb, mint maga a bűn, amelyről az ógörög tragé
diák, a reneszánsz rémhistóriák, E. T. A. Hoffmann és 
Edgár Poe fantasztikus történetei beszélnek. A bűnre ma
gára még van mentség és van magyarázat, mert hiszen volt 
idő, amikor a társadalom ezt a bűnt egyáltalában nem is
merte, hiszen volt idő, amikor az az emberi elképzelés, 
amely a jó vért, a nemes vért keresi és amelyhez mintha 
mostan más formák és más elgondolások szerint vissza 
akarnának kanyarodni, előírta azt, hogy királyi famíliák 
csak egymás között házasodhatnak. A Fáraók csak nővérei
ket vehették feleségül, az inkák nemes vérét sem volt sza
bad idegen nő vérével keverni. Ami tehát valaha nem volt 
bűn, sőt majdnem erény volt, azt nem lehet ma sem ment
ség és magyarázatnélküli bűnnek elfogadni, ha az isteni 
és emberi törvény bűnnek deklarálta is már ezer esztendők 
óta. Az emberi lélekben olyan sötét és mély titkok vannak, 
amelyek felett nem ítélhet könnyen az ember. Ítélni az em
bertárs felett mindig nagyon nehéz, de különösen nehéz, ha 
az ítéletnek át kell nyúlnia azokon a titokzatos határokon, 
amelyeket a társadalom törvényei vontak az emberi lélek 
szenvedélyei köré. Soha sem tudjuk, hogy mikor és hol ta
lálunk olyan rejtélyre, amelyet nem lehet a szabályok sze
rint megoldani, amelyek mögött ismeretlen törvények ca 
ismeretlen szabályok félelmetességei húzódnak meg.



A bűnös testvérpár ókori tragédiáját, a szodomai tra
gédiát toljuk félre. Ez a kérdés talán inkább az orvosok 
dolga mint a jogászoké és semmiesetre sem lehet a napok 
krónikásának véleménye ebben a kérdésben. Sokkal köze
lebbi és sokkal riasztóbb kérdés azonban az, hogy mi volt 
ott Vrsacon, mi volt abban a szomszédságban, mi volt ab
ban a rokonságban, amely tizenhét esztendeig látta a dol
gokat és nézte a dolgokat. Mi lehetett azokban az emberek
ben, akik láttak maguk körül felcserepedni gyerekeket, akik 
fölött egy nehéz titok árnyéka lebegett és akiknek élete 
maga volt a vád, nemcsak a bűnös szülők, hanem az egész 
bűnös rokonság, szomszédság ellen. Egészen furcsa elgon
dolni azt, hogy egy kisváros egymásrazsúfoltságában, ab
ban az intimitásban, amelyben kis helyeken élnek az em 
berek, megőrizték tizenhét esztendőn keresztül ezt a titkot 
mindazok, akik tudtak róla és amint most kiderült, nagyon  
sokan tudtak róla.

Szodomában nem volt ötven igaz ember és ebben a kis 
vrsaci uccában túlságosan sok volt a megértő ember. Egé
szen furcsa elgondolni, hogy mi lehetett ennek a megér
tésnek az alapja, mert hiszen éppen kis helyeken nagyon  
könnyen meglátják az emberek egymás szemében a szálkát 
is. Bizonyos rémülettel kell arra gondolni, hogy tulajdon
képpen nem is látták olyan szálkának azt, ami a csodá
latos vadházasságban történt és miután ezek az egyszerű 
emberek sem a Fáraók, sem az inkák házassági jogát nem  
ismerték, miután ezek az egyszerű emberek nem hallhat
tak soha azokról az elméletekről, amelyek ezen a nagyon  
kényes területen mozognak, azt kell gondolnunk, hogy na
gyon eltompult volt mindazoknak az erkölcsi érzéke, akik 
erről az ijesztő házaséletről tudtak. Tulajdonképpen erről 
van szó, az erkölcsi érzéknek az eltompulásáról, az erköl
csi ítéletnek az elhomályosodásáról. Valami furcsa elálla- 
tiasodás van az emberek életében, valami állandó lezüllés 
van az emberek gondolkodásában, ami mind abból követ
kezik, hogy nem tudják már a lelkűket odakapcsolni a régi 
erkölcsi szabályokhoz és anélkül, hogy új erkölcsi szabá
lyokat tudnának maguknak teremteni, lassan kibújnak a 
régi kötések alól.

Az emberek elállatiasodnak? Az állat nem bűnözhet, 
mert nincs bűnludása, vagy legalább is nagyon csekély a 
bűntudata és az ember valóban az állathoz közeledik azóta, 
hogv nagyon sok mindenre kimondotta, hogy az már nem



bűn. Kellenek a kötések, kellenek a szigorú szabályok, kel
lenek azok az erkölcsi törvények, amelyeket az ótestamen- 
tum Istene adott és amelyek az igazi emberi kultúrát te
remtették meg. Ila lazítunk ezeken a kötéseken, ha szabad
jára engedjük az emberi szenvedélyeket és eltávolítjuk a 
„nem szabad“ tilalomtábláit, akkor az az emberi kultúra, 
amelyet évezredeken keresztül nagyon sok részben ezekkel 
a tilalomtáblákkal építettek fel, lassan összeomlik. A teh- 
nika tökéletesedik majd, a kultúránk pedig mindig keve
sebb lesz.

AZ ÍRÓ ÉS A NÉP

Az író a népért van és igazán író akkor, ha lelke a nép 
leikéből szakadt ki. Az írót mind úgy képzeljük el, hogy 
elsősorban saját népének írója és a világirodalomban csak 
néhány olyan nevet ismerünk, amelyek túlemelkedtek egy 
népiségen, amelyek nemcsak egy népet, egy lelket adnak. 
Az új írásban kevés olyan ember van, aki a lelkiséget a né
piségen túl is meg tudja találni és az internacionális írók, 
akik hangsúlyozzák a nemzeti gondolattal szembenállásu
kat, tulajdonképpen csak program szerint járnak el és ki
csit pózolva, csak egy pártprogram utasításai szerint írnak.

Talán egyetlen a modernek között Franz Werfel, a n é1 
met, aki egy más népnek a lelkét tudta megszólaltatni. A 
Musa Dagh negyven napja az örmény népnek hőséposza 
és ilyen rettenetes, megrázó írást már rég nem kapott az az 
emberiség, amely mindig csak írásokból, utólag veszi észre 
azt, ha valahol valami szörnyű igazságtalanság történt. Az 
örmény nép tragédiája a világháború legkeserűbb és leg- 
kegvetlenebb epizódja volt, mert egy egész nép tervszerű 
kiirtása csak epizód volt abban a szervezett emberirtásban, 
amely esztendőkön keresztül folyt a világ legkultúráltabb 
népei között. Az örmény nép tragédiáját szégyelték és el
takarták. Akik tűrték egy nép kiirtását s akik nem tudták 
megakadályozni egy népnek asszonyostól és gyerekestől 
való lemészárlását, eltussolták azt a rettenetes történelmi 
csúfságot, mintha valami tiltott műtétről lett volna szó. Mé
lyen hallgattak azokról a szenvedésekről, amelyekkel egy 
népet az élők sorából akartak kitörölni és ebben a hallga
tásban bűntárs volt mindenki, hajdani ellenség és barát,



mert valahogyan mindenki érezte, hogy a felelősségnek egy 
része ránehezedik.

Franz Werfel, a költő, az igazságkereső, meglátta az 
örm ény tragédiát és a Musa Dagh negyven napja csodála
tos emlék egy népnek sírján. A Musa Dagh Mózes hegye és 
ez az óriási hegy, mint valami óriási felkiáltójel, él a kép
zeletünkben, amely örökre figyelmeztet arra, hogy volt 
olyan idő, amikor egy nép egy más népet tervszerűen le 
mészárolhatott és amikor a többi nép tétlenül és talán szé
gyenlősen elfordította tekintetét, hogy ne lássa a népgyil
kolást.

Werfelnek csodálatos müve azonban nemcsak gyász
em lék, nemcsak obeliszk egy síron, hanem sokkal több és 
«okkal nagyobb. Az író most Amerikában jár és az ameri
kai örmények, fiai a lemészároltaknak, akikben tovább él 
ennek a régi fajtának csodálatos szívóssága, amely csak a 
zsidók örök szívósságával hasonlítható össze, hálás ünnep
lésben részesítették Werfelt, népüknek Homérosát és a ka
tolikus örmények és a protestáns örmények valósággal ver
senyeztek abban, hogy minél tökéletesebben mutathassák ki 
hálájukat az iránt az ember iránt, aki vér szerint és lélek 
szerint idegen, de akit az írói lélek elvezetett az örmény lé
lekhez és aki ezt az örmény lelket, ennek a régi kultúrnép- 
nek különös és makacs lelkét csodálatos művészettel tudta 
megrajzolni. A protestánsok istentiszteletet tartottak Werfel 
látogatásakor és a newyorki örmény protestáns egyház pap
ja prédikációjában azt mondotta, hogy Werfel megalkotta 
az új örmény lelket, lelket adott az örménységnek.

Egész különös elgondolni. . .  Egy német író, aki lelket 
adott egy idegen népnek, egy német író, aki az embersze
retet és emberközösség nagy gondolatában feloldódva, nem 
csak el tudott jutni egy idegen nép lelkének legtitkosabb 
rejtekeihez, hanem ennek az idegen, évezredeken keresztül 
üldözött, évezredeken keresztül hajszolt, évezredeken ke
resztül otthontalan népnek megadta az igazi otthont, a lélek 
otthonát.

Milyen nagy és milyen szép munka az, amelyet W er
fel végzett. Milyen tökéletes teljesítése az írói lélekparancs- 
nak, milyen igaz és nemes átérzése az emberközösségnek, 
amelyben nincs német és nincs örmény, nincs török és nincs 
örm ény, nincs orosz és nincs német és nincs angol és nincs 
-olasz, nincs ellenfél, mert csak ember van, ember, aki test
vér, az egy és oszthatatlan örök kezdettől való és örökkön



tartó nagy emberszeretet igazságában. A Musa Dagh negy
ven napja egy népnek lelket adott és megőrizte egy nép kál
váriájának szörnyű emlékét, megadta egy nép pusztulásá
nak csodálatos époszát. Ezen túl megadta minden ember
nek, aki hisz abban, hogy egyszer az emberek igazán test
vérek lehetnek, a nagy reménységet, hogy ez az egyszer 
valaha valóság lesz. Igaz és élő valóság, amelyben az em 
berek már csak mint szomorú emlékre fognak gondolni h a  

örmény mészárlásra és amelyben a Musa Dagh negyven 
napja még mindig az embertestvériségnek új bibliája lesz.

Elkövetkezik majd egyszer az az idő, amikor így lesz. 
de ez az idő még messze van. Ma még nagy dolog az, hogy 
van külön népiélek és ma még nagy dolog az, ha egyik 
ember legalább meg tudja érteni a másik népnek a lelkét. 
Ma még nem lehet az ember közös leikéről, az egy és oszt
hatatlan emberiség leikéről beszélni.

AZ APOSTOLOK

Goethe egyik levelében a következő passzus áll: „Krisz
tus szememben mindig különösen fontos, de problematikus 
lény. Az emberiség most vallási válságban van. Nem tudom, 
hogy miként fog ezen a válságon átvergődni, de át kell ver
gődnie és át fog vergődni. Amióta az emberek megtanultak 
látni és rájöttek arra, hogy mennyi ostobaságot hitettek el 
velük és amióta kezdik hinni, hogy az apostolok és a szen
tek sem voltak különb legények, mint Klopstock, Lessing 
és mi többi szegénylegények, egész furcsa kavargásnak kell 
a fejekben lenni“. Ezt a levelet száz esztendeje írta a nagy 
olimpiai, 1830-ban, amikor már nagyon öreg ember volt 
Goethe és már a világhír legfelső csúcsára jutott fel. Ez a 
levél azóta is sokszor szerepelt bizonyításként és ma külö
nösen nagy előszeretettel citálják azok, akik az emberiség 
apostolainak szerepét akarják megjátszani.

Goethe nem volt tagadó és nem volt ábrándos, Goethe 
tudatosan az emberfeletti felé törekedett és tudatosan kere
sett magának egy külön személyes vallást, amely azt a szép
ségimádatot és tökéletességimádatot kielégíthette volna, 
amely Goethének szinte egyéni elképzelése volt a világ dol
gairól. Goethe arisztokrata volt, a leggőgösebb arisztokra
ták közül való, a szellem arisztokratái közül való. Neki nem  
kellett olyan vallásos elgondolás, amely minden emberé és



ha ma azt látná, hogy az ö külön egyéni és felsőbbségei 
vallási felfogását akarják a népre ráoktrojálni, ha azt látná, 
hogy tudatlan elméket megzavarnak goethei szavakkal, olim- 
poszi haragjának villámait hajigálná az új apostolokra. Ezt 
a külön goethei vallást úgy kell tekinteni, mint a régi egyip
tomi papoknak egy istent kereső vallási tanítását, akik azt 
hitték, hogy a népnek jó ezer isten, de a kiválasztottaknak 
egy istent kell keresniük és akik annyira mentek ebben a 
szellemi elkülönítésben, hogy külön írást találtak fel a nép 
és külön írást a szellemi kiválasztottak számára.

Különösen veszedelmes a népnek, a nagy tömegeknek 
megzavarása, összekeverése, felbolygatása vallási dolgok
ban. Goethe levelében azt mondja, hogy furesa kavarodás 
lehet a fejekben. Ezek a fejek, amelyekről Goethe beszél 
nem kis emberi koponyák, hanem kereső és gondolkozó k o 
ponyák voltak, szinte azt lehetne mondani, hogy voltairei 
koponyák, mert ebben a generációban még nagyon érzett a 
voltairei hatás. Nem véletlenül említjük Voltairet, mert Vol
taire, a nagy tagadó, a nagy szkeptikus és nagy lázadó, am i
kor rászállott már a halálnak hideg sötétsége, eldobta m a
gától a tagadást, elhárította leikéről a szkepszist és mint a 
riadt gyermek az anyjához, odabújt a vallás vigasztalásá
hoz. Elég precízen leírták Voltaire utolsó óráit, hogy lát
hassuk, hogy ez a nagyon világos és nagyon tagadó ész az 
utolsó napok és órák végső tisztánlátásában, amikor szem
bekerült a nagy kérdőjellel, megtalálta a kegyelemnek és a 
békességnek vigasztaló útját. Goethe utolsó óráit is ponto
san ismerjük és tudjuk azt is, hogy Goethe az utolsó per
cig megmaradt annak a titánnak, aki a maga útját járja. 
De a tömegek között nincsenek titánok, a tömegek kis em 
berkékből rakódnak össze és ha titáni gondolatokkal áraszt
juk el a tömeget, akkor tűzcsóvákkal járunk a puskaporos 
hordók körül és a mi bűnünk az, ha szikra hullik a puska
poros hordóba és ha a robbanóanyag a levegőbe repül. 
Goethei szavakkal nem szabad izgatni a tömeget, mert a 
tömeg csak az óriási tekintélyt látja és nem tudhatja, hogy 
Goethe önmagának, legfeljebb a kiválasztottak nagyon szűk 
körének mondotta azt, amit a maga külön vallásának al
kotott meg.

A kompromisszumok világában élünk és talán azt Is 
lehetne mondani, hogy még elfogadnánk kompromisszum
nak azt, hogy Goethe és Lessing legyenek az új apostolok, 
hiszen Goethe és Lessing nem fordult el a régi Istentől és



különösen nem fordult el az ember testvériségének és egyen
lőségének a gondolatától. Az új apostolok pedig éppen azt 
hirdetik, hogy a régi istenekhez, a fű és fa, az égzengés és 
virágnyílás, a harag és a bosszú, a gyűlölködés és az ember
irtás isteneihez kell visszatérni és meg kell tagadni az em
bertestvériség tanítását, mert az embertestvériségnek, az em
beregyenlőségnek hite, minden időknek legszebb és legna
gyobb vallásos tétele gyengíti a népi erőt, fogyasztja a népi 
önérzetet és lealacsonyítja a kiválasztott úrfajtákat, ame
lyeket a régi pogány istenek a többi népek uraivá tettek 
meg. Hiába hivatkoznak ezek a torz titánok, ezek a csörgő- 
sapkás szellemóriások az igazi titánokra, a szellem igazi 
óriásaira, semmi közük nincsen Goethéhez, semmi rokonsá
guk nincsen vele és ha egyes szavait lándzsának, dárdának 
használják is fel, nem sebezhetik meg a nagy gondolatot, 
amelyet Goethe nem is akart támadni. Goethe legfeljebb 
odáig jutott el, hogy kereste az emberit a nagy tanító ta
nítványainak cselekedeteiben és így magát is apostolnak érez
te, mert ember volt és az embertestvériség tanítását új for
mában, más értelmezésben akarta hirdetni. Azok, akik most 
Goethe nevét használják fel védőpajzsnak és takarónak, 
semmiképpen nem apostolok, mert furcsa káromlás volna 
a gyűlölködés és meg nem értés hirdetőit egybevetni a jó
ság és a testvériség igéinek hirdetőivel.

NEVEK

A Stiírmer, a híres nürnbergi Streicher főfő fajvédő 
lapja írja a következőket: „Bizonyos zsidók még mindig 
német előnevet merészelnek viselni. A kormány kötelessége, 
hogy ezt a szemtelenséget betiltsa. Az, hogy fajidegen egyé
nek német nevet vesznek fel, nem egyéb tudatos lopásnál. 
— Értékes szellemi kincset lopnak és megfontolt sértést 
vágnak ezzel a német nép arcába. Nem elviselhetetlen sér
tés-e, ha egy elfajzott, karikalábú zsidó Siegfriednek nevezi 
magát. Nem ripők megsértése-e történelmünknek, ha egy 
szennyes zsidó ugyanazt a nevet viseli, mint Hermann, a 
kerusiok nagy vezére? Nem megsértése-e a német költészet
nek, ha egy kövér zsidónő, aki kacsázva illegeti magát, a 
Dorottya nevet viseli. Még vezérünk nevét, Adolfot is pro- 
fanizálják a zsidók.“
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Az idézetben foglalt illetlenségekért és Ízléstelensége
kért szíves elnézést kérünk. Idézni csak híven szabad és ha 
a bolondságot tökéletesen meg akarjuk ismerni, akkor nem  
szabad elhallgatni a szegény bolondok zagyva beszédéből a 
betegséget leginkább karakterizáló kifejezéseket. Ezért idéz
tük a Stürmert és idéztük a névtisztogatás és névvédés 
nagyszerű harcának ezt a szellemes és ragyogó, igazán ma- 
gasstilusú példáját.

Siegfried valóban német név, ősgermán név, éppúgy 
mint Hermann. A Dorottyáról azonban már igazán lehetne 
csevegni, mert Dorottya görög név és annyi köze van a ger
mánságnak a Dorottya névhez, mint például ama Salamon 
királynak, aki az Árpádok törzséből fakadt, a zsidósághoz, 
vagy az Aba törzséből való Sámuel királynak a próféták 
nemzetéhez. A nevekkel furcsán vagyunk. Adolf például va
lóban német név, ősgermán név, olyan név, mint a Bőr
harisnya neve is. Törzsi név, amelyet a törzs valakinek tu
lajdonságáért adott. Sólyomszem, Bőrharisnya, Vadölő, ezek 
olyan nevek, mint Adolf, mert Adolf Atil W ulf, Edler W olf, 
,,Nemes Farkas“. Valóban tiszta germán név, éppúgy, mint 
ahogy Móric is jó francia név Maurice, Mauritius, egy Gal
liábán vértanúhalált szenvedett római patrícius neve. Már 
most mifelénk az Adolf a tipikus zsidó név, az Adolf már 
nem is Adolf, hanem Dolfi és Móric annyira zsidó név lett, 
hogy a Móricka-viccek szinte stigmatizálják. Ezzel szemben 
a székelyföldön minden második ember Mózes, Dávid, Sá
muel, vagy Samu, amint a hajdani örmény királyok di
nasztiájában alig van más név, mint Salamon és Dávid. Az 
őtestamentumi próféták és királyok neveit a középkor ele
jén szinte királyi előjognak tekintették és például a skót 
királyok között feles számmal van Dávid, Salamon és Ja
kab. A Jakab név, Jákob próféta neve, ma is még skót és 
francia nemzeti név, mert az előkelő hangzású Jaques, vagy 
Jack az a Jakab, amelyet mifelénk Robinak hívnak. A női 
nevekkel is körülbelül így vagyunk. Judit volt a német tör
ténelem egyik leghíresebb császárnéja és elő se lehetne szá
molni, hogy hány királyi asszonynak volt Judit a neve, 
mintha a hősiesség és halálraszántság, ami az ótestamen- 
tumi Judit nevéhez fűződik, a bölcsőben jutott volna a név
vel, óment jelentő ajándékul a régi királyi hercegnőknek.

A név ómen, kívánság és sorsnak megszabása. A név
adó szülők valamilyen ideált választanak és úgy akarják 
megszabni az ártatlan csöppség útját az életben, hogy már



a név jelezze ennek az útnak az irányát. Így adják mifelénk 
a lányoknak a Mária nevet, az ég királynőjének nevét és a 
Mária név a legszebb név mindenütt, ahol kultúrált népek 
laknak. A Mária név pedig Mirjam és a Mária név mégsem  
emlékeztet holmi kacsázásra és illegetésekre, aminthogy a 
Sarolta név, annyi királynő és hercegnő neve, sem kapcso
lódik egybe a kacsázva illegetéssel, pedig az első Sarolta, 
akiről tudunk, Sára volt, az ősanya.

Furcsán vagyunk a nevekkel. Vannak nevek, amelyek 
tényleg komikusak, lehetetlen összekapcsolásokat jelentenek, 
egészen bonyolódott következtetéseket engednek meg és 
néha fantasztikus extravaganciáknak bizonyítékai. Furcsa 
keresztnév Garibaldi, Kossuth, Washington vagy legújab
ban a Leninia és Marxia. Ezekben a nevekben a szülők po
litikai hitvallása tükröződik vissza és ezek a nevek, éppúgy 
mint a Siegfried vagy a Salamon valami útirányt akarnak 
adni a bölcsőben gügyögő gyermeknek az egész életre- 
Ezekért a nevekért, a Siegfriedért éppúgy, mint a Sala
monért, vagy a Marxiáért azonban csak a szülők a felelő
sek. A nevéért nem felelős senki, mert a nevét mindenki 
kapja, úgy ahogy a haja színét vagy az orra formáját. Át
festeni lehet a hajat is és az orrformán is lehet már változ
tam, tehát a Stürmer kívánságát is lehet teljesíteni. Sőt il
lenék is teljesíteni. Minden embernek meg kellene adni azt 
a jogot, hogy olyan nevet válasszon, amely a kedve szerint 
való és nem a papája kedve szerint való volt. Így aztán Stür- 
merék megszabadulhatnának attól a sok Jakabtól, Sámuel
től, Salamontól, Máriától, Mártától és Judittól, Annától és 
Dávidtól, amely a német anyakönyvi hivatalokban évszá
zadok óta visszatérő név és amely mind-mind egyáltalában 
nem germán név. Azok a hires német költők és tudósok, 
akik Jakab és Efraim névre hallgattak, legfeljebb forogni 
fognak majd sírjukban.

A SEMMI

Az ember az örök ideálkergető és az ember történeté
nek végtelenségén, mint valami örökké visszatérő harsogó 
motívum, zúg az ideálkeresés. Minden kornak meg volt a 
maga nagy elképzelése a tökéletes boldogságról és minden 
kor megtalálta lelki nyugalmát ebben az elgondolásban, 
amelyben benne volt az ember és minden vágyakozása. Az



ember története nem az a néhány ezer esztendő, amelyről 
a biblia beszél, mert a föld története sokszázezer esztendős 
és ma már tudjuk, hogy az ember sokkal hamarabb kezdte 
meg rettenetes munkáját a földön, mint az írásos feljegyzé
sek mondják. A történeti korok rétegeződése is igen sok
féle. Egymástól függetlenül alakultak ki kultúrák és ezek
nek a kultúráknak egymásra való hatása néha csak száz
esztendők múlva következett be és ma sem egészen tisztád 
zott. Mindezeknek a kultúráknak, az asszír, a babilóniai, az 
egyiptomi, a szumér birodalmak ma már mindig jobban ki
bontakozó életének ideálja a halhatatlanság keresése volt. 
A szumír papkirály, bölcs és hadvezér egy személyben, a 
halhatatlanságot úgy kereste, hogy kőbe véste tanításait és 
hódításait, az egyiptomi fáraó a piramissal akart túlnyúlni 
az élet határain, az asszír harcos királyok a végtelen hódí
tásokkal próbálták meg leküzdeni az elmúlás rémületét.

A görög életnek célja és értelme a szépség volt. A gö
rögök teremtették meg az első tudatos szépségideáit és a 
görög művészet azért volt szinte templomi kultusz, mert a 
görög ember megítélésében a legnagyobb és a legszebb a tö
kéletes művészi alkotás volt. A hellének nem voltak igazán 
államalkotó nép, mert Görögország soha nem volt egységes, 
de az állami szervezet egységét teljesen pótolta a művészi 
együvétartozás egysége. A görög élet ideálja a szépség volt 
és a görög élet hanyatlása akkor kezdődött, amikor a szép
ségideái elhomályosult és a görög életben Homeros szépsé
gen alapuló harmonikus világnézete helyett a filozófiai vi
lágnézetek versengése lett az úr. A hanyatlás tökéletessé 
vált, amikor a belső zavarok a lélek nyugalmát is feldúlták 
és így a görög világnézet belehullott a barbárságba.

Nagyon sokszor beszélnek görög-római életről, holott 
görög-római élet soha nem volt. A hódító Róma csak állam
politikai szempontok szerint tudott dolgozni és külsőség 
volt csupán az, hogy Zeust azonosították Jupiterrel, Hérát 
Junoval és a római államvallás isteneit a görög művészi kul
tusszal vették körül. A rómaiaknál minden vallási elgondo
lás állami célokat szolgált. A papságnak közjogi természete 
már abból is kivilágosodik, hogy majdnem minden maga
sabb római államhivatal bizonyos papi funkciókkal volt 
egybekötve és a legfontosabb állami cselekedetek az áldo
zások pontosan meghatározott ceremóniái után következhet
tek csak be. A görögök nem ismerték az államvallást, a vaH 
lás tulajdonképpen csak a család belső ügye volt és már



ebbői a különbségből is világosan látni, hogy a római em
bernek ideálja maga a római ember volt. A vallás is, az 
istenkeresés, az állam érdekeit szolgálta és a római ember 
a tökéletességet a római berendezésekben látja. Róma misz- 
sziója az volt, hogy az egész világot Rómává változtassa és 
a római hódítások nagy erkölcsi lendületét ez az ideál adta 
meg. A római ember az isteneket szolgálta, amikor Róma 
hatalmát mindig tovább terjesztette ki és a római ember a 
belső megelégedést el tudta érni azzal, hogy tökéletes ró
mai polgár volt. Ebben a nagyon önző és nagyon rideg el
gondolásban volt valami felemelő és nemesítő. A római pol
gár, amikor távoli népek szabadságát erőszakkal elrabolta, 
szentül hitte, hogy jót tesz ezekkel a népekkel, mert a sza
badság helyett Róma biztonságát, rendezettségét adja a le- 
igázott világnak. Földhöz kötött és teljesen materialisztikus 
volt a római ideál, de nem szabad elhallgatni azt, hogy 
amint a római törvény alapja ma is minden törvényes ren
dezésnek és a római államrend a mintája minden állami be
rendezésnek, Róma közelítette meg ezzel a nagyon földhöz 
kötött és nagyon materialisztikus ideállal leginkább a tár
sadalom tökéletes elrendezésének lehetőségét.

A középkor ideálja a mai embernek talán a legkevésb- 
bé érthető. A középkori ember nem a földi boldogulást, ha
nem a tül világi üdvösséget kereste. A középkor ideálja a 
boldog halál volt, mert a boldog halál adta meg az örök 
életet. A középkori ember élete rövid volt. harcok, járvá
nyok pusztították az emberiséget és már öregembernek szá
mított a negyven esztendős. Az arasznyi emberi élet még ki
sebbre zsugorodott a középkor veszedelmeiben és talán ez 
a magyarázata annak, hogy amint a középkori templomok 
tornyának csúcsai szinte az ég felé nyúltak, a középkori 
ember egész élete az ég felé vezető utak keresése volt.

A középkori egzaltációra elkövetkezett a reneszánsz, fi 
teljes visszafordulás a földi örömök felé. A pogányságnak, 
a görög életigenlésnek és az életkiélvezésnek tudatos kere
sése. A reneszansz-ember kíméletlensége, önzése nem egy 
felsőbbrendű embertípust teremtett meg, hanem széppé 
tetszetőssé tette a primitívség felé való visszatérést. A rene
szánsz raffinált életélvezésében tobzódtak a primitív emberi 
ösztönök és a reneszánsz életideálja az öröm volt. Akkor is  
az öröm volt, ha a hatalomnak látszott, akkor is az öröm 
volt ha a művészetet adta, akkor is az öröm volt, ha a tel
jes kegyetlenségben élte ki magát. Ezt az örömifleáit azután

m



eltemette az az újkor, amely nem Amerika felfedezésével, 
amelyet különben alig vettek észre, kezdődött meg, hanem  
Kopernikusz napelméletével. A világ legnagyobb forradalma 
Kopernikusz tétele volt, amely valósággal felforgatta az 
egész emberi gondolkodást, amikor bebizonyította, hogy 
nem a nap forog a föld körül, hanem a napnak egyik ki
csiny, alig feltűnő, keringő kísérője a csöppnyi föld. Az 
ember a világmindenség központjának hitte magát, amíg 
úgy tudta, hogy a föld mindennek a központja. Ez a lelki 
megrázkódtatás teremtette meg az új ideált, a földön való 
minél jobb berendezkedés ideálját, az észszerűség ideálját, az 
észszerűen élés világnézetét, amely elvezetett a francia for
radalomhoz. A francia forradalom, amely egészen bizonyo
san új szakaszt kezdett az emberiség történetében, nem Vol- 
tairrel kezdődik, hanem Kopernikusszal. Az enciklopedisták 
csak azért mertek mindennel szembeszállni, ami addig nagy 
és szent volt, mert maguk alatt érezték a Kopernikusz-rend- 
szer új alapját.

Az észszerűség, a racionalizmus ideálja formálta ki a 
mai embert. Igazában a mai embernek az öregapját, aki 
még megpróbált észszerűen élni. A mai ember már nem tud 
próbálkozni se, mert az észszerűség ideálját is elveszítette. A 
mai embernek nincs ideálja, a mai ember tulajdonképpen 
nem akar semmit. Istent elfelejtette, a szépség elveszett elő
le, az észszerűséget már nem tudja elképzelni, mert keser
ves tapasztalatok árán rájött arra, hogy ami ma délben ész
szerű, az nem holnap délután lesz észszerűden, hanem már 
ma este. A mai ember nem akar semmit, nem tud semmit 
és nem vágyakozik semmi után. A kenyér, a ruha, a fedél, 
ez semmi és a mai embernek ez minden, ezzel a semmivel 
és ezzel a mindennel kezdődnek a kor nagy betegségei.

A RABSZOLGA

Masochnak, a Bécsben élő lengyel írónak, aki legtöbb 
m űvét németül írta, valaki egyszer afct mondotta, hogy pró
báljon már valami olyasmit írni, amiben a férfi nem rab
szolgája a nőnek. Masoch hiába próbált volna, akármeny- 
nyire tehetséges volt is, ezt nem tudta volna megírni, mert 
a lelke úgy parancsolta, hogy rabszolga legyen.

Ez a rabszolgaság, amelyre a mindenre szavat találó 
.német nyelv a „Hörigkeit4- nevet faragta, egyik sötét titka



a férfi és nő titokkal teljes viszonyának. Vannak férfiak, 
akik csak akkor boldogok, ha szolgák lehetnek. Nem az 
életben és nem az életharcban, hanem a nemek harcában. 
Mindig legyőzetésre vágyakoznak, mindig megaláztatást 
akarnak és minden szenvedést vállalnak, mert a szenvedés 
adja meg a boldogságot számukra. Ezt a szomorú boldog
ságot nem lehet megérteni. Nem értik meg azok, akik a sze
relemben megmaradtak azon a vonalon, amelyet a termé
szet szabott meg férfinak és nőnek ezer esztendőkkel ez
előtt, amikor az első férfi az első nőt erővel és erőszakkal 
társul ragadta magához. A szerelemben a kezdeményezés 
mindig valamilyen támadás és a támadó fél a természet 
törvénye szerint mindig a férfi. Ezért nem lehet megérteni 
azt a szerencsétlen bécsi gyárigazgatót, aki most a vádlottak 
padján ül, mert nem volt soha ereje ahhoz, hogy szembe
szálljon a feleségével, aki mások kínzásában találta meg a 
boldogságot. A bécsi cselédgyilkossági per a szekszuális élet
nek legszörnyűbb rémségeibe világít be, mintha a fátum  
sodorta volna egymáshoz ezt a két embert, a férfit, aki az 
asszony rabszolgája, aki lágy és engedékeny és a nőt, aki 
olyan kínzásokban talált boldogságot, amelyeket leírni sem 
lehet. A masochizmus és a szadizmus két tökéletesen kite
nyésztett példája került így egymás mellé és a két szeren
csétlen közé odasodródott a harmadik szerencsétlen, a kis 
cselédlány, akinek lelki és szekszuális berendezettségében 
titokzatos törések lehettek és aki áldozata lett az asszony 
kegyetlenségének és a férfi gyengeségének.

Nem lehet teljesen megérteni azokat a rémségeket, ame
lyek a bécsi gyáros villájában történtek Nagyon keveset le
het megérteni az egész rémperből. A két ember viszonya 
már titokzatos és érthetetlen. A férfi túlkultúrált, az üzleti 
életben energikus, a háborúban mint tiszt becsülettel meg- 
állotta a helyét és a háború után a gazdasági válság harcai
ban mint ember talán még jobban meg tudta állani a he
lyét. Ez a túlkultúrált és mégis energikus üzletember, ez a 
társadalmi előítéletek között nevelkedett ember elvett fele
ségül egy hajdani gyári lányt, aki a társadalmi ranglétrán 
különböző szerelmi viszonyok üzleti kihasználásával jutott 
előre. Már ez a házasságkötés a nő felsőbbségét és a férfi 
megalázottságát jelenti. Már ez a szerelem bizonyos önkín
zás és nagyon valószínű, hogy az önkínzás titokzatos örö
meit szenvedte végig ez a férfi, amikor eltűrte, talán elő is 
segítette, hogy a felesége halálra kínozza a kis cselédet, aki



ről megint nem lehet tudni, hogy miért engedte magát 
gazdasszonya által legszörnyübb módon gyötörni. Bécs vég
re is nem kis falu, Bécsben igen jó rendőrség van és a bé
csi cseléd legalább olyan jól tudja, hogy mihez van joga, 
mint a világ minden más cselédje. Elképzelhetetlen, hogy 
titokzatos lelki beállítottság nélkül ez a kis cseléd hosszú 
hónapokig tűrte volna a kínzásoknak egész sorozatát, elkép
zelhetetlen, hogy egészséges idegzet mellett nem tudott vol
na módot találni arra, hogy kiszabaduljon kínzója kar
maiból.

A legkevésbbé titokzatos a gyilkos asszony, aki tüzes 
vassal égette a kis cseléd nyelvét, aki végül úgy ölte meg 
áldozatát, nogy csak zárt tárgyaláson lehet beszélni arról, 
ami a bécsi gyáros villájában történt. Ez az asszony a szü
letett gyilkos, a született hóhér és ilyen asszony nagyon sok 
volt. A Báthory Erzsébetek sora igen nagy. A régi bizánc 
sok császárnője, a Meroving-dinasztiának sok királynője csak 
kínzásokban és kegyetlenségekben tudott örömet találni. Ha 
egyszer összehasonlító statisztikát fognak készíteni az iga
zán kegyetlen zsarnokokról, ki fog derülni, hogy több volt 
a nő közöttük, mint a férfi. A nő ha kegyetlen, akkor ke
gyetlenebb a leggonosszabb férfinál és a női kegyetlenség 
ezer új változatot tud találni a kínzás örömeiben. A bécsi 
dráma gyilkos asszonya szörnyeteg, de orvosok és papok jól 
tudják, hogy nagyon sok asszony lelkében él az a szörnye
teg, amely a bécsi drámát felidézte.

Ebben a perben tulajdonképpen mindenki beteg és 
még sem lehet azt mondani, hogy a vádlottakat kórházba 
kell vinni. Ez a betegség társadalomellenes és a társada
lomnak védekezni kell a betegség ellen. A védekezésnek 
csak a büntetés lehet az eszköze és ha még a gyilkost is saj
nálni kell ebben a percben, a sajnálat még sem mehet 
odáig, hogy a börtön helyett a kórházat adja büntetésül.

Talán nagyon jó, hogy a bécsi dráma ráterelte a figyel
met a léleknek ezekre a sötét titkaira. Nagyon sok titok és 
nagyon sok szomorú sötétség van az emberi életben, am e
lyeket meg kell látni, mert csak így tudjuk megítélni az 
emberi cselekedeteket.



A GYERMEK

Az ember szereti önmagát vigasztalni és az ember ön- 
vígasztalási ösztönének egyik megnyilatkozása az is, hogy 
letagad tényeket. Ilyen letagadás az, amikor azt mondjuk, 
hogy ha minden meg is változott körülöttünk, megmaradt 
a gyermek, mert a gyermek ártatlanságában és boldog tu
datlanságában ma is az, ami volt azokban az időkben, ame
lyeket az emlékezés és a visszatekintő megszépítés boldog
nak mond. A gyermek boldog időknek élő emléke és ha na
gyon optimisták akarunk lenni, boldog elkövetkezendő idők
nek élő záloga.

Max Nordau óta tudjuk azt, hogy társadalmunk a meg- 
szokottságoknak és a hazugságoknak szövevénye és az egész 
társadalom felépítése megszokott hazugságokon történik 
Ilyen megszokott hazugság a boldog gyermek is. Valóban 
volt idő, amikor boldogság volt a gyermekkor és amikor a 
gyermekiélek tele volt ártatlansággal és örömmel. A para
dicsomi ártatlanságnak, a tudatlanság ártatlanságának örö
me szépítette meg a gyermekéletet és a szép gyermekség, a 
boldog gyermekkor elveszett abban a korban, amely elvette 
a gyermektől a legdrágábbat, a boldog tudatlanságot. A 
gyermeki szemek már nem nézik a körülöttük kavargó éle
tet a boldogság távlatából, mert a gyermek belekerült az 
életbe, a gyermekleiket magával sodorta a kornak boszor
kánytánca.

Nem lehet gyermeki ártatlanságról és gyermeki tudat
lanságról beszélni, amikor az értelem nyíladozásának per
cében már tátongó különbségek vannak az emberpalánták 
között. Túlságosan nagy a távolság gyermek és gyermek 
között, semhogy megmaradhasson a gyermeki ártatlanság 
és tudatlanság. Hiába próbálják mesterségesen az ártatlan
ságnak üvegfalát megépíteni a gyermek körül. Az üvegfalon 
túlnéznek a gyermekszemek és meglátják az életnek min
den csúnyaságát és gonoszságát. Nem lehet elzárni az élet 
rútságait a gyermekszemek elől és nem lehet a gyermeklel- 
ket megvédelmezni az élet komiszságaiból kiáradó mérges 
gőzök hatásaitól. Nem azokra a gyerekekre gondolok most, 
akik az uccán csavarogva keresik meg az egész család ke
nyerét és akik alig hogy csúszkálni tudnak, már megtanul
nak hazudni, alakoskodni, csalni és megalázkodni. A bol



dog, védett gyerekekről beszélek, az úgynevezett ápolt gye- 
rekekről, akiket agyonfürösztenek, agyonkozmetikáznak, 
agyonoifráznak és agyonnevelnek. Nem ér semmit a nurse 
és nem ér semmit a jó mamai gondoskodás. Nem lehet a 
gyereket abban a hitben megtartani, hogy minden szép az 
életben, amikor a gyerek, ahogy kikerül az uccára, a nyo
morúságot látja, a piszkot látja. A szegénység csúnya, a sze
génység rossz és a csúnya, rossz szegénység odatörleszkedik 
a gumikerekű kocsikban sétáltatott apróságokhoz és akár
hogyan elzárják is a ,,rossz“ uccagyerekektől az ápolt, gon
dosan őrzött gyerekeket, a gyermekszolidaritás összehozza 
őket és az ápolt gyerek, a védett gyerek is belekerül az 
életbe.

Nemcsak az uccán kerül bele a gyerek az életbe. Ott
hon is. Veszedelmesen élesek a gyermekszemek és meglát
nak sok mindent, amit a szülők szívesen takargatnának 
előlük. Megérzik az anyagi gondokat, megérzik a családi ba
jokat és ránehezedik a lelkűkre a családnak minden titkolt 
foltja és szennye. Nagyon sok titok és nagyon sok szenny 
van a családokban és a gyerek sokkal többet lát, sokkal töb
bet érez, sokkal többet tud, mint ahogy a felnőttek böl- 
cseségiikben és elbízottságukban gondolják. A gyerek lel
kének megfakulása nem az uccán történik, hanem otthon, 
mert otthon hallja a gyerek az első csalást. A gyerek sze
mében a kezdetek kezdetén az apa, az anya isten. Valaho
gyan úgy, ahogy isten a kiskutyának a gazda. A kutya néni 
látja meg saját istenségének hibáit és bűneit, a gyerek na
gyon hamar meglátja a háziistenek kicsinységét és a gyerek 
kegyetlen bíró, keserű bíró, mert ítéletét kegyetlen és ke
serű csalódások befolyásolják. Nincsen borzasztóbb, mint a 
gyerek csalódása, nincsen borzasztóbb, mint a gyerek le
zuhanása az élet megismerésébe.

A család válsága vonja maga után a gyerek válságát. 
Nincs boldog gyermek, mert nincs boldog család, nincs ki
egyensúlyozott gyermek, mert nincs kiegyensúlyozott csa
ládi élet. Nincs ártatlanságában tudatlan és tudatlanságá
ban boldog gyermek, mert a családra ránehezednek a nagy 
gondok, a nagy hibák és a nagy önzések. A család kiindu
lási pontja, belső értelme nem a gyermek, hanem az önzés. 
A gyermek legtöbbször csak véletlen, igen sokszor teher, jó 
esetben kényelmetlenség és a gyermek gyanakvó és finom  
ösztönnel megérzi azt, hogy kényelmetlen.

Még mindig csak arról a gyermekről beszélek, akinek



gondos orvosi előírás szerint adják a reggelijét. mérik ki 
uzsonnáját, állapítják meg az ebédjét és szabják meg a va
csoráját. A zabkásán, tejen, zöldfőzeléken és más raffinált 
bölcs táplálékokon nevelt gyermekről beszélek, a íürösztött 
gyermekről, a mindennap százszor mosdatottról. a frizu- 
rázottről és szépen öltöztetettről. Ezeknek az élete is csaló
dás, keserűség, kiábrándulás és tudatosság

Most pedig beszéljünk azokról, akiknek nagy öröm, 
nem a vajaskenyér, hanem maga a kenyér, akiknek nagy 
kaland egy alma megszerzése akkor is, ha pár fillér egy 
kiló alma, akiknek csodálatos ünnep nem egy új ruha, ha
nem egy új szalag. Ez a többség, mert a szegényeknek van 
több gy erekük és mert több ember szenved keserű szegény
ségben. Ezek a gyerekek talán csak addig gyerekek, amíg 
az anyjuk melle a tápláló forrásuk. Ezek a gyerekek talán 
már abban a percben tudatos és keserű emberek, amikor 
az első kanál rántottlevest lötykölik be a szájukba, vagy az 
első darab száraz kenyeret nyomják csöppnyi markukba. 
Ezek a gyerekek azután igazán tudnak mindent. Ezeknél 
igazán nem lehet beszélni ártatlanságról. Ezek tudják azt. 
hogy mi a krajcár és mi a kenyértelenség. Ezek a gyerekek 
három esztendős korukban már kenyérkeresők, mert nem 
ritkaság a három esztendős koldusgyerek. Ezek a gyerekek 
három esztendős korukban már tudják mi a bűn és tudják 
azt is, hogy a bűn éppúgy hozzátartozik az élethez, mint a 
levegő. Ezek a gyerekek annyira ismerik a bűnt, hogy el
veszítenek minden irtózást a bűnnel szemben. Ezelőtt har
minc esztendővel keserű újságcikkek hadakoztak az ellen, 
hogy a nagyvárosok hírhedt uccáiban gyerekek ácsorognak 
a kapuboltozatok alatt. Ma a rendőrségi krónikák nagyon 
sokszor tudnának rémregényekre adni témát, olyan rémre- 
gényekre, amelyekben a szekszuális nyomorúságnak fősze
replői gyermekek. Nem azok a gyermekek, akiket éppen 
hogy még véd az ügyész, hanem igazi kisgyermekek, csöpp
ségek és a többi csöpség nagyon jól tudja ezt. A csöppségek 
már megalkották a véleményüket a társadalomról és a 
csöppségek már megalkudtak mindennel, ami a társadalom
ban csúnya és piszkos. A csöppségek, az ártatlanságok ar
cára keserű maszkot húzott az élet és ez a maszk már nem  
álarc, hanem igazi arc. Ezen az arcon rajta van a mindent 
megismerésnek és a mindent tudásnak ezernyi gonosz és 
keserít ránca és ezért van az, hogy annyi rosszképű gyerek 
szaladgál az uccán. Nem szeretjük ezeket a rossz képű gye



rekeket látni. Élő szemrehányások és élő vádemelések és 
nem szeretjük a szemrehányásokat és a vádakat.

A ma embere szeretne elbújni és szeretne megalkudni, 
szeretne mindent letagadni. Nagyon nehéz ez a letagadás, 
mert itt vannak a bizonyítékok. Itt van a sok nyomorult kis 
élet, itt van a sok keserű csöpp lélek, itt van a sok remény
telen emberke, aki nem tudja, hogy miért van, aki nem  
tudja, hogy miért él, aki nem tudja, hogy minek él. Él, 
mert a világra hozták és nem látja azt, hogy bármiféle szük
sége van a világnak rá. Ez a világ nem ad neki semmit és 
ezért elvesz ettől a világtól mindent, amit elvehet. Korán 
veszi el és ebben a gyors, elsietett elvételben születik meg 
a jövő embere. A boldog jövő embere, az elégedett, a ma
gával megbékélt jövőnek embere. Ezt az elégedett, megbé
kélt kort majd ezek az elégedetlen, ezek a születésük óta b é
kédének, ezek a szomorú gyerekek fogják teremteni.

Ha nagyon optimisták akarunk lenni, akkor azt mond
juk, hogy még lehet segíteni és még meg lehet menteni 
a gyereket. Lehet is. Nagyon sok jósággal és nagj^on sok 
energiával. Csak arra kell vigyázni, hogy az energiát 
ne a gyerekekkel szemben alkalmazzuk, hanem önmagunk
kal szemben, mert nem a gyerek rossz, hanem az a társa
dalom, amelyet mi rontottunk el és amelyet a mai gyerek 
nem tud megjavítani, ha nem tudunk neki ma jobb éle
tet adni.

A NÓ

A családdal kezdtük, a gyermekkel folytattuk és logi
kus talán az volna, ha most a férfi következnék sorra. A 
férfi elhelyezkedése a társadalomban azonban annyira nagy
fontosságú, hogy a férfi szerepét, helyesebben a férfi érvé- 
íivesülésének és életének megtörését csak később akarjuk 
tárgyalni. A nő szerepe a mai társadalomban mindinkább 
bizonytalan s mindig jobban vitatott. A nő akkor is, ha csa
ládanya, akkor is, ha kereső, akkor is, ha csupán kitartott, 
akár mint törvényes hitves, akár mint barátnő, ami ma kü
lönben egészen elfogadott foglalkozás, mindig bizonytala
nabb helyzetbe kerül.

A nő szerepét a természet szabta meg. Feladata afc 
anyaság és ezt a feladatot a kor mindig jobban megnehezíti.



A családanya titulus lassanként olyan címmé változik, mint 
a jeruzsálemi királyság, amely majdnem minden európai 
uralkodó címének hosszú sorozatában ott szerepelt. A 
matróna, a római családanya valóban az volt, mert a csa
ládon belül élt és mert valóban volt kiért élnie- A kétgyer
mekes római anya még nem volt matróna. még nem illette 
meg ez a kitüntető címzés. Ma pedig a nagy általánosság
ban a két gyermek valóságos csúcsteljesítmény, hősi vállal
kozás, óriási érdem. Az anyaság kiment a divatból és a 
gazdasági nehézségek, a társadalmi beállítottságok lassan 
egészen természetessé teszik a címzetes anyát, aki egy gyer
mekre pazarol minden gyengédséget, minden kielégülésre 
vágyakozó anyai szeretetet és aki éppen ezzel válik rossz 
anyává. Az anyaszerep jelentősége mindig jobban elhomá
lyosul és a nő beletörődik abba, hogy a természettől adott 
hivatása megszűnjék.

A nő a gazdasági életben a férfinak versenytársa, eset
leg segítője, de a segítés is a versenynek bizonyos formája. 
Egy német statisztika szerint Németország női lakosságának 
nagyobbik része kenyérkereső, pedig ebbe a statisztikába 
nem számították be a mezőgazdasági munkában foglalkozz 
tatott nőket. Kisebb-nagyobb változásokkal körülbelül min
denütt ugyanez a helyzet és a munkavállalás egészen ferde 
irányba terelte a nő életét. A mai nő mindig többet veszít 
nőiességéből és ezen nem változtat sem az, hogy a bolti el
árusító lányok is kozmetikáznak, sem az, hogy pápaszemes 
és csúnyaságukkal, tudatos csúnyaságukkal, demonstráló in
tellektuális pályákon dolgozó nők is ismerik és használjék 
a női kacérság fegyvereit. Az óriási pápaszem, az elhanya
golt öltözködés éppúgy hódítási eszköz, mint a kisminkelt 
arc és a kehelyformára pingált ajak. A dolgozó nő, a ke
nyérkereső nő semmiesetre sem akar lemondani a szerelmi 
életről, de a nőiessége mégis elvész. A munka, a verseny, az ál
landó izgalom, az állandó xeszketés a kenyérke megtartásáért 
férfias tulajdonságokat fejleszt ki a nőben és ezek a férfias tu
lajdonságok semmiképpen nem befolyásolják jó irányban a 
női lélek fejlődését. A nő a munkában nem vált nemnélkü
livé, de nem lehet férfi és nem maradhat meg teljesen nő  ̂
nek. Felemás lény lesz, kiegyensúlyozatlan, minden kalam  
dón keresztül is kielégítetlen és állandó elégedetlenségek
től gyötört. Ez az óriási női dolgozó tömeg az elégedettem  
ségeknek állandó forrása. Nem véletlenség az, hogy ajobb- 
és baloldali túlzások híveinek táborában igen nagy számmal



szerepelnek a nők. A női kielégítetlenség, a női állandó bel
ső forrongásoknak egyik következménye az, hogy a barna 
hadseregben olyan sok a harcias nő és hogy a mostani spa
nyol forradalomban olyan veszedelmes szerepet vállaltak 
a nők.

A nőmozgalom megindítói a múlt század végefelé tel
jes joggal követelték a szavazati jogot a nőknek. A patriar
chális állami berendezésnek és a férfi igazságtalanságának 
egyik következménye volt, hogy a nőket kizárták a polgári 
jogok gyakorlásából és hogy még a francia forradalomban 
sem gondolt komolyan senki arra, hogy a nőknek is legye
nek politikai jogaik. A nő értelmi színvonala semmivel sem 
alacsonyabb, mint a férfié, felelősségérzete talán nagyobb, 
és ha abból indulunk ki, hogy a gyermek sorsáról gondos
kodik minden állami berendezkedés, akkor el kell ismer
nünk, hogv a nőt legalább annyi jog megilleti az állami be
rendezkedések szabályozásánál, mint a férfit, mert hiszen 
a természet törvénye szerint elsősorban a nő gondoskodik 
a gyermekről. Amint azonban már mondottam, a gyermek 
mellékes lett, hiszen a nők nagy többsége nem is gondol
hat arra, hogy gyermeke legyen és a politikai jog igazi ér
telme így elveszett. Hetyette másik értelem támadt. A gaz
dasági verseny, amely a nőnek éppolyan fontos, mint a fér
finak és amelyben a nő jogokat akar magának szerezni, ta
lán inkább poziciókat akar megvédelmezni. A női munka 
ma is még bizonyos fokig rabszolgamunka, rosszul fizetett 
és soha tökéletesen el nem ismert. A nők a politikai jogok
kal a jobb fizetést és a jobb gazdasági érvényesülést akar
ják elérni és ezzel a törekvéssel csak fokozzák az általános 
gazdasági és politikai zűrzavart.

A keserű valóság az, hogy a mai munkarendszer, a mai 
elosztási rendszer, a mai termelési és fogyasztási rendszer 
mellett nincs elég munka a férfiak számára sem. A bajon 
semmiképpen sem segítene az, ha egy nemzetközi tilalom
mal kizárnák a nőket a termelési folyamatból, mert ezzel 
még nem oldódnék meg a férfiak munkaproblémája, de to
vább növekednék a fogyasztási válság, mert ma már a fo
gyasztók igen nagy rétegét a dolgozó és kereső nők adják. 
Óriási iparágak sorvadnának el, ha a nőket ki kellene re- 
keszteni a termelési processusból, mert a kereső nő bizo
nyos árucikkeknek vásárlója, amelyek nem akadnának ve
vőre, ha az a millió és millió nő, aki most éhbérért dolgo
zik és keresetének egy részét mégis a női hiúság kielégíté
sére fordítja, egyszerre kereset nélkül maradna.



A nő problémáját tulajdonképpen akkor lehetne meg
oldani, ha meg tudnánk oldani a férfi-problémát. A nő nem  
vágyik arra, hogy egyedül éljen és a nő általában nem akar 
ónálló kereső lenni. A nő teljesen ki volna elégítve, ha vol
na egy férfi, aki gondoskodnék arról, hogy legyen ruhája, 
legyen kenyere, legyen fedele, mert ez a gondoskodás a nő 
igazi problémájának megoldása is volna: a nőnek gyermeke 
is lehetne.

Egészen téves azt képzelni, hogy a mai nő boldog a 
rákényszerített gvcrmektelenségben. A fajfenntartás ösztöne 
a nőnél az anyai ösztön és az anyai ösztön elfojtása vég
zetes szerencsétlenség, amely a társadalmon bosszulja meg 
magát. Megbosszulja magát, mert ez a szerencsétlenség tu 
lajdonképpen bűn ós ezt a szerencsétlenséget a társadalom  
idézte fel azzal, hogy bűnt követett el a nő ellen, amikor 
kiszorította élethivatásának vonalából. A kornak egyik leg
súlyosabb betegsége ez a nők ellen elkövetett bűn. Nem 
azért, mintha fontos volna az, hogy elég katonát szüljenek, 
hanem azért, mert a természet örök törvénye az, hogy 
anyák legyenek a nők. A társadalom a természet ellen vét
kezett és a természet minden ilyen bűnt megbüntet. A bün
tetést most szenvedi a társadalom és a kornak, a mai be
teg, izgalmakban vergődő kornak, legnagyobb szenvedése 
az, hogy ezt a bajt nem tudja meggyógyítani.

AZ ÚJSÁGÍRÓ n o t e s z á b ó l

Ezelőtt huszonöt esztendővel, amikor nekikezdtem az 
újságírás keserű mesterségének, a rovatvezető, akiből azóta 
miniszterelnök lett, atyai jótanácsokkal és ünnepélyes barát
sággal átnyújtott egy már megkezdett noteszt, mert bizony 
nekem nem tellett noteszre. Öt krajcárért egészen rendes 
noteszt lehetett vásárolni, de nekem nemigen volt meg ez az 
öt krajcárom. így kaptam egy már használatba vett, urasá- 
goktól levetett, de jókarban levő bőrfedelű noteszt, azzal a 
jőtanáccsal, hogy ebbe azután jegyezzek fel minden fontos 
dolgot. A noteszt zsebrevágtam, a jótanácsokat megköszön
tem és a noteszt másnap már elvesztettem. Bűnömet nem  
mertem bevallani és megtanultam, hogy mindent fejben le
het tartani. Azóta is notesz nélkül járok, de az ifjabb új
ságíróknak most már én magyarázom, hogy mennyire fon
tos egy becsületesen vezetett notesz, amibe mindent fel kel!



jegyezni, ami fontos, nehogy az ember elfelejtse. Az elfelej
tés ugyanis az újságírásban talán a legnagyobb bűn. Nem 
szabad elfelejteni, hogy hány órakor kel! valakit telefonon 
keresni, nem szabad elfelejteni, hogy mikor kell valamit 
megírni és különösen nem szabad elfelejteni, hogy ki akar 
valamit az újságtól, az újságírótól, kinek mi a baja, pana
sza, kinek az érdekében kell valahol esetleg kunverálni, eset
leg lármázni. Ez ugyanis mind-mind hozzátartozik az új
ságírói munkához. És ez az én furcsa noteszem históriája.

Egészen különös feljegyzések vannak ebben a notesz
ben. Megcsinálandók, utánjárandók. megkérdezendők és el- 
sírandók. A legtöbb baj a megcsinálandókkal van. Meg kel
lene már írni azt a bizonyos nagy regényt, amelyet hosszú sé
tákon végiggondoltam és amelyhez nem merek nekiülni, mert 
attól félek, hogy túlságosan sokat fogok mondani. Nagy baj 
van ezzel a megmondással. Az írónak minden szabad, még 
az őszinteség is szabad, de az őszinteséghez könyökszabad
ság kell. Nem lehet egy túlzsúfolt szobában futótréninget 
tartani és nem lehet kis körülmények közé beszorítva neki
szaladni a tökéletes igazmondásnak. Általában baj van ezzel 
az igazmondással, mert az ember lassankint elgyávul és 
megalkuvó lesz. Megtalálja azokat a mesterségbeli fogáso
kat, amelyekkel körülköntörfalazhatja az igazságot. Mondja 
is, meg nem is és megpróbálja azt, ami lehetetlen, egyszerre 
fújni hideget és meleget. Ez már őszinteség, de bevallom, hogy 
ennyi őszinteség kell. Nagyon sokan dirigálják a tollat, min
den olvasó tulajdonképpen parancsoló úr és a mindennap 
krónikása nemcsak az események között vergődik ide-oda, 
hanem a különböző akarások és parancsolások között is. 
Csak néha, szinte nekiszaladtan, önfeledt pillanatokban fut 
el a toll a tökéletes igazságig. A notesznak ebbe a rubriká
jába ezt kell feljegyezni.

A másik keserves rubrika: a mikor kell megírni. Vannak 
dátumok, amelyeket nem szabad elfelejteni, vannak hirte
len ötletek, amelyeket meg kellene ragadni. Megyek az uc- 
cán és véletlenül meghallom két asszony beszélgetését. Az 
egyik a szegénységéről panaszkodik, nincsen őszi kosztümje, 
jól megnézem, bájos, finom és nagyon elegáns. Nincs őszi 
kosztümje, csak perzsabundája van. Meg kellene írni ezt a 
perzsa-bunda szegénységet. Nemlétező noteszembe mindjárt 
fel is jegyzem, azután lassan elfelejtem. Három hónapig o l
vasgattam mindenféle könyvet, hogy majd írok a jó öreg 
Vergilius halálának évfordulójáról. Kikerestem, talán vélet



lenül megtaláltam, hogy mikor van az évforduló és mert 
éppen újra elolvastam Dantet, azt gondoltam, hogy valami 
rendeset írok Vergiliusról, aki Dante vezetője volt a poklok 
körein keresztül. Amikor már eleget olvastam róla, amikor 
már egészen magam elé tudtam idézni különös és fanyaran 
heroikus alakját, valami közbejött. Mit tudom én, talán va
lami bírósági idézés, az is lehet, hogy valami apró vesze
kedés, esetleg — elszedem jóbarátaim elől ezt a nagyszerű 
„ziccert“ — valami kártyaveszteség, vagy más ilyen história 
és bizony egészen megfeledkeztem Vergiliusról. Úgy megfe
ledkeztem róla, hogy elmulasztottam a dátumot és utána 
már nem volna érdemes megírni azt a három-négy cikket, 
amelynek nekikészültem. Ilyen furcsa elfelejtések azután bő
ven vannak. Megesik bizony, hogy szigorúan elhatározom, 
hogy holnap írok valakinek, megköszönöm valami figyel
mességét, vagy megköszönöm azt, hogy valami jót írt. Néha 
úgy rámjön, hogy figyelmes legyek azokhoz, akik velem  
együtt vesződnek az írás munkájában. Nagyon kevés ilyen 
levelet írok aztán meg, talán azért, mert kicsit félek az ilyen 
levelektől. Arra emlékszem, hogy egyszer levelet akartam 
írni. Nagyon megtetszett egy cikk, aztán a telefonhoz sza
ladtam és gyorsan megköszöntem az írójának azt, amit írá
sában adott. Bizonyosan azért telefonáltam, mert a tudat 
alatt éreztem, hogy a levelet soha nem írnám meg.

A legkeservesebb rubrika aztán a kijárandók rubrikája. 
Mi mindent kellene kijárni és milyen furcsa elképzeléseik 
vannak az embereknek arról a befolyásról, hatalomról, ami 
az újságíró kezébe adatott. Bonyolódott jogi kérdésekben kel
lene eljárni, nehéz, évek óta elakadt hivatalos ügyeket kellene 
elintézni, pedig még a magam hivatalos ügyeit sem intézem  
el. Ezeket a feljegyzéseket azután úgy intézem el, hogy to
vábbadom. Megkérem a fiatalabb kollégákat, akik közelebb 
vannak a dolgokhoz és közelebb vannak az emberekhez, 
hogy ugyan az ég szerelmére csinálják meg már, mert én 
soha nem fogom megcsinálni, ő k  azután meg is csinálják. 
A leglehetetlenebb dolgokat is megpróbálják, mert hiszen az 
olvasóról van szó, de közben egészen bizonyos, hogy ala
posan eláldják a megbízásaimat. Nem olyan kellemes dolog 
napokon keresztül hivatalokban kutatni, kellemetlen időrab
lónak, munkazavarónak lenni, elhibázott dolgokat helyreiga
zítani, de hiába, ez már hozzátartozik az újságírók keserves 
mesterségéhez. Nemcsak írni kell az újságot, hanem dol
gozni is kell az újságon kívül. £ s  a nagy közönség, az új-
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ságolvasó tábor nem is gondolja, hogy ez a sok apró mun
ka mennyi teher, mennyi szaladgálás, mennyi hiábavaló fá
radság és mennyi bosszúság. Erről beszélhetek, mert nem  
nekem kell, pedig nekem is kellene ezeket a kellemetlensé
geket elszenvedni. Ezeket továbbadom és sokszor arra gondo
lok, hogy tulajdonképpen ez az öregség. Na, nem az igazi 
öregség, csak a kezdete, amikor az ember már elkényelmese- 
dik és ahol csak lehet, kibújik mindenféle terhes munka alól.

Marad azért teher. Vannak dolgok, amiket nem lehet 
továbbadni. Annak a szegény asszonynak a dolgát, aki m in
den esztendőben fát kapott egy nagyon is jó asszonytól és 
akiről ebben az esztendőben elfeledkeztek. Nem lehet to
vábbadni, nekem kell elmenni szépen kérni. Igaz, hogy ne
kem öröm, hogy a szegény asszony megkapja a fát. Azután 
a másik szegény asszony, aki a gyereke taníttatására kap 
segélyt és akitől valaki most megvonta a segélyt. Ez már 
sokkal bonyolódottabb. Valaki urat nem lehet megtalálni, 
sok dolga van, sokszor van úton és sokszor nem illik za
varni. A szegény asszonynak pedig mégis csak kell a pénz 
és nekem mégis csak el kellene intézni a dolgát, akárho
gyan. Mégis ki kellene lesni, mikor jön haza Valaki úr és 
nem kellene restelkedve félreállnom, ha látom is, hogy za
varom. Mi az, hogy zavarom? Neki egy percnyi kellemet
lenség, nekem egy percnyi nyöszörgő és dadogó kérés, an
nak a szegény asszonynak pedig talán az egész élet. Ilyen 
feljegyzések a nemlétező noteszben a legkellemetlenebbek. 
Ezek néha éjszaka jutnak az eszembe, amikor már egészen 
elfáradtam az olvasásban és aludni kellene. Ilyenkor jutnak 
eszembe a magánfeljegyzések is. Itt is vannak elmulasztott 
dátumok és ezek is zavarnak. Kellemetlen dolog, hogy soha 
nem tud az ember rendes ember lenni-

Milyen jó a rendes embereknek. Mindent beírnak a no
teszükbe, azután kitörlik, ha elintéztek valamit. Tiszta 
számadás, tiszta munka és bizonyosan tiszta lelkiismeret. 
Egy jó rendes notesz csinálja a lelkiismeretes embert. Cso
da nagy hiba volt, hogy huszonöt évvel ezelőtt elvesztettem  
az első noteszt. Ha azt akkor nem veszítem el, akkor ma 
bizonyosan rendes ember vagyok. Így már nem lesz belőlem  
rendes ember, továbbra is notesz nélkül kell írnom és no
tesz nélkül kell kunyerálnom a mások ügyeiben. A magam  
ügyeimben rend már soha nem lesz. Ebbe bele kell nyugodni 
mindenkinek, nekem is, a barátaimnak is, akik éppen elég
szer emlegetik, hogy milyen ember lehetnék, ha egyáltalán 
tudnék rendes lenni.



HETI HÍRADÓ

A nézőtér üres és mert üres, megengedhetem a legna
gyobb luxust magamnak, elmehetek az első sorokig, ahon
nan a legjobban látni a filmet. Messzebbről, az előkelő sorok
ból már csak ködfoltokat látok és ezért nagyon jó az úgy
nevezett sajtóbemutató, ahova fiatal riporterek és ifjú bo
hémek járnak el, mert egészen közel lehet menni a filmhez.

A filmről nem akarok beszélni, engem csak a heti hír
adók érdekelnek. Furcsa az ilyen hangos zsurnál. Odadobja 
elénk a hét eseményeit és néha úgy érzem, hogy ez a jöven
dő újságja, amelynek nem lesz már szüksége publicistára 
és humoristára, lírikusra és elmélkedőre. A tényeket adja és 
a tényeket a fotografáló masina fogja meg. Azt mondják, 
hogy az újságban hazudnak és attól félek, hogy a jövendő 
újságjában még jobban lehet majd hazudni, mint a mai be
tűben adott, sokszor vérrel írott, idegszálpusztítással csinált 
újságban. A gép is tud csalni és nemcsak a fényképen van 
retusálás, van a téma kiválasztásában is. Lehet úgy is csal
ni, hogy a gép csak azt fogja meg, amit akar és így még 
jobban el lehet sikkasztani az igazságot.

De a gép igazságokat is elkap. Véletlenül talán, aka
ratlanul. Ügy, ahogy akaratlanul, véletlenül a tegnap és a 
ma újságírója még rá tudott találni a vérző sebekre és be
tudta gyógyítani a fájó sebeket. Mindig jobban szeretem a 
mesterségemet, amelyről azt hiszem, hogy több mint mes
terség. Kicsit művészet, kicsit hitvallás, kicsit szenvedés, 
kicsit mindenféle keserűségvállalás. Van ebben a mesterség
ben sok keserűség és sok komiszság. Komiszak hozzánk és 
keserűk vagyunk másokhoz. A nap eseményeit fogjuk és 
közben sokszor melléfogunk. Az igazságot keressük és na
gyon sokszor aranynak nézzük a talmit. Nem vagyunk gé
pek, nem járunk preciziós műszerek szabályai szerint, bot
lunk és tévedünk, melléfogunk és mellémarkolunk. Oda
ütünk, ahova nem kellene és ott cirógatunk, ahova nagyon 
elférne egy jó ütés. Emberek vagyunk.

Nagyon emberek vagyunk, gyenge, mindenféle emléke
zésekkel terhelt, mindenféle bántalmakkal piszkált, minden
féle vágyaktól gyötört emberek. Ez a mostani heti híradó 
valahogyan egészen különösen felkavart bennem mindenféle 
furcsa, régi emléket.

Pedig a kép, amely ügyesen és jól megszerkesztve (na
gyon meg tudom becsülni a jó szerkesztést, mert azt hiszem,



hogy az a legnagyobb dolog a világon) került elém, a párisi 
konfliskocsik versenyét mutatta be, tulajdonképpen humor 
volt.

Egészen furcsa dolog. Először konfliskocsisok csoportja 
jelent meg a vásznon. Öreg bácsik, az egyik sovány, a m á
sik pocakos, valamennyinek elnyűtt és régi emlékekben elfá
radt az arca, valamennyin az a furcsa hosszú kabát, ame
lyet valamikor Ferenc Jóskának csúfoltak és magas cilinder 
és mindegyiknek a kezében ostor. Szégyenlősen mosolyog
tok az öreg kocsisok a publikum felé. Olyanok voltak, mint 
a bérmálkozó kislányok. Kiöltözködtek és tudták, hogy most 
fontos személyiségek. Tudták és szégyelték, aztán megkez
dődött a verseny. Az öreg kocsisok a bakon, előttük az öreg 
lovak és az öreg kocsisok lelkesen csépelték az öreg lova
kat. Az öreg kocsisok mögött fiatalemberek, fiatal leányok  
harsogó kacagással hajszolták a kocsist és a lovat. Körülöt
tük autók zúgtak és a furcsa, szinte őskorszakbeli verseny- 
futás körül ott volt az egész modern, rohanó, szaladó, tom 
boló uccai élet, amelyben olyan volt ez a konflisgebék ver
senyfutása, mint valami komikus halotti tánc. Olyan, mint 
azok a 'régi halotti táncok, amelyeket középkori mesterek 
karcoltak rézbe.

Rossz volt nézni ezeket a régi konflisokat. Ezeket a régi 
kocsisokat és régi lovakat. Valamikor milyen szép volt, szép 
tavaszi napon egy ilyen konflison enyhe trappban menni a 
ligeti utón és valamikor milyen szép volt egy ilyen konflis, 
ha le voltak függönyözve az ablakai. Mintha az egész régi 
életet, mintha egy kornak egész eltűnt ifjúságát csúfolta vol
na ki akaratlanul és éppen ezért fájdalmas grimasszal ez a 
mai élet.

Azután volt még egy kép ebben a heti híradóban, eb
ben a hangos újságban. Charcot kapitány, tudós, tengerész, 
kalandor és hős temetése. Valami heroikus volt a kürtök zú
gásában és valami meghatóan egyszerű volt az a gesztus, 
ahogy egy tengerésztiszt szalutált a trikolorral borított ko
porsónak. A koporsó olyan volt, mint egy faláda. Ijesztően 
hasonlított azokra a ládákra, amelyekben gyümölcsöt szállí
tanak. Szinte azt kellett képzelni, hogy a trikolor alatt, a 
deszka mögött gyalúforgács van, vagy selyempapír és abba 
csomagolták be Charcotnak hideg testét, amelyet Grönland 
sziklái előtt hajtott maga előtt a tenger, amelynek szerelmese 
volt. És különös volt elgondolni, hogy a híres, nagy Charcot 
professzor tudós fiát kényelmes dolgozószobájából két em



beröltővel ezelőtt a tenger szerelme hajtotta ki a vad kalan
dok felé. Öreg, fehér-főkötős breton asszonyok törölgették a 
szemüket, ahogy a tengerészkatonák elvitték előttük a kür
tök rivalgása között a trikolorral borított furcsa ládát. Ezek 
az öreg breton asszonyok nem a tudóst, a hőst, a kalandort, 
nagy álmok álmodóját és áldozatát siratták, hanem fiaikat, 
akik talán kint vannak a tengereken, vagy akiket talán már 
rég elvittek a végső megbékülés partjaira idegen tengerek 
hullámai. És nekünk, akik ott ültünk és néztük, ahogy az 
ütemes lépések himbálózásában megy a végső titok felé a 
trikolorral borított faláda, valahogyan sírós kedvünk tá
madt. Mi sem a hőst, a tudóst, nagy kalandok álmodóját 
és áldozatát sirattuk, hanem a magunk régi álmait.

Furcsa dolog. Eltöltünk egy egész életet az íróasztal 
mellett, a műhelyben, a púit mögött, valami bölcs megadás
ban viselvén a mindennapok szürkeségét és elég egy mozi
kép, egy kis fejezet a hangos újságból, hogy felszakadjanak 
a régi sebek, hogy mindenki visszaemlékezzék a régi vágya
kozásokra. Mindenki vágyakozott valaha a nagy élet és a 
nagy kaland után. Mindenkit hívott az idegenség és m in
denki bölcsen belenyugodott abba, hogy bedughatta füleit 
viasszal, mint Odisseus, a nagy kalandor, hogy ne kelljen 
hallania a kalandba hívó szót. De a szó megvolt, a hívás 
megvolt és a lélekben ma is rejtőzik valahol. Az életben sok 
minden rejtőzik, sok seb, sok emlék, sok elfelejtés és sok 
akaratos felejteni kívánás. De sok mindent elfelejt az ember 
és de sok mindent szeretne egészen elfelejteni. Aztán jön egy 
mozikép és felszakadnak a felejtés sebei és felbuzog a régi 
emlékezés, mint a meggyilkolt testből a vér, ha a gyilkos 
lép oda a halotthoz.

Minden ember gyilkol. Minden ember meggyilkolt egy 
vágyat, minden ember meggyilkolt egy akarást és így meg
gyilkolt önmagában egy darabot. Különös, szomorú gyil
kosok vagyunk mi emberek. Önmagunk gyilkosai, darabon
ként gyilkoljuk magunkat. Nemcsak a többi embernek va
gyunk az ellenségei, hanem önmaguknak is, mert belefojt
juk a vágyainkat az élet szürkeségébe.

Erre gondoltam, amikor a hangos híradón ütemes lé
pésekkel vitték előttem a tengerész-katonák a trikolorral bo
rított ládát, amelyben elpihent az örök vándor, Charcot, a 
tudós, a harcos, a kalandor, akiben volt bátorság kiélni min
den álmát és megélni minden vágyát. Nem halt meg békén 
párnák között, viharos éjszakán a tenger zúzta össze a hajóját



és a tenger, amelynek szerelmese volt, kegyetlenül bánt e í  
Gharcot-val. Kegyetlenül és mégis jóságosán, mert megadta 
neki a szép halált, úgy ahogy megadta neki a szép életet.

AZ ORSZÁGÚT VÁNDORAI

Dickens azt írja egyik regényében, hogy az angol tör
vény hiányos, mert nem ad módot arra, hogy felakasszanak, 
valakit, aki az országúti sövény alatt alszik, pedig van elég 
ház, amelyben aludni lehet. A törvény nem veszi tudomá
sul, hogy csak az alhat fedél alatt, akinek fedele van és  
dologházba küldi az országúti csavargót. Angliában mindig 
üldözték a csavargókat. Az országút vándorai kóbor embe
rek, komédiások, munkanélküliek, üldözöttek és bűnösök, 
irtózatosak voltak az angol polgár szemében, mert vala
mennyiben a polgári rend ellenségeit látta és volt idő, ami
kor az országúti kóborlásért akasztófa járt ki. Nagyon ér
dekes, hogy Németországban mindig valami különös rokon- 
szenv, szinte valami heroikus dicsőség vette körül az or
szágút vándorait. A régi német népdalok a vándorlás gyö
nyörűségeiről szólnak és a mesterlegény-romantika az or
szágút végtelenségében született meg. A német emberben 
titokzatos vándorló ösztön él, és mindegy, hogy túrakocsin, 
vagy gyalog járja az országutakat. Az országút a szabad
ság, a vándorlás, a szabad élet.

Vannak ős vándorok és vannak alkalmi országúti kó
borlók. A régi Németországban a statisztika nagyon ponto
san dolgozott és a császári Németország utolsó békeeszten
deiben a statisztika tanúsága szerint legalább félmillió em
ber volt állandóan úton a végtelen német országutak ro
vásában és a rendőrség barátságos elnézéssel kezelte az örök 
kóborlókat és a néha egy-egy hosszú túrára nekiruccanókat. 
Nem tett nagy különbséget a csavargók és a turisták között,, 
úgy, amint a parasztok sem tettek túlságosan nagy különb
séget az országúti vándorok különböző alosztályai között. 
Mindegyiknek jutott egy kis hely a szénapadláson és mind
egyiknek jutott, ha kért, egy darab kenyér, egy pohár tej. 
A vándorlás szabadsága szinte német intézmény volt és m i
után németekről van szó, egészen természetes, hogy az or
szágút vándorainak volt egyesületük is. Elnökkel, alelnök- 
kel, egyesületi zászlóval, csak éppen egyesületi helyiséggel 
nem, mert a vándorok nemigen voltak alkalmasak arra,_



hogy mindig ugyanazt a klubot látogassák. Egyszer egy esz
tendőben találkoztak Berlinben és a berlini sajtó mindig 
nagy reklámot csapott a vándorok évi találkozójának, amely 
egyidőben berlini specialitás volt.

Az új Németország reformálja a német romantikát és 
ebben a reformmunkában alaposan leszámol a vándorokkal 
és a német vándorlás intézményével. A reform nem megy 
vissza a régi angol középkori törvényekig, nem kötik fel az 
országút javíthatatlan szerelmeseit, akik nem tudnak sza
badulni a távolság varázsától és nem akarnak beletörődni 
a mindennap egyformaságába. A középkor ideje elmúlt, 
legfeljebb halványan lehet utánozni és az angol dologház 
helyett munkatáborba lehet küldeni az országúti vándoro
kat. A német nemzeti szocialista párt, amint egy hivatalos 
közlemény mondja, már az uralomrajutás első napjaiban 
elhatározta, hogy rendet teremt a német országutakon és 
megtisztítja a különben olyan rendes német országutakat 
a vándormadaraktól. Megint a hivatalos jelentés szavait 
idézzük, amelyek azt mondják, hogy természetesen előbb 
a fontosabb dolgokat kellett elintézni és csak azután lehe
tett az országutak rendbehozatalára térni. Most már elinté
ződött minden fontosabb dolog, tehát megkezdődhetik az 
országúti nagytakarítás is. Az országút vándorait összefog
ják, ahogy Olaszországban hálóval fogják a dél felé vonuló 
vándormadarakat. A háló sűrűszemű, nem lehet rajta át
csúszni. Megfognak vele mindenkit, a gyógyíthatatlan kó
bort és a kalandoskedvű diákot, az örökké egyik városból 
— másik felé igyekvő mesterlegényt, a munkanélküliség 
elől futó tehetetlent és a gyanúsan sokszor turistaútra in
duló mindkét nembeli ifjúságot. Az összefogás után szép 
német rendszerességgel megkezdődik a kiválogatás. Minden
kit egyenkint vizsgálnak, végigkutatják múltját és ellenőrzik 
minden bemondását. Azután határoznak sorsa felől. Elvá
lasztják a társadalomnak még felhasználható vándorokat a 
javíthatatlanul kóborlóktól és mind a kettőt munkába fog
ják. Mindkét fajta munkatáborba kerül és csak a munka
tábor fajtájában lesz különbség.

Mérget lehet rá venni, hogy ezt a programot ponto
san, betűről-betűre be fogják tartani. A német alaposság 
és a német rendszeresség kisebb dolgokban is tökéletesen 
érvényesül és ha a németek egyszer elhatározzák, hogy el
intézik az ősi német vándorlási ösztönt, akkor el is inté
zik. Nem lesznek többé vándormadarak. Láttuk őket elég



szer nálunk is. A szőke sportruhás fiúkat, akik hetykén és 
könnyedén tudtak levelezőlapárúsítással kéregetni, hogy 
egyik városból a másikba, egyik országból a másikba jus
sanak el. Nem lesznek többé rezesorrú, kedélyesen cinikus 
ösvándorlók sem és a mesterlegények megtanulják, hogy a 
legszebb erény szépen otthon ülni. Nagy rend lesz, nagy 
tisztaság a német országutakon, de ez a rend, ez a tiszta
ság eltüntet egy régi, érdekes, néha szép, néha szomorú ősi 
furcsaságot. Lassan megszünteti a német vándorlást.

Dickensnek igaza van, a törvények hiányosak és nem  
tudnak elég szigorúan büntetni. Az emberekben sok a za- 
bolátlanság, sok az önmaguk elől való menekülés, sok a 
vágyakozás az idegenség után. Ki kell őket gyógyítani ezek
ből a rendetlenségekből és ha már szanatóriumba nem le
het küldeni a messzeség után esengő rajongókat, jó helyük  
lesz a munkatáborban is. Új után vágyakoznak mindig, hát 
a munkatábor elég új és elég érdekes. Érdekességet és ú j
donságot ott is találhatnak az országutak szerelmesei, leg
feljebb romantikát nem, de mi szükség van a mai életben 
romantikára?

MR. WINDSOR

Mr. Windsor tegnap még Nagybritannia, Írország, Skót
ország királya, a tengerentúli királyságok királya, India 
császára, Lancaster és Cornwallis hercege, Chester grófja, 
a térdszalagrend nagymestere, Anglia marsallja és admirálisa 
volt. Kincstára dúsabb az indiai maharadzsák ezeregyéjsza- 
kai gazdagságánál, palotái és kastélyai tele műremekekkel, 
erdei a legszebbek a szép angol erdők között. Nagy úr a 
legnagyobb urak felett, országának első gentlemanja és a 
világ leghatalmasabb birodalmának a fejedelme. Ez volt 
mr. Windsor tegnap és ma gazdagabb és hatalmasabb, mint 
tegnap volt. Mert boldog ember.

Egy régi keleti mese azt mondja, hogy egy király na
gyon beteg volt és a bölcsek azt mondták, hogy meg fog 
gyógyulni, ha magára huzza egy boldog ember ingét. A ki
rály kerestette a boldog embert és végre megtalálta, de an
nak nem volt inge, mert az a legszegényebb koldus volt. 
Mr. Windsor boldog ember csak azért és talán nem első 
sorban azért, mert szabad szeretnie, úgy ahogy minden em*



bernek azt lehet szeretni, akit szive megkívánt, hanem  
azért is, mert szabad ember. Mr. Windsor ma angol polgár 
és megilleti minden szabadság, mert az angol polgárnak a 
szabadság teljessége jut ki. Az angol királynak kevesebb 
szabadsága van, mint a legszegényebb angol polgárnak és 
amikor a miniszteri korlátozások ellen lázadó Viktória 
királynőnek egy dédunokája ledobta magáról a korlátozá
sokat, azt a boldogságot érezhette, amelyet a keleti mese 
ingnélküli koldusa, akinek nem volt semmije és mégis tele 
volt a lelke örömmel, mert az övé volt a végtelen szabadság.

Nagyon sok rejtélyes és érthetetlen van a most lezaj
lott angol királydrámában, amelyet csak a shakespearei 
darabokra való emlékezés nevez királydrámának, mert h i
szen mindaz, ami most történt, simán és szinte polgári nyu
galomban történt. Mégis történt valami. Igen nagy dolog 
és ma még kiszámíthatatlan jelentőségű esemény az, hogy 
VIII. Edward mr. Windsor lett. Az angolok sem tudják, 
hogy tulajdonképpen mi történt és talán még az angol po
litika kevésbbé beavatott emberei sincsenek egészen tisztá
ban azzal, hogy mi minden ok késztette Edward urat arra, 
hogy W indsor úr legyen. Az okok sokfélék lehetnek. A sze
relem? A szerelem nagy és parancsoló hatalom, de nagyon 
sok példa van arra, hogy királyoknak éppen a szerelem  
nem tilos soha. Ez az a rés, ahol a királynak is szabad em 
berként kiszökni a megmerevedett konvenciók kerítései kö
zül. Egy francia mondás szerint a királyi vér nemesít. És 
királyok válogathatnak a legszebbekben és az a legszebb, 
akit kiválasztanak, valamiképpen legelső akkor is, ha nem  
lesz királyné. De mondjuk, hogy szerelem, fogadjuk el a 
szép formát és ezért mégis próbáljuk meg meglebbenteni a 
titkok fátyolát.

Vannak jelek, amelyek valami kis útmutatást adnak. 
Mrs. Simpson pár nappal ezelőtt még aláírt valamit, ami
ről azt mondják, hogy lehetővé teszi azt, hogy VIII. Ed
ward megmaradhasson a világ legnagyobb birodalmának 
trónján. Már most azt is lehet gondolni, hogy mr. Windsor 
házasságot ígért mrs. Simpsonnak és úgy tartotta, ha fel is 
oldják adott szava alól, az adott szó, a férfi szava, a 
gentleman szava mindenképpen köti. Anglia első gentle- 
manja nem fogadhatta vissza ajándékba az adott szavát 
és otthagyta a trónt, hogy így a világ első gentlemanja le
gyen, és ha így történt, akkor még soha nem volt férfi,



aki ennyit áldozott és ennyit ajándékozott asszonynak, akit 
szeretett.

így is lehetett, de úgy is lehetett, hogy a mr. W indsor 
élete után vágyakozott Anglia királya, India császára. Úgy 
is lehet, hogy angol gentleman akart lenni, angol polgár, 
ami angol szem ítéletében a legtöbb a világon. Szabad em
ber akart lenni, akinek nem mondhatja senki, hogy hová 
utazzon, kit hívjon meg, kire mosolyogjon, kinek ígérjen 
valamit és kinek tagadjon meg valamit. A maga fejével 
akart gondolkozni és nem a miniszterei fejével, a maga 
lábán akar járni és nem az alkotmány előírásai szerint. A 
maga gusztusa szerint akar élni. Egyszerűen ember akar 
lenni és nem alkotmányos dísz a világ legnagyobb birodal
mának ormán.

Mr. Windsor szeret utazni és szeret emberek között 
lenni, szeret nevetni és szeret nevető embereket maga kö
rül látni. Az angol politika gondjaiból úgy sem vehette ki 
részét, mert az alkotmány szerint Anglia királya nem po
litizálhat. Az alkotmány szerint Anglia királyának nem lett 
volna szabad a nyomorgó bányászok közé menni és nem  
lett volna szabad a nyomorgó bányászok sorsán megindul
ni. Ki tudja, hogy mi minden ment végbe Anglia királyá
nak lelkében, amikor ott volt az éhező vidéken, mikor ter
veket szőtt a nyomor enyhítésére és mikor hazatért, hogy a 
miniszterei elmagyarázzák, hogy a tervek alkotása és a 
tervek megvalósítása az alkotmány szerint nem a korona 
feladata.

VIII. Edward népszerű volt welszi herceg korában és 
a népszerűsége nőtt azóta, hogy Anglia királya lett. Ma a 
népszerűsége világnépszerűség. Soha talán az élet legcsú- 
csán járó embert annyira szivükhöz közelállónak az embe
rek milliói nem éreztek, mint azt az embert, aki egyszeri 
gesztussal eltolta magától a világ legragyogóbb koronáját, 
hogy ember lehessen az emberek között és embermódra él
hessen az emberek között. Mr. Windsor ma a világ lge- 
népszerűbb embere és ez talán több, mint minden tegnapi 
címe és ragyogása.



A MAGYAR KULTÚRMUNKA

A jugoszláv kormány megértése és belátása lehe
tővé tette, hogy az a jugoszláviai magyar kulturális munka, 
amely 1929-ben megszakadt és az évek folyamán lassan 
szinte elaludt, újra kezdődhessék. Az elmúlt nehéz idők, a 
diktatórikus elgondolások következményei ma már csak 
rossz álomnak látszanak és pár hét óta szinte minden nap 
új magyar kultúrális munka kezdéséről számolhat be a 
Napló, amely hűséges figyelemmel kíséri a legkisebb meg
mozdulást is ezen a téren.

Ügy látszik, hogy most komoly megmozdulásról van 
szó. Nem felülről lefelé kezdett kultúrális munka, hanem  
a népi lélekből fakadó akarás az, amely napróhnapra új 
kultúrális egyesületeket teremt. Különösen jelentősnek kell 
tartani, hogy a kis falvakban megalakulnak a Magyar Köz
művelődési Egyesületek és hogy ezek a Magyar Közműve
lődési Egyesületek decentralizáltan dolgozván, bekapcsol
hatják a kultúrális munkába a jugoszláviai magyarságnak 
minden rétegét.

A jugoszláviai magyar kultúrmunkának már van je
lentős múltja és voltak komoly eredményei. A múltat kissé 
elfeledtette az elmúlt hét esztendő, az eredményeket elmos
ták ennek a hét esztendőnek megpróbáltatásai, azonban 
ha majd egyszer megírják a jugoszláviai magyarság törté
netét, fel kell jegyezni, hogy 1929 előtt voltak itt becsületes 
akarások, szép szándékok és tisztességes eredmények. Ezek 
többé-kevésbbé elmosódtak, elhalványodtak és bizony sok
szor semmivé foszlottak. Ma majdnem ott van a jugoszlá
viai magyarság, hogy kultúrális téren mindent újjá kell te
remteni és annak, aki majd egyszer igazságos ítéletet mond 
arról, ami történt és ami nem történt, meg kell mondani 
azt is, hogy nemcsak a külső okok idézték elő a nagy elal- 
vást, hanem belső okok is.

Meg kell mondani egész őszintén és egész becsületesen, 
hogy nem jól kezdték több mint egy évtizeddel ezelőtt a 
jugoszláviai magyar kultúrális munkát. Néhány nagyon lel
kes íróember, néhai dr. Szenteleky Kornél, néhai dr. Feny
ves Ferenc és mások nekifogtak a munkának az egyik ol
dalon. Csináltak irodalmat, szinte azt lehet mondani, hogy 
mesterségesen csinálták az irodalmat, ahogy most próbál
gatják görebekben és lombikokban mesterségesen csinálni 
az életet. Valami üvegházi jellege volt jó ideig ennek a ju



goszláviai magyar irodalmi munkának, amelyben a szeretet 
volt a melegség, a dédelgetés volt a napfény és amelynek 
az volt az eredménye, mint az üvegházi virágtermesztésnek. 
Az üvegházi virágnak nincs igazi illata és kezdetben bi
zony a jugoszláviai magyar irodalmi munkának nem volt 
meg az igazi kapcsolata általában a publikummal és kü
lönösen a néppel. Minden más síkon is körülbelül ez tör
tént. A dédelgetés, a babusgatás, az örök agyondicsérés volt 
a kísérője minden próbának, még a leggyengébbnek is és 
hogy a jugoszláviai magyar írásban a kritikának olyan kis 
szerepe van még ma is, erre vezethető vissza és azzal m a
gyarázható az is, hogy a jugoszláviai magyar műkedvelés 
nem fejlődhetett igazán. Kritika nélkül nincsen fejlődés, 
mert kritika nélkül nincsen kiválasztás. Kritika kell és kri
tika szükséges, de kritika csak akkor lehet, ha nem kell 
attól félni, hogy az igaz szó, az őszinte ítélet elriasztja a 
publikumot még a mükedvelőelőadásoktól is. Már pedig az 
volt az elgondolás, inkább legyen gyenge, inkább legyen 
akár rossz is, de legyen publikuma.

A másik belső hiba, a sokkal komolyabb hiba az volt. 
hogy igazi érdeklődés nem volt a magyar kultúrális munka 
iránt a jugoszláviai magyarság széles rétegeiben. Egyiptom  
húsosfazekai után vágyakoztak a zsidók és a pusztában 
szemrehányást tettek Mózesnek, hogy kivitte őket a siva
tagba, ahol nincs ennivaló, csak szabadság van. A jugoszlá
viai magyar publikumnak igen nagy része szinte prin- 
cipiumszerűen nem akart sokáig jugoszláviai magyar köny
vet kézbevenni és ha egyszer-egyszer betévedt a jugoszláviai 
magyar műkedvelőtársulat előadására, a szórakozása az 
volt, hogy a budapesti Vígszínház, vagy az opera nívójáról 
elmélkedett. Folyton összehasonlításokat tettek és természe
tes, liogjr ezek az összehasonlítások nem váltak javára an 
nak a kultúrális munkának, amelyet itt végeztek néhányan, 
talán naívul, talán kezdetleges eszközökkel is, de minden
esetre lelkesen és mindenesetre becsületes szándékkal. Volt 
más hiba is, sok mindenféle hiba és ha már benne vagyunk 
az őszinteségben, meg kell mondani azt is, hogy még a 
nagy konjunktúra idején is nagyon hiányzott a jugoszláviai 
magyarságból az áldozatkészség. Ezzel valahogyan úgy vol
tak az emberek, mint a hitközségek megalakulásával. Az
előtt a templom, a pap semmibe sem került. Ott voltak a 
papi földek, ott voltak a községek hozzájárulásai, hitköz
ségi adót senkinek sem kellett fizetni és minden nagyon



jó volt, rendben volt. Amikor ez megváltozott, sehogy sem  
akarlak megérteni, hogy a papnak is kell élni és a templom  
tatarozását sem végzik el ingyen, azt nem akarták sehogy 
megérteni, hogy most már hitközségi adót is kell fizetni. A 
magyar kultúrális munkával is körülbelül így voltak. Nem 
akartak áldozni, magyarán egyáltalán nem akartak fizetni 
és valósággal nemzeti hősnek érezte magát az, aki megvál
totta egy színielőadásra a jegyét, vagy éppen megvásárolt 
egy magyar könyvet, amely itt jelent meg. No, most már 
fogadjuk el, hogy áldozat volt, de ennek az áldozatnak az 
értéke is csökkent, mert nem szívesen hozott áldozat volt. 
Felpanaszolták, elkeseregték, hogy a budapesti könyvkiadók 
szinte pár dinárért nagyszerű könyveket adnak és a jugo
szláviai magyar kön} vek nagyon drágák. Azzal nem számol
tak, hogy a budapesti könyvkiadók tízezres sorozatokkal 
kalkulálnak és a jugoszláviai könyvnek már óriási sikere 
van, ha hatszáz példányban fogy el.

Volt más baj is. A nép maga távol maradt mindentől, 
a nép és nemcsak az a rétege a magyarságnak, amelyet el
avult nomenklatúrával népnek neveznek, hanem a közép
polgárság is meglehetősen közömbös volt minden magyar 
kultúrális munkával szemben. Még abban a régi elgondo
lásban éltek, hogy készen kell kapniok mindent és nem  
tudták megérteni, hogy a kisebbségi helyzet elsősorban ön
álló munkára, önálló gondolkozásra és önálló áldozatokra 
kötelez. A maga erejéből kell a jugoszláviai magyarságnak 
megteremteni mindent és hogy valamit is teremthessen, na
gyon sokat kell áldoznia.

A jugoszláviai magyar kultúrmunkának új szakasza 
kezdődik most és a jelek arra mutatnak, hogy csak most 
kezdődik az igazi, az egészséges fejlődés útja. Éppen az, 
hogy minden kis falu önállóan, maga csinálja meg a maga 
közművelődési egyesületét, azt bizonyítja, hogy minden kis 
faluban most már megvan az érdeklődés a magyar kultúr - 
munka iránt és ha talán még nincs teljesen meg, de meg 
lesz az az áldozatkészség is, amely nélkül eredményes kul- 
túrmunkát nem lehet végezni. Nagyszerű fellendülés és meg
hatóan szép munka lehetséges itt, ha ez nem a szalmaláng 
és ha ezek az egyesületek valóban dolgozni fognak. Nem 
kell sok ahhoz, hogy eredményesen dolgozhassanak. A leg
kisebb faluban is van néhány ember, aki tud és ha akar, 
akkor sokat is tud dolgozni. Ennek az akaratnak azonban 
erősítés kell, ezt az akaratot azután igazán csak a nép ad



hatja meg. A legkisebb, a legszegényebb, talán többet ad
hat, mint a nagytehetségű és a nagy vagyonú. A nagy te
hetségűnek könnyű valamit dolgozni, a nagy vagyonúnak 
könnyű valamit áldozni, de ebből a valamiből, ezekből az 
ajándékokból nem épülhet fel még csak szerény kis háza 
sem  a jugoszláviai magyar kultúrának. Ha minden ember, 
a legkisebb, a legszegényebb elmegy az előadásokra, olvas 
magyar betűt, meghallgat magyar szót, az több lesz, na
gyobb lesz mindennél, amit a jómódúak tehetnek. A népre 
van szükség, az egész jugoszláviai magyar népre, hogy 
igazi eredményes munka lehessen ezen á  földön.

EMBER ÉS KOR

Az ember kicsi. Minden akarása, álma és vágyakozása 
börtön, amelybe az emberi kicsiséget bezárta a nagy világ
rend- A vágyak, az akarások, az álmok nem viszik előbbre 
az embert, hiába hisszük, hogy kellenek ezek a nagy len
dítőerők, hogy az embert a vágyai röpítik előre, az akará
sai viszik át minden akadályon át és az álmai szabadítják 
ki a nagy tespedésből. Mindez csak látszat. Az ember az 
örök helybenmozgó. Minden előrelépés után végzetes 
szabályszerűséggel következik be a visszatántorodás. Az em 
ber egész története előre és hátra mozgás és ennek az előre- 
bátramozgásnak ritmusa csak néha zavarodik meg, amikor 
szinte elemi erők valami robbanásban új kort teremtenek. 
Űj kor? Keserű öncsalás. Nincsen új kor, minden volt már 
és minden lesz még. Csak a külsőségek változnak, a for
mák alakulnak át, az emberi lélek ugyanaz marad és az 
emberi élet körülményei csak kicsiségekben módosulnak- 
Nem lehet új kort teremteni, amíg nem tudunk új embert 
teremteni.

Az ember és a kor a nagy végzetes kérdés. Az ember
nek viszonya a korhoz, amelyben új gondolatok születnek, 
amelyben új életviszonyok teremtődnek, amelyben új fel
adatok támadnak és új megoldások kínálkoznak A kérdés 
az, hogy elég erős-e az ember a feladatok megoldásához, 
az új életviszonyok vállalásához és az új gondolatok feldol
gozásához. A kort, talán valami optimizmussal és bizako
dó szépítéssel, az igazságkeresés idejének lehetne mondani. 
Odáig már eljutottunk, hogy látunk bizonyos igazságtalan
ságokat. Még tovább is eljutottunk. Már ott tartunk, hogy



meg akarjuk szüntetni ezeket az igazságtalanságokat és új, 
erősebb, tisztább igazságokat szeretnénk teremteni. Azt nem  
szabad mondani, hogy akarunk teremteni, mert akarásról 
csak akkor lehetne beszélni, ha az már általános volna, pe
dig ma még csak a vágyakozás van egyesekben, esetleg 
sokakban, a tömegek vezetőiben és a szellem irányítóiban. 
Az ember mindig a tömeg. Ne áltassuk magunkat, nagy 
lelkek és nagy koncepciójú agyak nem tudnak elérni any- 
nyit, mint a tömeg, amelynek alig van lelke és alig van 
agya. A tömeg nem gondolkozik és a tömeg nem érez. A 
tömeg ösztönös szörnyeteg, amelynek akarásai, vágyai ki
számíthatatlanok. Az ember és a kor tragikus problémáját 
végtelenül súlyossá teszi a tömegprobléma.

A tömegnek, a számnak, a materiális erőnek mindig 
nagyobb jelentősége van a dolgok elintézésében. A demokrá
ciákban a szavazatok tömege dönt, a diktatúrákban az a tö 
meg, amely teljesen alárendeli magát valamely jelszónak, 
valamely akaratnak és így sem a demokráciákban, sem a 
diktatúrákban nem tud tökéletesen érvényesülni a tiszta rá
ció és a tiszta jóakarat. A tömeg nem ismer észszerűséget 
és a tömeg nem tud a jóakarat útján haladni. Talán tudna, 
ha jól nevelnék, ha már megvolna az új ember és az új 
emberből születnék meg az új tömeg. Az új tömeg, amelyet 
csak észokokkal lehetne meggyőzni, amely csak a legtisz
tább szándékokat fogadná el és amely elfordulna egy jel
szótól, egy frázistól, mihelyt felismerné, hogy jelszóval, frá
zissal van dolga.

Jelszó, frázis több van, mint kellene. Van mindenféle 
irányú, mindenfajta színű. Van piros és barna és a piros
nak és a barnának minden árnyalata és van fekete is. Egé
szen fekete, ostobán fekete. A tömegnek mindegyik jelszó 
jó. Ugyanaz a tömeg rohan a piros jelszavak után, amely a 
fekete jelszavakkal tombol. Csak a jelszó változik, csak a 
frázis különbözik, a tömeg ugyanaz, a csőcselék, amely pi
ros lobogók alatt is tud pusztítani. Mert a tömeg csak pusz
títani tud, a tömeg nem alkot. Nem ad újat, csak ahhoz 
ért, hogy lerombolja a régit.

A régi lerombolása? A nagy francia forradalom óta az 
örök jelszó. A Bastille ártatlan ócskaság volt XVI. Lajos 
uralkodása idején és kő kövön nem maradt belőle, mert 
régi bűnöknek emléke volt. A Bastille lerombolása nagy és 
szép, szimbolikus cselekedet volt, de végzetes példaadás. 
Azóta rombol le a tömeg mindent, ami régi, mert azt hi-



s z í , hogy minden, ami régi, régi bűnöknek és régi rabságok« 
nak emléke. A Bastille lerombolása minden rossz jelszó 
között a legrosszabb jelszó lett. A Bastille lerombolásától 
egyenes út vezet az Alcazár szétrobbantásáig, régi templo
mok lerombolásáig, minden régi gondolatnak ítélet nélkül 
való eldobásáig.

Van a régiben is jó és hogy megteremthessük az új 
ember új emberkorát, át kellene menteni ebbe a korba min 
dent, ami régi korokban jó volt. Azt tudjuk, hogy mi nem  
jó. Tudjuk, hogy nagy bajok vannak az elosztásban, tud
juk, hogy szinte megoldhatatlan nehézségek vannak a mun
kában, tudjuk, hogy majdnem leküzdhetetlen akadályok 
vannak az ifjúság felhasználásánál. Tudjuk, hogy elmállot- 
tak a családnak védőfalai és ezzel rések támadtak az egész 
társadalomnak épületén. Tudjuk a nagy bajokat. Tudjuk, 
hogy mit kellene megjavítani és talán még arra is van va
lami elképzelésünk, hogy miként kellene javítani. A legna
gyobb baj azonban az, hogy nem tudjuk, hogy mit kellene 
a régiből átmenteni az új világba.

Mi az a régi, amit át kellene menteni, amit tovább 
kellene építeni, amit be kellene illeszteni az újnak most 
még csak gondolatban elképzelt, egyszer mégis felépülő fa
lába. Először a humanizmus, az emberség, az embernek 
megbecsülése, az ember méltóságának, egyéniségének, lelki 
szabadságának a megőrzése. Ember nélkül, szabad ember 
nélkül a legszebb rend is csak rabság lehet. Minden olyan 
rend, amelyben megszűnik az emberi elhatározásnak és az 
emberi kezdeményezésnek, az egyénnek a joga, csak börtön 
lehet. Talán nagyon rendes, tiszta, jó konyhával felszerelt 
börtön, de mégis börtön. Börtönben lehet élni, de nem le
het előbbre jutni. Az emberiség a szabadság nélkül, ember
ség nélkül, elvek rendjének börtönében eltompulna, szinte 
elhülyülne, amint a hosszú rabságban eltompult, lélegző, 
dolgozó, táplálkozó géppé változik az ember. Tehát először 
az emberséget mentsük át a réginek süllyedő roncsáról az 
újnak majdan megépítendő hajójába. De ez még nem elég, 
ez még csak az ember materiális boldogulása. Kell a lelki 
boldogulás is és nagyon sok régi fogalmat kell akár nagy 
áldozatok árán is megmenteni arról, amit ma már roncs
nak tekintenek az újnak álmodozóan építői. Kell az a gyön
gédség, kell az a jóság, amit az istenhit ad és kell az a gyön
gédség, kell az a jóság, amit az emberi bizalom ad. A rideg 
szabályok és makacs tervszerűségek nem lehetnek pótlás



azért a belső nyugalomért, amelyet még a ma szörnyű 
káoszában is megad az embernek az isteni gyengédségben 
való hit és az emberi jóságban való makacs bizakodás.

Ember és kor? Űj kort akarunk építeni, szebbet, job
bat, tökéletesebbet és igazabbat a réginél, de ha elfelejtjük, 
hogy az embernek készül minden, ha az embert tárgynak 
és különösen kisérleti tárgynak tekintjük, hiábavaló minden 
próbálkozásunk és minden jószándékunk. Elhisszük, jót 
akarnak azok is, akik jobbról, azok is, akik balról döngetik 
a régit, hogy majdan a romokból felépítsék az újat. Op
timisták vagyunk és nem akarunk lemondani arról a hitről, 
hogy nem lehet csak a rosszért dolgozni. Nem akarjuk azt 
hinni, hogy a rossz, az ősgonosz fanatikusai gyújtogatják 
négy végén a világot. De mindaddig, amíg nem látjuk az 
emberről való gondoskodást és nem érezzük az ember iránti 
jóságot a jobb és bal fanatizmusban, nem tudunk hinni ab
ban, hogy akár a mai jobb, akár a mai bal igazabb és jobb 
világot tudna teremteni. Igazabb és jobb világ csak az iga
zabb és jobb emberrel születhetik. Ezt az igazabb, jobb, tö
kéletesebb embert kell valahogyan felnevelni.

HIDAT ÉPÍTENEK

A rómaiak útépítő nép voltak. A római paraszt katona 
volt és a római katona oldalán ott lógott a rövid kard mel
lett az ásó is. A római hadseregek diadalai új utakkal há
lózták be a világot és új hidakkal szórták tele az ókor tér
képét. Az utak és a hidak nemcsak arravalók voltak, hogy 
Róma akarata gyorsan sújthasson le mindenütt, hanem in 
kább arra, hogy távoli népeket, távoli világokat kapcsolja
nak Róma kultúrájához. Mélységes szimbólum van abban, 
hogy Róma főpapját pontifexnek címezték, hogy a legfőbb 
papi méltóság viselőjének neve szószerinti fordításban „híd
építőt“ jelent.

A modern kor hídépítője a kultúra. A modern ember 
megtartotta nemzetiségét, szereti ethosát, minden áldozatra 
kész azért a titokzatos kincsért, ami a nemzeti jellegzetes
ség, de minden nacionalizmuson túl egy nagy internacio 
nalizmusnak tagja, a közös kultúrának rajongója és har
cosa. A modern ember minden gazdasági és osztálykülönb 
ségen, minden nemzeti vetélkedésen túl testvér a közösen 
épített és közösen megvédett kultúrában. A nemzetek vetél -
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kedése, néha tragikus versenyfutása örök, mint maga az 
emberiség és az egész emberi történet ezeknek a vetélkedé
seknek végtelen sorozata. Valamikor ezek a vetélkedések, 
küzdelmek csak harcban és csak fegyverrel voltak elintéz- 
hetők. Az erősebb ököl, a gyorsabb elhatározás, a tökélete
sebb kíméletlenség, teremtették a nagy nemzeteket és tün
tették el a kis nemzeteket. Népek támadtak és népek m úl
tak el viharos hullámzásban és ma nincs egyetlen nép sem, 
amely ne érezné vére összetételében, lelke rejtett sajátossá
gaiban életformáinak ösztönösségeiben a régmúlt harcok
nak évszázadokig ható titokzatos erőit. Nincs tisztafajú nép 
és nincs tisztafajú ember. A népek összetételében az örök 
kompromisszum, az egyesek életében az örök előretörés az 
emléke azoknak az időknek, amelyekben a nemzeti vetél
kedés egyetlen eszköze a kard és a nemzetek érvényesülő 
sének egyetlen lehetősége az erőszak volt.

Az erőszak utolsó nagy próbáját alig két évtizeddel ez
előtt látta Európa felett szétrobbanni a rémüldöző világ és 
ennek a szörnyű próbatevésnek emlékei ma is még a lelkek
ben rezegnek. A nagy kataklizma után voltak, akik azt 
mondották, hogy soha többé háborút és voltak, akik úgy 
hitték, hogy soha többé az emberiség nem rohanhat ilyen  
öngyilkos kalandba. Ez volt a nagy visszahatás, de a ré
mületnek, az önvádnak és a megismerésnek ez a hulláma 
lassan elmúlt, újra fegyverkeznek, újra szövetkeznek, újra 
készülnek és újra elzárják az egymáshoz vezető utakat, 
újra lebontják a népeket egy bekapcsoló hidakat. Féltékeny
ség, gyanakvás, bizonytalanság, az erőnek és a gyengeség
nek viaskodó érzései uralkodnak a politikai munkában és a 
népek milliói mindig inkább szorongó érzéssel figyelik a 
nagy bizonytalanságot, amelyből fenyegető rémképek ködös 
vonalai bontakoznak ki. A népek milliói víziós képekben 
repülőrajokat, tankoszlopokat, gránátdúlta szántókat, láng- 
baborított városokat és haragosan sárga mérges gázfelhőket 
látnak ráborulni életükre.

A háború, mint valami rettenetes fenyegetés áll szem
ben az egész emberiséggel és a háború elleni védekezés 
olyan ösztönös, olyan természetes, mint a kenyér utáni vá
gyakozás. Senki nem akar háborút, senki nem akar harcot, 
minden nép, minden nemzet, minden állam, minden közös
ség a békéért dolgozik, mert a béke kenyér. El kell hinni, 
amit a diplomaták mondanak, hogy a békéért dolgoznak, 
mert a háborút akarni őrültség volna. Semmiféle háborút



nem  akarnak az emberek, sem repülőgépes, gázbombás, 
tankos harcot, sem autarhiás, határelzárős, egymást bántó 
gazdasági küzdelmet. Közelebb akarnak kerülni egymáshoz 
a népek és a közeledésnek útját nemcsak a diplomatáknak 
kell építeniük. A megbékülés hídjait nem lehet csak poli
tikai akciókkal megteremteni. A lelkekben nagyon sok régi 
emlék, nagyon sok régi keserűség, nagyon sok régi vetélke
dés van elrejtve. Ezeket a régi emlékeket kell likvidálni, 
ezeket a régi keserűségeket kell elmúlasztani, ezeket a régi 
vetélkedéseket kell közös nevezőre hozni. Ezt a munkát a 
diplomaták és a politikusok nem végezhetik el. Ez már nem 
az ő dolguk. Ez másoknak feladata, azoknak feladata, akik 
a szellem vezérei, akik a nép lelkének megszólaltatói, kik 
népi kultúrának reprezentánsai, mert az igazi megbékélés, 
az egy és oszthatatlan közös európai kultúra jegyében tör
ténhetik csak meg.

A budapesti jugoszláv irodalmi est az egy és oszthatat
lan európai kultúra hídépítése volt két nemzet, a jugoszláv 
és magyar között. Hidat építettek abban a teremben, amely
ben magyar írók köszöntötték szeretettel a jugoszláv írók 
szavait. Hídépítés volt ez. Egy gyönyörű, hatalmas híd pil
léreit rakták le ezek a jugoszláv írók, akik elmentek Buda
pestre és azok a budapesti írók, akik előkészítették és meg
teremtették a forró sikerű budapesti jugoszláv irodalmi 
estet.

Sok esztendő szerető próbálkozása, akadályokat áttörő 
szép akarása előzte meg azt az estét, amelyen Manojlovios 
Tódor, Petrovics Szvetiszláv, Sztefánovics Szvetiszláv, Ma
nó jlovics Deszanka, Petrovics Veljkó szavain, a szláv lélek 
zengésén keresztül jutott el a jugoszláv népi kultúra és a 
közös, egy és oszthatatlan európai kultúra jugoszláv meg
nyilatkozása a budapesti magyar kultúrközönséghez. A szel
lem lovagjai baráti szorításra nyújtották kezüket abban a 
budapesti teremben, amelyben a jugoszláv írásnak, a jugo
szláv poézisnek, a jugoszláv kultúrmunkának legszebb virá

g a it  láthatta az a magyar publikum, amelyet egy nagy és 
szép érzés vitt ehhez az esethez, a kultúra megismerésének, 
a szellem megismerésének, egy más nép megismerésének 
vágya.

A budapesti sajtó, amely pedig sok szkepszissel és sok 
fenntartással szokta megítélni a dolgokat, feltűnő szeretettel 
és feltűnő melegséggel méltatja a budapesti jugoszláv iro
dalmi estnek fontosságát és sikerét. A budapesti sajtó po



litikai iskolázottsága és politikai előrelátása annyira ismert, 
hogy nem szükséges külön hangsúlyozni ennek a momen
tumnak fontosságát. A budapesti jugoszláv irodalmi est 
nemcsak a tényében, átütő sikerében volt hídépítés, hanem  
méginkább abban a visszhangban, amelyet a jugoszláv írók, 
költők szavai keltettek. Ez a visszhang felelet és felhívás. 
Ez a visszhang nem egy akciónak lezárása, hanem egy to
vábbi, nagyobb, kiterjedtebb és jelentősebb akciónak kez
dete.

A Duna völgyének népei az európai kultúrközösségben 
még külön közösséget alkotnak, az egymásra utaltságnak 
sorsközösségét. Ez a sorsközösség, amint Budapesten a szel
lem lovagjai jugoszláv és magyar részről egyaránt hangsú
lyozták, végzetes időkben, végzetes próbákban kapcsolta egy
be a két népet, amelynek lelki sajátosságai annyira egye
zők, amelyek egyformán szenvedtek évszázadokon át és 
amelyeket Európa boldog nemzetei egyaránt elfelejtettek év
századokon át. A jugoszláv és magyar történelem közös 
hősöket ismert, közös szenvedéseket és közös szabadsághar
cokat. Ezeket a közös szenvedéseket, ezeket a közös harco
kat külsőleg feledtették el az újabb koroknak újabb harcai. 
A népek lelkében az emlékezések tovább élnek és a népek  
lelkében élő emlékezéseknek megszólaltatója volt az a buda
pesti irodalmi est, amely elismerést és dicsőséget szerzett 
a jugoszláv irodalomnak és amelyben a magyar szellem  
igyekezett újraéleszteni a testvériséget a szláv szellemmel.

Ez még nem politika, ez még nem az a bonyolódott 
ezer felé tekintő és ezer tekintetet figyelembe vevő műve
let, amellyel a népek közötti formálisan is elismert hidakat 
építik. Ez még csak szellemi hídverés, a lelki egybekapcso
lás, az igazi népi testvériség és az igazi népi együttérzés. A 
Duna-völgyének népei az egymásrautaltság sorsközösségé
ben meg kell, hogy találják a tökéletes, erős pillérű hidat, 
amely örökre egymáshoz kapcsolja őket, hogy az egy és 
oszthatatlan európai kultúrának védelme és biztonsága le
gyen a Duna-völgye népeinek testvéri szeretete és testvéri 
békéje. Ezt a testvéri szeretetet, ezt a testvéri békét különö
sen vágyakozóan áhítja az a jugoszláviai magyarság, amely 
segítő akar lenni a hídépítésnél a két szomszéd és közös 
bajokban, közös szenvedésekben évszázadokkal ezelőtt any- 
nyira közel nép, a jugoszláv és magyar között.



MUNKAPROGRAM

Ünnepi lélekkel szabad csak végiggondolni, hogy mi 
mindent kell még ezen a földön a magyar kultúrális mun
kában kezdeni.

Ünnepi lélekkel szabad csak olvasni a jámbor remény
kedéseket és jámbor terveket.

Nincsen semmi és ami van, szegény és kicsi.
Alulról kell építeni. Alapot kell teremteni. Lassan fel 

kell építeni, akár vályogból is, a jugoszláviai magyar kul
túrának falait.

A falun kell kezdeni.
Falusi kultúrát kell teremteni, a falu népét kell m eg

tanítani a magyar betű, a magyar ének, a magyar muzsika 
szeretetére.

Nem elég a cigányzene és nem elég a csárdás. Elég 
volt a heje-huja és elég volt a lárma. Munka kell, komoly, 
áldozatos, becsületes munka.

Minden falúban legyen csak egy erősakaratú és jószán- 
dékú ember. Ez az egy ember meg tudja teremteni a falú 
magyar kultúrális munkáját.

Egy ember már tud előadást tartani, egy ember már 
taníthatja és felvilágosíthatja a népet, egy ember már ne
velheti és vezetheti a gyerekeket, egy ember már a magyar
ságban erősítheti a fiatalságot.

Minden faluba egy magyar kultúráért dolgozó magyar 
embert.

Meg kell szeretni és meg kell ismerni a falut. A ma
gyar fiatalság, a magyar diákság tanulja meg a falut, is
merje meg a népét, a szokásait, a lelkét, a gondolkozását, 
a kívánságát és bajait.

Tíz magyar diák, tíz lelkes magyar egyetemi hallgató 
megcsinálhatná a magyar falukutatást, ezen a szellemiek
ben olyan szegény földön. Hol ez a tíz lelkes magyar ifjú?

Mindenből csak tízet. Tíz embert, aki hajlandó arra, 
hogy előadásokat tartson. Tíz embert, aki hajlandó arra, 
hogy műkedvelő színházat szervezzen. Tíz embert arra, hogy 
hangversenyeket rendezzen.

Van itt alkotóművész. Van itt író, muzsikus, festő. 
Csak nincs senki, aki törődnék velük, aki a hónuk alá 
nyúlna. Nincs senki, aki tenne valamit értük.

Értük? A festőkért, az írókért, a muzsikusokért? Nem, 
azért a magyar kultúráért, amelyről olyan sokat beszélnek 
és amelyért olyan keveset tesznek.



Cokat kell tenni és sok felé kell dolgozni. Elsősorban  
dolgozni kell a magyar kultúrális egyesületekben.

A magyar kultúrális egyesületek ne legyenek csak ka
szinók és ne akarjanak nyereséget. Ne keressenek anyagi 
hasznokat és ne elégedjenek meg csak mükedvelőelöadá- 
sokkal.

A magyar kultúrális egyesületek a magyar kultúra ott
honai legyenek. Legyen igazi könyvtáruk és küldjenek 
könyvet a falvakba. Legyen programjuk és tartsák be azt 
a kultúrális programot, amelyet minél előbb meg kell al
kotni. A magyar kultúrális egyesületek népszerűsítsék a 
magyar irodalmat, a régi írókat és az új írókat, az írást, a 
szellemi munkát.

A magyar kultúrális egyesületek ne csak vegyenek 
könyvet, de teremtsenek propagandát is a magyar köm v- 
nek. A tagjaik is vegyenek könyvet és tehetősek ne rendez
kedjenek be arra, hogy csak kölcsönkönyveket olvasnak.

A magyar kultúrális egyesületek ne rendezzenek csak 
táncos-görlös előadásokat. Adjanak komoly darabokat és 
neveljék a közönséget a komoly problémák kutatására és 
megértésére.

A magyar kultúrális egyesületek vigyék előre a m a
gyar szellemi munkát, írjanak ki pályázatokat, adjanak ju 
talmakat, létesítsenek tanulmányi ösztöndíjakat.

A magyar kultúrális egyesületek ne politizáljanak. So
ha semmiféle formában ne politizáljának. Helyi politiká
ban se, személyi politikában se. A kultúrális munkában 
csak egy hiúság és csak egy vetélykedés legyen. Ki tud töb
bet adni, ki tud többet tenni ezért a szegény koldus ma
gyar kultúráért.

Nagyon sokszor mondjuk, hogy szegény, elhagyott, 
gyenge a jugoszláviai magyar kultúra. Így is van, keserűen 
igaz, de né elégedjünk meg a panasszal és ne lubickoljunk 
a lemondások langyos vizében. Akarjunk, tegyünk, dolgoz
zunk és áldozzunk.

Lesz itt magyar kultúrális munka, lesz itt magyar kul- 
túrális élet. Csak rajtunk múlik. Mindannyiunkon és első
sorban a kicsinyeken, a szegényeken, a dolgozókon. Nem  
lehet szubvencióval, nem lehet könyöradománnyal magyar 
kultúrális munkát csinálni. Nincs, aki szubvenciót adjon 
és nincs sok ember sem, aki könyöradományt adhasson. 
Önkéntes kultúrális adózás kell. Mindenki adjon, mert m in
denkinek adományából épülhet csak fel a magyar kultúrá



nak nem a palotája, hanem a szegény, de erős alapú háza 
Jugoszláviában.

Mindenki adjon. Az egyik munkát, a másik pénzt és 
mindegyik szeretetek Akkor lesz jugoszláviai magyar kul- 
túrális munka. Akkor meg lesz.

Ebben a becsületesen felépített, egyszerű házban lehet 
majd dolgozni.

Sok munka kell. Sok minden van, amit még csak most 
kell kezdeni. Sok minden van amire eddig gondolni sem 
lehetett.

Törődni kell a munkásifjúsággal és gondolni kell a 
parasztifjúságra. Meg kell fogni őket, nehogy egészen el
vesszenek a kultúrának. Meg kell fogni őket, nehogy új és 
szélsőséges irányzatok felé sodorja el őket új időknek még 
meg nem értett sok minden akarása, amellyel semmi kö
zössége nincsen a jugoszláviai magyarságnak.

Sok minden kell. Sok munka, sok jóakarat, sok ön
zetlenség és sok becsületes megalkuvás.

A kultúrális munkában van becsületes megalkuvás. Ha 
nem lehet nagyot és ragyogót teremteni, akkor meg kell 
elégedni a kis, szerény kezdetekkel, próbálkozásokkal es 
sikerekkel. Alulról kell kezdeni, inasgyereknél, paraszt
gyereknél, iskolásgyereknél. Nevelni kell a magyar kul
túrára és először nevelni kell munkásokat a jugoszláviai 
magyar kultúra szegény kis kertjében.

Az egész jugoszláviai magyar kultúra még mindig csak 
próbálkozás, álom és emlékezés. Ebből a próbálkozásból, 
ebből a vágyálomból, ebből az emlékezésből kell egészsé
ges élő, teremtő munkát kihozni és ez a munka eredményes, 
boldog és szép lesz. Ha mindenki ad. Ad abból, amije van, 
ami szegénységéből kitellik.

A SZÉP HALÁL

A halálban nincsen szépség és mindaz, amit az emberi 
fantázia a halállal szépségben igyekezett egybekapcsolni, 
csak öncsalás. A halál az elmúlás, mindennek befejezése, a 
végső leszámolás, amelybe az ember soha nem tud bele
nyugodni. Orvosok mondják, hogy szépen, nyugodtan, de
rűsen, szinte boldogan halnak meg azok a szerencsések, 
akik hisznek, akik a halált egy jobb életbe vezető kapunak 
tekintik és akik átérzik azt a gondolatot, hogy a fáradt ván-



dór útja a halállal nem fejeződik be, csupán új irányba for
dul. Orvosok, akik sok embert láttak meghalni, így mondják.

Valahogyan napok óta a szép halálnak problémája fog
lalkoztat. Olvastam a trockijisták kivégzéséről szóló tudó
sításokat és olvasás közben visszaemlékeztem az első transz
portnak, Zinovljevéknek szomorú végső állomására. Ezek 
az emberek nem tudtak szépen meghallni Nem tudhatom, 
hogy szépen éltek-e, úgy képzelem, hogy az ideálért harcol
tak és ha nem is tudom elfogadni ideológiájukat, ha nem  
is tudom megérteni, hogy miként tudtak ennek az ideoló
giának a szolgálatában szörnyűségekig eljutni, azt hiszem, 
hogy az életük szép volt. Harc volt, győzelem volt, kiélés 
volt, teljes élet volt. Csúnya életük a félembereknek van, akik 
félig mernek és félig cselekszenek, akik megtorpannak m in
den akadálytól, akiknek ezerféle gátlás áll az útjukban. Ezek 
az emberek, ezek a forradalmi vezérek ideológiai fanatiku 
sok, talán gonosztevők voltak egy magasabb világrend el
gondolásai szerint, talán úttörők voltak egy elkövetkező vi
lágrend szolgálatában, talán csak kezdők és próbálkozók 
voltak, de akármint is, egészen kiélték magukat. Szörnyű
ségeket gondoltak el és szörnyűségeket változtattak csele
kedetekké. Meggyujtották a világot a négy sarkán és nem  
törődtek azzal, hogy a lángok mit pusztítanak el. Nagy el
gondolásaik voltak és semmit se sokaltak azért, hogy ezek 
a nagy elgondolások valaha valóság lehessenek. Talán őrül
tek voltak, talán gonosztevők voltak, talán fantaszták vol 
tak, talán álmodozók, akik egy lázálom vizióit változtatták 
az élet valóságos képeivé. Akárhogyan is, nem voltak kö 
zönséges emberek, nem voltak kisemberek, mindegyik ki 
tudott emelkedni a nagy tömegből, mindegyik valami nagy 
egyéniség volt, legalább is a maga elképzeléseiben mind 
egyik hős volt, vezér volt, milliók sorsának irányítója, egy 
új világnak a megteremtője, legalább az elképzelésben, és 
mindenképpen, a szörnyű valóságban, egy régi világnak a 
leromboló ja. Van nagyobb, van szebb, van irtózatában is 
megragadóbb élet mint ezeknek az embereknek az élete, 
akik óriások voltak. Lázadó titánok, örjörgő Sámsonok, 
akik a sokezeréves rendnek oszlopait rázták vad és kegyet
len erővel.

Hol volt ez a nagyság, hol volt ez a szépség, hol volt 
ez a kegyetlenség és nagyvonalúság, amikor elkövetkezett 
az utolsó negyedóra. Be kell vallani, hogy többet tudunk 
Stuart Károly haláláról, Capet Lajos utolsó perceiről, Ro



bespierre szétroncsolt állkapcsának szenvedéseiről, ama bi
zonyos Servet orvos és ama másik bizonyos rajongó, Fra 
Girolamo Savonarola máglyáramenéséről, mint Zinovljevék 
és a moszkvai tizenhármak utolsó útjáról. Ezek a régi dol
gok közelebb vannak, mert XVI. Lajos utolsó perceit tíz 
néző, tíz pártállás szerint, tízféleképpen jegyezte ugyan fel, 
de ebből a tízféle előadásból mégis kijön az egy igazság. I. 
Károly angol király vérpadramenését szinte jegyzőkönyv- 
szerű hűséggel jegyezték fel a krónikusok és ezekben az 
előadásokban nincs hazugság, még ha hazudtak is a szem 
tanúk, hiszen ősi szabály, hogy a szemtanú sem lát valósá
gosan, igazán mindent. A tévedésekből és elfogultságokból 
mégis ki lehet hámozni az igazságot. Zinovljevék és a 
moszkvai tizenhármak halálos útjáról azonban csak szovjet 
beszámolók vannak előttünk és ezeknek aztán igazán nem  
lehet egy szót sem hinni. Ha meg tudták ölni az elvtársa
kat, igazán nem nehéz a halottakat kissé meg is gyalázni. 
Nem kell szószerint venni, hogy ezek a forradalmi vezérek, 
ezek az új rendalapítók, ezek az emberek, akik az ember 
életek millióit dobták kockára fantasztikus elképzelésekért, 
gyáván, csúnyán, egész életüket megbecstelenítő lelkisze
génységben haltak meg. A historikus azonban mindig él az
zal a gyanúval, hogy az írásos adatokban is van valami 
igazság. Hamisítanak, csalnak, túloznak és elszíneznek, de 
mindezeknek az alján ott van az az igazság, amelyet az
után ki lehet színezni, el lehet túlozni. A csupasz végső 
konklúzió: ezek az emberek, akik egészen kiélték az életet, 
nem tudtak szépen meghalni.

A szép halál a megbékült halál, a szép halál a nagy 
megnyugvás az örök rendben, amely szerint mindennek, 
ami lett, egyszer át kell változni. A forma megváltozik, az 
élet új formát ölt magára és a lélek a maga titokzatos ut
ján megy a maga további titokzatos rendeltetése felé. Ebbe 
belenyugodni a szép halál, a hívőnek megdicsőült átválto
zása egy új élet felé, de vannak fokozatok is a szép halál
ban. Van férfiasság, önérzet, szinte programszerűség a meg- 
halásban. Danton a vérpadon Danton volt és nem szűkölö 
eb. XVI. Lajos, aki soha életében nem volt király, a vér
padon király volt és Stuart Károly, aki mindig király volt, 
a vérpadon is király maradt. Nagy dolog az erőszakos ha
lál és nagy dolog a szörnyű tudat, hogy pár perc múlva 
a gépezet, amelyet az ember önmagának érez, mások aka
ratából meg fog szűnni. Nagyon nehéz dolog hóhérkézen



meghalni. Ezt már nemcsak régi leírások és talán jobbra- 
balra elszinezett régi tudósítások alapján mondom. Egy na
pon, egy délelőtt tizennégy embert láttam a bitófán m eg
halni. Csúnya látványosság volt, még csúnyább volt, hogy 
a publikum harsogó örömkiáltásokkal üdvözölte a hosszú 
sorban felállított szörnyű fák felé menő szerencsétleneket. 
Kosztolányi Dezső állott mellettem és reszketve jegyezgetett. 
Rossz volt jegyezni, mert a tizennégy közül tíz valami ret
tenetes módon gyáva volt. Rossz volt nézni azt az állati fé
lelmet, amely szörnyűbb volt, mint a halál maga. Négy 
azonban nyugodtan, bizonyos felsőbbséggel ment a halálba. 
Ez a négy intellektuel volt, ez a négy átérezte, hogy azok
nak az embereknek, akik nagy dolgokat mertek, úri módon 
kell kifizetni a számlát, ha veszítenek. Ez a négy kom 
munista, akit a Cserni-csoport kivégzése odasodort primitív 
kis gyilkosok mellé, programszerűen igyekezett szépen meg
halni. Ebben a programszerűségben ugyanaz az erő volt, 
amely a gyenge, tehetetlen, szinte nyámnyila XVI. Lajost 
teljes férfivá, igazi hőssé magasztosította. XVI. Lajos nem  
jutott volna a vérpadra, ha életében tudott volna olyan  
erős lenni, mint amilyen a halálban volt. Ezek a kom 
munista vezérek nem jutottak volna az akasztófára, ha az 
életükben nem tagadták volna meg azt az úriságot, amely- 
lyel a halálban védelmezték intellektualizmusukat. És akár
milyen messze vannak is a történelem ítélőszéke előtt egy
mástól Cauet Lajos és Corvin-Klein Ottó, a halálban egy
formán meggyőződésesek, férfiak és egész emberek voltak. 
Talán nem jutott ki számukra a szép halálnak, a megbé
kélt és megnyugodott halálnak a nyugalma, de minden* 
esetre relatíve szép volt az elmúlásuk.

Ezek a furcsa moszkvai hősök, ezek a fantasztikus vi
lágrombolók, akik egész életükben annyira se becsülték az 
emberéletet, mint a játékpénzt a kártyás, egyszerre csak 
irtózatosan nagynak, pótolhatatlannak, mindent betöltőnek, 
az egész világot jelentőnek érezték a maguk nyomorúságos 
kis életét. Sírtak, könyörögtek, verekedtek a gyilkosaikkal, 
— hiszen bírák és hóhérok ezekben a percekben mindig 
csak gyilkosok —  és nem tudtak úgy meghalni, ahogy a 
régi mártírok, a régi hősök és a régi fantaszták. Mártír
halál? A legendák azt mondják, hogy a kereszténység már
tírjai boldog mosolygással szenvedték el a halálos kínzást, 
mert nyitva voltak előttük az ég kapui. Savonarola engedett 
a test gyengeségének, amikor a kínpadon vádolta magát,



de férfias, nyugodt és mosolygó volt, megbocsátó és meg
értő, amikor a halálba indult. Ezek mind szépen tudtak 
meghalni, mert igaz emberek voltak, tévedhetlek, nagyon 
botorul élhettek, talán nagy bűnöket is követhettek el a 
maguk korának megítélésében, de hittek abban, amiért har
coltak és amiért meg kellett halniok. Itt van ezeknek az 
embereknek a nagy dicsősége, a hit. a maguk gondolatában 
való hit. Ezek a moszkvai tizenhármak, Zinovljev és társai 
már rég kiábrándultak mindabból, amit valaha hittek, már 
rég meghaltak lelkűkben, mert rájöttek arra, hogy hiába 
volt minden, amit tettek és ezért nem tudtak szépen meg
halni.

CIGÁNYOK

Ez az írás kissé riport és ha nem jó riport, abban min
den bizonnyal csak írója hibás, aki soha sem tudta megta
nulni egészen a riporter szép munkáját. Ügy történt, hogy  
dél felé, mikor kissé kisütött a nap és szépen sétálni lehe
tett volna, egyszerre csak szaladni láttam az embereket. 
Mindenfelől egy uccakeresztezéshez futottak és pár pere 
alatt olyan szép csődület támadt, amely becsületére válha
tott volna egy igazi nagyvárosnak is. Olyan rendes, komoly 
csődület volt. hogy meg kellett állni egy robogó autónak és 
egymás mögé torlódtak a hazafelé baktató parasztkocsik.

A csődületben van valami vonzóerő. A tömeg húzza 
magához az egyes embert és még az is, aki jobb szeret egye
dül lenni, önkéntelenül és akarata ellenére is belehullik eb
be a vonzásba és belekeveredik a csődületbe. Így jutottam 
be az uccasarkon összetorlódó tömegbe, amelyben volt inas
gyerek, iskolás lány, uccai csavargó, úriember, kofaasszony * 
nagysága és kóbor lány. Mondom, egész rendes városi cső
dület volt. Nem az a szokott vasárnapi gyülekezés, amely 
falúsi dobszó hangjaira a szuboticai városháza előtt össze
verődik, hogy meghallgassa a városi hatóság dobszó mellett 
kihirdetett közölnivalóit. Ez nem a kékbeliek, csizmások 
méltóságos és tempós gyülekezete, hanem szabályos városi 
tömeg volt. Ez a tömeg izgult és lelkendezett. A sarkon há
rom-négy cigánylegény hadonászott, kiabált. Az egyik a 
mellét döngette, a másik patetikus mozdulattal nyúlt az ég 
felé, mintha a magasságbeliek tanúságára hivatkoznék, a 
harmadik csittítóan és békítőén szónokolt és békítése vala



mi egészen különösen groteszk volt, mert mozdulatai har
cot hirdettek és fenyegettek. Előttük fehérkötényes kereske
dősegéd, vagy pincérféle ember állott, a kezében hosszú 
kés, inkább disznóölő szerszám, mint zsebbe való bicska. 
Ezt mutogatta és ezen szörnyűlködöttt a tömeg. A cigányo
kat a bicska nem nagyon érdekelte, pedig az egyiktől vette 
el a fehérkötényes és ez a bicska volt a hatósági közbelépés 
megindítója.

Valaki valahonnan rendőrért telefonált a bicska miatt 
és azért, mert az egyik cigánylegény beleesett egy üzlet ki
rakatába és kemény koponyája nagy lyukat vert a kirakat 
üvegbe. A fehérkötényes egyre mondta, hogy a bicska miatt 
meg a kirakatüveg miatt jön a rendőr, a cigányok azonban 
fölényesen legyintettek. A rendőr . .  . Nem csináltak ők sem 
mit . . .  Egymás között verekedtek . . . Privát ügyük . . .  A 
betört ablaküveg véletlen szerencsétlenség. . .  A disznóöiö 
bicska, hát az nem számít. Jőj jön csak az a rendőr. Mondták 
a cigányok, aztán eltünedeztek. Valahogyan kámforrá vál
tak. Elvesztek és ekkor jött a rendőr, a rendőr ragyogó 
gumiköpenyben és méltóságos léptekkel. A fehérkötényes 
magyarázott a rendőrnek és egyszerre tízen is szaladtak 
mutogatni, hogy merre mentek a cigányok, azután jobbról - 
balról, mindenfelől Tendőrök tűntek fel. Egy rendőr, két 
rendőr, három rendőr, végül már hat rendőr. Az egyik mél- 
tóságosan, a hivatalos kötelességteljesítés ötudatával, a m á
sik sietve, lelkendezve és izgatottan, a mindig jobban nö
vekvő tömegizgalom bűvöletében. Egyszerre jöttek, minden
felől jöttek, rohamszerűen és csatárláncban jöttek és a ci
gányok így beszorultak a hálóba. Megfogták a cigányokat, 
aztán kiválogatták közülük azt, akié a hosszú bicska volt 
és azt a másikat, akinek a feje beverte az ablakot és ezt a 
kettőt elvitték a rendőrök. Lehet, hogy a többit is elvitték 
Azt a pár cigányt az a sok rendőr biztosan összefogta, de 
ezt már nem vártam be. Minden érdeklődésemet lekötötte 
az a cigánylegény, akinek a feje súlyos testisértést követett 
el az ablak ellen és akit bizonyos ünnepélyességgel odave
zettek a tragikusan kimúlt ablakhoz. A cigány megcsóválta 
a fejét. Nem helyeselte, ami az ablaküveggel történt, aztán 
ment tovább a rendőrrel, groteszk mozdulatokkal, kinyúl- 
tan és szinte büszkén. A kalapja, furcsán emlékeztetett ez a 
kálap egy süveg-forma fejfedőre, amelyet egy középkori 
metszeten láttam, ahol a kalap egy csavargót koronázott 
meg! Mintha ez a hátrahajlón hegyes/k issé féloldalt csapott



kalap évszázadokon keresztül járt volna egyik csavargófej' 
ről a másikra. Az egész emberben volt valami kísértetiesen 
valószínűtlen. Mindig azt hallottam, hogy a cigány gyáva 
és a cigány meghunyászkodó. Fél a rendőrtől és fél a tör
vénytől. Ez a cigány rongyosan, piszkosan, a törvény ke
zébe esetten, önérzetes volt, komikusán méltóságos és ahogy 
kerek taglejtésekkel magyarázott a rendőrnek, volt a m oz
dulataiban valami felsőbbségesen nyugodt. A jó lelkiismeret 
nyugalma volt ez. Nem csinált ő semmit, talán két fityók- 
kal többet ivott, de hát más is iszik. Beverte az ablakot, 
hát ez mással is megtörténhetik. Nem csinálhat neki a tör
vény semmit.

A tömeg nézte a cigányt, a tömeg nem maradt csend' 
ben, a tömeg ítélkezett, szigorúan és szenvedélyesen. Az 
egyik asszony csak huszonöt botot kívánt, a másik már ke
gyetlenebb volt, az akasztófát emlegette, mindenki örüli, 
hogy a cigányt megfogták, mindenki boldog volt, hogy a 
cigány rendőrkézre került és mindenki abban reménykedett, 
hogy majd ellátják a cigány baját odabent a rendőrségen. 
A tömeg most az egyszer rendőrpárti volt, mert a tömeg 
idegent látott a cigányban, nem is embert, hanem valami 
egészen idegen lényt, valami, a társadalmon kivül álló cso
dát, őskori szörnyeteget. A tömeg, ez a szerény kis ember
kékből összerakott szörnyűség, egyszerre kegyetlen és vér
szomjas lett, mert egy idegen, vérétől, fajtájától, ruhájá
tól, kultúrájától, egész életétől idegen ember került valami 
bajba.

Gondoltam, hogy ez a riport nem fog sikerülni. Ism e
rem magam és tudom, hogy nem birom csak a tényeket 
látni, mert hiszen ez igazán nem volt szenzáció. Egy ci
gány, aki beverte fejével az ablakot és akit a rendőrség 
legfeljebb két nap után szélnek ereszt. Erről ennyit össze
írni. Igen, de ez a cigány egyszerre szimbólummá nőtt, az 
idegenség és az idegenfajúság szimbólumává.

Ez a cigány Amerikában néger, Németországban zsidó. 
Ez a cigány üldözött, ez a cigány a kiszorított, ez a cigány 
a mindig bűnös és mindenben gyanús. Ez a cigány a tö
megnek, a csőcseléknek örök üldözöttje, ez a cigány az ala
csonyrendű eltnek, a lélekben szegényeknek örök áldozata. 
A tömegnek mindig kell üldözött és mindig kell áldozat és 
sokkal jobb, ha egy idegent lehet üldözni, ha egy idegent 
lehet gyűlölni, ha egy idegent lehet mindazzal a salakkal, 
ami az emberi lélek mélyén lerakodott, elborítani. Hogy



szidták ezt a cigányt, még mielőtt tudták volna, hogy mit 
csinált, hogy kívántak új és kegyetlen büntetéseket, amikor 
kiderült, hogy mit csinált. Ha más csinálta volna, duhaj 
parasztlegény, becsipett úr, vásott inaskölyök, vagy va
lami szerencsétlen, aki elcsúszott és beverte az ablaküveget, 
senki sem szólt volna egy szót se. Hát Istenem, összetört 
egy ablaküveg és vagy megtérül biztosítással, vagy nem, 
vagy megfizeti a kártevő, vagy nem, de az egész nem olyan 
nagy história. Egy ablaküveg, ezért még nem szalajtanak 
össze hat rendőrt és nem is csődül össze ennyi nép, de hát 
egy cigány, egy idegen, egy cigány, akiről minden rosszat 
fel keli tételezni, aki kívül áll minden köteléken, akinek 
nincs senki barátja és akinek mindenki ösztönösen ellen
sége. Ez egészen más.

Az idegenség, az örök futás szörnyű átkát láttam im- 
bolyogni, ahogy elnéztem azt a groteszk és félig siető, félig 
méltóságos lépdelést, ahogy a rendőr karján ment a cigány 
a cella felé. Az idegenség, az örök futás különös bélyeget 
nyom  nem azokra, akik örök idegenségben és örök mene
külésben élnek századokon keresztül, hanem azokra, akik 
századokon át tartják őket idegenségben és századokon át 
hajszolják őket mindig megújuló menekülésekbe. Ez a bé
lyeg a gonoszságnak bélyege, ez a bélyeg az elfogultság
nak a bélyege. Ez a sztigma rosszabb, mint a boszorkány- 
jegy, amelyet a boszorkányok zsinatján a Gonosz karcolt 
áldozataira. Az ősgonosz, az ősemberi rosszaság, a lelkekre 
nyomta rá ezt a bélyeget, a lelkekre és átitatta a lelkeket a 
faji irtózás, a faji elfogultság, a faji felsőbbrendűség mér
gével. Ezek az emberek, ahogy ott álltak az uccasarkon, 
egyek voltak, a nagy közösségnek a tagjai voltak, a letele
pedettek, a birtokosok, a jogszerű tulajdonosok, még akkor 
is, ha semmijök sem volt, még akkor is, ha nadrágjuk ron
gyosabb volt, mint a cigányé, még akkor is, ha a lelkűk pisz
kosabb volt, mint a cigánynak piszkos keze. Ők voltak a 
felsőbbrendűek és a cigány volt az alsóbbrendű, azért mert 
idegen, azért mert a szeme csillogásában és a haja göndör
ségében, a gesztusai hirtelenségében, torokhangjának csen
gésében megőrzött valamit, amit évszázadokkal, vagy év 
ezredekkel ezelőtt titokzatos ősök hoztak titokzatos földek
ről az európai vidékekre.

Különös átkot szenved ez a szegény cigány, a kiválasz
tottságnak az átkát. Tudom, hogy a kiválasztott nép Isten
től való és tragikumát isteni parancsként hordozza. Tudom



azt is, hogy az új kiválasztott nép, amely egy nagyszerű 
őrületben az úrnép elkülönülésében és felsőbbrendűségében 
hisz, ezzel az egeket ostromló és embereket vadító vágya
kozásával magára idézi az isteni kiválasztottságnak nehéz 
terhét.

Tudom, hogy kiválasztottnak lenni mindig valami fel
sőbbrendűség és tudom, hogy a cigány, szegény, sehogyan 
sem lehet felsőbbrendű. Nincs benne semmi, ami az embe
rek fölé helyezhetné. Kóborlása, örök lázadozása minden 
rend ellen, még nem lehet felsőbbrendűség és mégis test
vére a felsőbbrendűségükben kiválasztottaknak, akire rá
esik, rázuhan, ránehezedik az elkülönültségnek és idegen- 
ségnek átka.

Testvér, szomorú, groteszk és szánalmas testvér ez a 
cigány. Idegen és idegenségében testvére azoknak, akik min
dig mindenütt csak idegenek maradnak, üldözött és az üi- 
dözöttségben testvére azoknak, akik mindig mindenütt ü l
dözöttek. Hogy szegény, hogy tudatlan, hogy még van va
lami állati az életében, az nem tesz semmit, az nem számít. 
Ez a cigány testvére Spinozának, Heinének és Einsteinnek. 
Szomorú testvériség ez, amiben nincsen semmi vigasztaló, 
az üldözöttségnek és az idegenségnek testvérisége. Ezt nem  
tudja elmosni sem a cigánynak tökéletes alacsonyrendűsé- 
ge, sem az a nagyszerű felsőbbrendűség, amelyben egy Spi
noza, egy Heine, egy Einstein a szellem erejével az emberek 
fölé emelkedtek. Nincs felsőbbrendűség és nincs alsóbbren
dűség, csak idegenség van és csak az az ösztönös gyűlölet az 
az ösztönösen gyanakvás van, amellyel az ember mindent 
néz, amit idegennek érez.

A PÁLMÁK VASÁRNAPJA

Jeruzsálem népe kitódult az uccákra, hogy köszöntse 
a galileai embert, aki a régi próféták szavának megtestese- 
dése volt és aki jeleket adott a világnak, hogy ismerjék meg 
és ismerjék fel. A nép, amely őszinte, olyan mint a gyer
mek, hajlamos a jóra és hajlamos a rosszra, vonzódott eh
hez a csodálatosan szelíd emberhez, aki előtt az a hír járta, 
hogy feltámasztja a halottakat és kezének mozdulatával 
gyógyítja már a betegeket. Jeruzsálem népe csodát várt. Az 
elnyomott, megalázott, nemzeti hiúságában ezerszer vé
rig sértett nép Messiást várt és magyarázván a jeleket, el-



jutott ahhoz a gondolathoz, hogy a galileai szelíd csodatevő 
a Messiás. A keleti nép fantáziájában, a hajdani harcos nép  
elgondolásában, a nemzeti érzésében megbántott nép elképze
lésében a Messiás uralkodó, dicsőséges hadvezér, hős és fel
szabadító volt. Ez a nép Isten kiválasztottjának tudta m a
gát és az Istentől, akit szenvedélyes szeretettel szeretett és 
vad féltékenységgel zárt el minden más nép elől, a felsza- 

- badítót, a Megváltót várta, aki majd kiűzi a római légiókat, 
megtisztítja Istennek szent városát a gyűlölt idegen pisz
kos és szentségtörő jelenlététől és aki majd igazságot tesz 
a nép és az írástudók közt. A külső idegen elnyomáson kí
vül a Jézus korabeli zsidóságra még ránehezedett a belső 
elnyomás is, az írástudók gőgje, az örökölt, legalább csalá- 
dokbeli, fiúról-fiúra szálló papi méltóságoknak kizsákmá
nyoló politikája és a gazdagok ereje, amely egy nagyon vé
kony, a legfelsőbb rétegben összehalmozódva sziklasúllyal 
nyomta el a szegény népet. Jeruzsálem népe szóbeszédből, 
a lelkesedő hívek meséjéből, a rajongó asszonyok zokogó, 
ájuldozó lelkendezéséből hallott valamit a galileairől, aki 
szegény és szereti a szegényt, aki jó és jósággal közeledik 
a szenvedőkhöz, aki erős és tiszta és távoltartja magát m in
dentől, ami idegen, ami csúf, ami az elnyomóknak az ere
je és gonoszsága. Jeruzsálem népe, ez a szegény, buzgó, 
Isten-hitébe bezárkózott, nyomorúságában és kiválasztott
ságában büszke nép, a Messiást, a Megváltót, a próféták 
szavainak beteljesítőjét és beteljesedését várta Jézusban és 
amikor a hosszú páska ünnepi zarándoklásban kifáradt Jé
zus szamáron vonult be Jeruzsálem kapuin, az uccákat el
lepte a nép, amely az út mentén tördelt pálmaágakkal üd
vözölte és lelkes asszonyok kendőket terítettek a szamár elé, 
amely egy nép reménységét és a világnak nagy ígéretét 
hordozta hátán. Azóta sokszor hivatkoztak arra, hogy Jé
zus alázatossága volt az, ami hátasul a szamárt választotta. 
Ez az apróság jellemző arra a téves megítélésre, amellyel 
annyiszor és annyi felől nézték az Ige megtestesülésének 
földi pályafutását. A szamár keleten nem az a megvetett, 
nem az az utolsó állat, mint nálunk, szamáron jártak a ke
leti törzsfőnökök, a keleti királynők és a szamár ott szép, 
majdnem büszke állat. Ezt az apróságot azért kell észre
venni a virágvasárnap ragyogásában és örvendezésében 
mert az egész virágvasárnapot, a pálmák napját félreértet
ték. Maga a nép is félreértette Jézust. Nem ismerte meg 
benne az évezredekre szóló ígéretet, csupán az egy népre.



az egy századra küldött megváltót. az idegen járom elleni 
hőst látta benne. A tragikus sorsú népnek tragikus tévedése 
volt az a nap, amikor a pálmáktól és a lélek mélyéből fel
szakadó örömkiáltozásokkal üdvözölte azt az embert, akit 
az utána következő héten ennek a népnek közepette vittek 
a halálra, szegeztek a római szégyenfára. A tévedésnek, az 
irtózatos világtörténeti tévedésnek sötét napja volt ez a ra
gyogó páhnás vasárnap, ez az örömujjongásoktól zengő 
nap, amikor senki sem érezte, hogy az örömujjongások 
mögött ott van a ,.Feszítsd meg!“, csupán Jézus, aki szá
zadok messzeségéből nézte a népet és lelke legmélyén, amit 
János evangéliumából tudunk, már bizonyossággal érezte, 
hogy ez a ragyogó pálmás nap a kapu, amelyen a szen
vedések csarnokába lép.

A pálmák napja tanúságot tesz Jeruzsálem népe mel
lett és ez a tanúság mentesíti ezt a szegény népet a legna
gyobb bűn alól, amelyet az írástudók zúdítottak a fejére. 
A nép, amely olyan, mint a gyermek, hajlamos a jóra és 
rosszra, jó volt a galileai szegény emberhez, szeretettel for
dult a szelídség nagy vezéréhez, de a nép mögött ott voltak 
a hidegen számító írástudók, a hatalmukra féltékeny mél
tóságok, a vagyonukért reszkető gazdagok és ott volt a v i
lágnak átka, a pénz, amelyért lehetett vásárolni hamis vá- 
daskodókat és hamis tanúkat és meg lehetett vásárolni azt 
a csőcseléket, amely azóta is úgy vásárolható, mint a tra
gikus héten Jeruzsálemben, ha el kell veszíteni valakit, aki 
igazságot akar, aki jót akar, aki szembe akar szállni a go
nosszal és a hatalmasok erejével és gonoszságával.

A pálmák vasárnapját soha nem értették meg a nagy- 
tömegek, egész derűs és mégis olyan komor sejtéseket en
gedő örvendezésében. Soha nem értették meg, hogy a pál
mák vasárnapján, azon a napon, amelyen Jeruzsálem népe 
zöld pálmákkal kezében és örvendező reménységekkel szi
vében üdvözölte a nemzet megváltóját, csalódott ez a nép. 
Nem következett be a zendülés, a szamáron lovagló szelíd 
és fehér alak után nem jöttek fegyveres bandák és nem a 
lázadás vonult be Jeruzsálembe, ahogy a római helytartó
nak magyarázták, hanem az igazság. Ezt az igazságot ez a 
magábazárt nép nem tudta megérteni, ahogy egy kis edény 
nem képes befogadni magába a legdrágább bornak édessé
gét sem, ha a bor túlömlik rajta. Az egy Isten-vallás, a 
nagy megváltó gondolat, a szeretetnek és testvériségnek 
gondolata elsorvadt volna egy nép szűk körébe szorítva
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ha a pálmák vasárnapján nem éri csalódás Jeruzsálem re
ménykedő népét. A földi Messiás, a nemzeti megváltó, az 
idegen iga ellen harcoló nemzeti hős nem lehetett az a ga- 
lilcai, aki már kinőtt a nemzeti gondolatból, aki már isteni 
hivatásában és isteni küldetésében minden embernek atyja 
és testvére volt.

A középkor nagy keresztény téritői soha sem tudták 
megmagyarázni a vad germánoknak, miként lehetett az, 
hogy Jézus hívei közt nem akadt egy ember sem, aki fegy
verrel védelmezte volna meg a Messiást, csak Péter, az a 
Péter, aki azután háromszor is megtagadta. A pálmák va
sárnapjának tragikus tévedései, amelyeket csupán a félre- 
itélés lát tévedéseknek, érződnek meg ezeknek a félbarbá
roknak a kételyeiben, amelyekkel lenézték, elitélték a ta
nítványokat. így kellett ennek lennie, egy magasabb akarat 
így rendelte. Egy magasabb jóság íg}̂  követelte, a végtelen 
kegyetlenségben, amely a nagyhét szenvedéseiben ma is 
még megrázó erővel szól az emberiséghez, a végtelen áldo
zat, a végtelen jóság van, amely nem egy népnek, hanem  
a világ minden népének akarja megszerezni a benső igaz
ságot, amely nem egy népet akar felszabadítani egy ide
gen elnyomás alól és egy benső elnyomás szenvedései alól, 
hanem minden népet és minden embert ki akar vezetni a 
szenvedésekből és el akar juttatni a lelki megnyugvásig.

A pálmák vasárnapjának tragikus tévedése, hogy 
azok, akik ma sem tudják megérteni a galileit, ráolvassák, 
hogy ,,Az én világom nem erről a világról való“ és ebből 
új vádakat kovácsolnak ellene, ahogy vádat kovácsoltak 
ellene kétezer esztendővel ezelőtt az írástudók és a papi fe
jedelmek, mert ezek azt hirdették, hogy a galileai megron- 
totta az embereket szelídségével. Nem tudják megérteni, 
hogy ez a szelídség és ez a jóság nem csupán egy túlvilági 
örökéletnek előkészítője, hanem a földi életnek is megja- 
vítója. Kétezer esztendővel ezelőtt Jeruzsálem népe nem ér
tette meg Jézust és azt kérdezzük, hogy most kétezer esz
tendővel utána, értik-e, ismerik és úgy szeretik-e, ahogy őt 
kell szeretni. Kérdezzük, hogy vájjon követik-e a tanítá
sát és megértik-e a tanítását? Kérdezzük, hogy akarják-c 
akármelyik oldalon állók is igazán, szívből, a lélek legm é
lyéről, hogy már itt a földön valóság legyen az a jóság, 
az a szeretet, az a testvériség, amelyet a galileai hirdetett, 
aki a pálmák vasárnapján örömujjongások közt vonult be 
abba a városba, amelynek fiai őt a rómaiak szégyenfájára



szegezték. Vájjon igazán tudják-e ma az akármelyik olda
lon állók is, azok, akik támadják és még a gondolatát is 
bántják, hogy azért kotlett kétezer esztendővel ezelőtt meg
halnia, hogy halála után út legyen az emberi testvériség és 
az emberi szeretet felé.

Nem értik ezt az emberi testvériséget és nem értik 
ezt az emberi szeretetek ahogy Jeruzsálem népe se tudta 
megérteni, nem értik a vörösök sem, akik hivatkoznak rá 
és nem értik a barnák sem, hogy mindenféle kerülő utón, 
de megtagadják. Péter háromszor tagadta meg és hányszor 
tagadta meg őt az ember? Soha nem tagadták meg annyi
ra, olyan keservesen és annyi makacssággal, mint éppen 
most, amikor minden szavába belekapaszkodnak, minden 
mozdulatát ide-oda magyarázzák, hogv örök igazságaival 
szemben a maguk kis igazságát bizonyítgassák.

CLAUSEWITZ KATEKIZMUS

Clausewitz Károly porosz tábornok a háború filozófu
sa. Az élete semmiképpen sem bizonyítja, hogy a háború jó 
dolog. Apja Nagy Frigyes hadseregében harcolt és a rok
kant katonatiszt nyomorúságos kis civilállásban tengődött 
élete végéig, mert a háború, a sebesülés, a rokkantság k i
lökte pályájából. Clausewitz tizenkétéves korában lépett a 
porosz hadseregbe és talán az első «reprezentánsa volt an
nak az új katonatiszti típusnak, amely gondolkozik és az 
agyával dolgozik. A modern porosz hadsereg megszerve
zése Clausewitznek az érdeme és Clausewitz fektette le a 
modern hadviselés taktikai és stratégiai alapvonalait. Clau
sewitz, aki tizenkétéves korától kezdődően katona volt, 
soha nem tudott nagy7 személyi sikereket elérni. Az új had
viselés nagy teoretikusa mindig a második helyre szorult, 
pedig korának legnagyobb háborúiban harcolt és végül egy 
büntetőexpedícióban, amelyet a lázongó lengyelek megféke
zésére küldöttek ki, a háború kísérője, a kolera ölte meg.

Ma Clausewitz a német magasabbrendü katonai szel
lemnek a megtestesítője. Clausewitz gondolatai vezették a 
német nagyvezérkart a világháborúban is, úgy hogy szinte 
azt lehetne mondani, hogy7 Clausewitz igazi háborúját 
majdnem száz esztendővel a halála után küzdötte végig. 
Érthető, hogy az új Németországban a háború filozófusá
nak egészen különös figyelem és szeretet jut osztályrészül.



Most, több mint száz esztendővel halála után egész irodai* 
ma támad a Clausewitz-tilozöíiának és kezünkbe került 
egy kis könyv, Horst von Melzsch* német altábornagy ta
nulmánya, amelynek jellemzően „Clausewitz katekizmus“ 
a cime. Érdemes ezt a könyvet végigolvasni. Érdemes ke
resni a magyarázatot, amellyel Clausewitz bizonyítja, hogy 
a háború szükséges és amellyel Clausewitz igazolja, hogy a 
háború miért szükséges.

A Clausewitz katekizmus első tétele így szól: ,,Nincs 
más segítség, csak az, amit magunk adhatunk magunknak, 
nincs más menekülés, csak az, amelyet erőnk, eszünk és 
szivünk szerez meg.“ Ebben az egyszerű mondatban a na
póleoni háborúk korának taktikusa már lefektette a mo
dern nemzeti állam elgondolásának alapjait. Nincs más se
gítség, csak amely belülről, a nemzetből jön és minden baj
ból csak a belső erő adhat menekülési utat.

Metzsch könyve végigvezet Clausewitz nagy mondásain 
és természetesen, úgy amint ma mindenki a maga álláspont
ját akarja igazolni, a nagy katona-filozófus tételeivel is azt 
bizonyítja, hogy a Clausewitz-féle taktikai elgondolások és 
stratégiai elvek csak egy nemzeti szocialista államban va
lósíthatók meg. Ez a könyvnek a napi politikai része és va
lóban nehéz volna vitatkozni egy nemzeti szocialista kato
nai szakíróval, aki a háború tudományát tulajdonképpen a 
politika tudományának tekinti. Ezt a magyarázatot Clause
witz tételeivel igyekszik bizonyítani és így még nehezebb 
azon a síkon haladva, amelyet a könyv követ, megkeresni 
a tulajdonképpeni igazságot. Clausewitz ugyanis azt mond
ja, hogy „a háború a nemzeti erők természetes kifejezése 
és csak akkor szünhetik meg, ha az európai emberfajta 
káoszából a természet törvényei szerint a szervezett államo
kig tud fejlődni.“ Már most ez teljesen beállítottságnak 
dolga. Mindenki azt hiszi, hogy a maga ideál-állama a 
káoszból kivezető államforma.

Érdekesebb ma, amikor új világháború rémségei ki
sértik a rettegő emberiséget, Clausewitz véleménye magá
ról a háborúról. Clausewitz a háborúról ezeket mondja: „A 
háború az erőszak cselekedete, hogy vele az ellenfelet aka
ratunk teljesítésére kényszeresük.“ Ez becsületes beszéd, 
ez a katonának a beszéde, aki nem köntörfalazik, nem me
sél humanizmusról és civilizációról és megmondja őszin
tén, hogy a háború a kényszerítésnek eszköze. Döntő jelen
tőségű Clausewitznek egy másik mondása, amely igv szól:



„A háború csupán a politikának folytatása más eszközök
k e l“

Metzscli ezt a tételt úgy magyarázza, hogy milliók és 
milliók öntudatlanul már érzik azt az igazságot és min
denki, aki politikával foglalkozik, tudja, hogy ha a po
litika békés eszközeivel nem lehet eredményre jutni, akar
va, akaratlanul a háborús eszközökkel kell próbálkozni, te
hát a háború tulajdonképpen csupán a békepolitikának a 
folytatása a fegyveres erő segítségével. A lényeget Metzsch 
abban látja, hogy a háborúban mindig követni kell a béke
politika célját és a háborúnak soha nem szabad öncélúnak 
lenni.

Nagyon tisztességes és nagyon tiszteletreméltó az, hogy 
Metzsch hangsúlyozottan hivatkozik Glausewitznek erre a 
tételére: ,,Nincs olyan állam, amely egy másik állam ügyei
ben olyan komolyan járna el, mint saját érdekében“. Ezt 
a pontot ma különösen jól emlékezetbe kell vésni. Ma, az 
össze-vissza bogozódott szövetségek és jobbra-balra ka
paszkodó szerződések korában és ha igazságosak akarunk 
lenni, a Clausewitz-kommentátor Metzsch álláspontját kell 
elfogadni, amely szerint minden államnak arra kell töreked
ni. hogy maga legyen erős és hogy egy szövetségben érték 
legyen. Mert a szövetség csak akkor fogja érdekeit képvi
selni, ha ellenszolgálatokat várhat tőle.

Mindezek után még eg\r Clausewitz tételt kellene meg
tanulni azoknak, akik annyira vágyakoznak a háború 
után: „A háború a veszedelem, a testi megerőltetés; a bi
zonytalanság és a véletlen.“ Ezt a háború filozófusa, a mo
dern kor legnagyobb taktikusa mondja. Véletlenek döntik 
el a háborúnak sorsát és azt keli kérdezni, hogy szabad-e 
emberek millióinak életét a véletlenre bízni?

A KEZEK BALLADÁJA

Egyszerű kis nyári írás. Nincs benne politika, nincs 
benne semmi. Csak olyan hangulat, nyári elfutó gondolat, 
amilyen egy nyári pihenő, furcsa félálom. féléberség lei
kéből jöhet. '

Mit csinál az íróember a nyári pihenőjében. Nem o l
vas. Az írásban nem a megcsinálás, nem akarom úgy mon
dani, az alkotás, a nehéz, a munka, hanem az előkészület; 
az anyag megkeresése, az össze-vissza olvasás. Ennyi, meg



ennyi újság, ennyi meg ennyi könyv. A nyári pihenőben, 
nem szabad olvasni, legfeljebb régi szép írásokat, verseket, 
amiket máskor nem igen olvas az ember.

így olvastam el egy régi flamand költőnek bársonyos 
kis versét. Na, nem flamandul, hanem már fordításban és 
merta régi lelkemnek olyan közel van minden, ami németi 
szép német fordításban. Milyen jók, milyen finomak és tö
kéletesek ezek a német fordítások. Mennyi szépségben adják 
vissza a régi életvidám flamandnak a gondolatait. Vala
hogy így mondják:

Láttam az ú'rnőm kezét a holdfényben. Gyöngyházból 
faragott fehér madárka. Milyen szép. Az újjai mint finom  
karcsú virágszálak és kezének öble mint az anya simoga- 
tása. Mennyi jóság és mennyi finomság van úrnőm kezé
ben. Ahogy fekszik a holdfényben a sötét márványon, olyan  
mint a jóság és a márvány is megreszket gyengéd simoga- 
tásától. Mennyire gyengéd és mennyire óvatos ez a kéz. 
Ezek az újjak, ezek a tökéletes szép faragványok nem tud
nak rosszat tenni és ez a gyönyörűséges kéz csak azért van, 
hogy jó legyen. Mennyire szeretem úrnőmnek fehér és jó
ságos kezét.

Kicsit mosolyogtam a régi flamandon és arra gondol
tam, hogy azóta már ezren írták meg, poéták, hogy úrnőjük 
keze mennyire jó és mennyire gyengéd és ha még lesznek 
ezer esztendők után poéták, még mindig találnak úrnőt és 
még mindig találnak szépséges, jóságos kezet. Aztán félre
tettem a régi verskötetet és belenéztem az újságba. Ez az 
igazi luxus a nyári pihenőben. Csak belenézni az újságba. 
A háromnapos újságban találni szenzációkat. Aztán m eg
akadt a szemem egy híren. Zágrebban átvágta a nyakát egy 
Bécsből emigrált zsidó állatorvos. Nem olyan nagy dolog, 
hiszen most nem olyan ritkaság az öngyilkosság, amely va
lahogyan egybekapcsolódik Béccsel. Azért vágta át a nya
kát a bécsi állatorvos, mert nem tudott idegenben élni, 
mert hazavágyódott, mert az élet elvesztette az értelmét, ha 
nem élhetett otthon a hazájában, a városában, az életében. 
Minden, ami nem a haza, ami nem a város, az már nem  
az élet. És hirtelen belecsendültek agyamba a régi flamand  
verssorok, abban a nagyon szép német átültetésben. Olyan 
a keze, mint gyöngyházból faragott madárka. Milyen lehe
tett a keze ennek az embernek, amikor átvágta a torkát, 
mennyi vergődés, mennyi elkínzottság, mennyi halálos aka
rás és mennyi hazavágyás. Hazavágyás. Ez az ember a sa



ját kezével, milyen borzasztó, a saját kezével ölte meg m a
gát, mert nem tudott idegenben élni. Idegenben, milyen fur
csa, hiszen ennek az embernek nincsen hazája. Milyen fur
csa, ennek az embernek a keze talán okos kéz, dolgos kéz, 
lehet hogy kapzsi kéz, lehet hogy önző kéz, görcsös gyilkoló 
szerszám lett, mert ez az ember úgy érezte, hogy ennek a 
kéznek csak akkor van értelme, ha ott használhatja, ahol a 
hazája volt. A hazája, amely jobban elveszett, mint Vinela, 
a csodálatos város, amely elsüllyedt a tenger alá. Ennek az 
embernek a hazája ennek az embernek a számára elsüllyedt 
a tenger alá.

Megint eszembe jutnak a régi verssorok. Jóság, símo- 
gatás, egy jó kéz, egy szelíd, egy simogató kéz és aztán rám- 
támadt a kérdés, milyen lehet a kéz, amely ezt az embert 
megragadta, egy tollvonással kilökte az életből. Milyen le
het a kéz, amely emberek ezreit megmarkolja, túlemeli az 
élet valóságain és kilöki a soha meg nem próbált, soha el 
nem képzelt szenvedések tengerébe. Milyen lehet a kéz, 
amely csak erő, amely csak tudatosság, amely csak szá
mítás, milyen lehet a kéz, amelyben nincsen szánalom és 
nincsen megértés.

Ezer esztendők alatt ezer verset írtak jó kezekről, szép 
kezekről, gyengéd kezekről. Szépek ezek a versek és soraik 
mint édes gyümölcs olvadnak az olvasásban. A soraik kis 
hiijinuszok az élet örömeinek és a szépség boldogságának 
dicsőítésében.

Mikor írják már meg egyszer az erős kéznek, a tudatos 
kéznek, a szánalom nélküli kéznek a balladáját. Milyen vers 
lesz ez ? Dantenak verssorai élednek majd benne újra. A po
kol hét körének minden szörnyűsége semmi, mert mi min
dent tudnak csinálni az erős kezek, amelyekben nincsen 
szív és nincsen szánalom. A kezek, amelyek nem ismernek 
embert és amelyek embert kilöknek az emberségből, a ke
zek, amelyek elvesznek hazát és a haza helyett nem adnak 
semmit, mert a haza helyett nem lehet semmit se adni. Mi
lyen szörnyű ez a szegény állatorvos, akinek a keze, dol
gos szerszám, gyilkos önpusztító eszköz lett azért, mert 
nem tudott hinni semmiben, mert aki nem tartozik vala
hová, akinek nincs sehol egy pont, amelyről úgy érezze, 
hogy az a haza, az nincsen sehol, az már nem ember és 
annak a keze semmire se jó, annak a keze haszontalan jó



szag, felesleges, kiselejtezett, semmi holmi. Istenem, mit is 
csinálhatott volna ez a szegény bécsi állatorvos ezekkel a 
semmivé vált kezekkel. Istenem, talán így volt neki a leg
jobb és ha így is volt, ha ez is volt a legjobb megoldás, 
mégis szörnyű, még se tudjuk megérteni, mégis lázadozik 
bennem valami az ellen, hogy azt a szerencsétlen kezet, 
amely valaha dolgos és hasznos kéz volt, gyilkos szerszám
má változtatta valahol egy kéz, amely közömbösen és rez
zenés nélkül aláírt valahol egy aktát.

Mennyi jóság van a kezekben és mennyi jót lehet tenni 
egy kézzel. Mennyi szánalom és mennyi vígasztalás van az 
anya kezében, mennyi szépség és mennyi báj az úrnő kezé
ben, amelyről halk pengésű, holdvilágfényű sorokat írt a 
régi flamand költő és mennyi Dante fantáziáját megcsúfoló 
gonoszság van a kezekben, amelyek rebbenés nélkül, kö
zömbösen írnak alá szörnyű aktákat, amelyeknek egyszerű
ségében és szófukarságában, hivatalos stílusában benne van 
az életnek és a halálnak minden keserűsége.

O mennyire szép és mennyire jó egy jó kéz, akkor is, 
ha nem gyöngyházból faragott madárka, ha nem finom  
hajlásúak az ujjak és nem arra valók, hogy izzó csókok 
hódoljanak nekik. Milyen szép és milyen jó az anyának a 
keze, milyen drága a kidolgozott anyai kéz, amelynek si
mítása mégis finom és enyhítő és milyen szörnyű a férfiak 
keze, a tömpe ujj, vagy a horgas ujj, az erős marok, a ke
mény ököl, amely tud lesújtani, tud fojtogatni, tud mesz- 
szire lökni, tud emberéletet kettészakítani és amely tud em 
bertelen lenni.

Nem jó dolog nyári pihenőben régi flamand verseket 
olvasni. Nem jó dolog nyári pihenőben a lélek mélységeibe 
beengedni a régi édességet, amellyel egy poéta megénekelte 
a holdvilágban fürdő szép, jó, simogató fehér kezet. Nincs 
az a finomság, amibe bele ne rúgna a ma és nincs annyi 
jó kéz. nincs annyi gyengéd kéz, amely bekötözhetné a se
beket, azokat a sebeket, amelyeket a tömpeujjú. a horgas- 
ujjú. csupa akarat, csupa erő kezek ütnek.

Ez a kezeknek a balladája. Fájdalmas és vigasztalan, 
sötét és reménytelen, mert most a kemény kezek uralkod
nak. A tömpeujjú, a megmarkoló ujjú kezek marcangolnak 
most szét mindent, amit valaha áldott kezek felépítettek.

Ez a kezeknek fájdalmas balladája.



A JÓ PÉLDA

André Mauriac, az Institut tagja, katolikus regényíró. 
Ezt nem ügy kell érteni, hogy katolikus és regényíró, ha
nem magasabb értelemben, úgy, amint mondjuk: katolikus 
regényíró. Minden Írásában a katolikus világnézet az ural
kodó és minden írásában a katolikus gondolatot szolgálja. Ez 
még mindig nem volna elég annak indokolására, hogy az 
ennyi, meg ennyi ezer katolikus valláséi író közül mért ép
pen ezt az egy írót mondják katolikusnak. Itt van a lénye
ges különbség. Mauriac hivő katolikus, lélekben keresztény. 
A levegője, az egész életműve a katolicizmus és talán nem  
is tudna írni, ha nem írhatna úgy, ahogy hite és meggyő
ződése diktálja. Itt van a nagy különbség, a sokezer többi 
és az egy Mauriac között. Ma divat keresztény írónak lenni, 
sőt több, üzlet. Rengetegen vannak, gombamódra elszapo
rodtak, mint valami védjegyet, reklám felírást, szabadal
mazott és alaposan kihasznált üzleti márkát használják a 
kereszténységet. Rengetegen vannak, akik azt hiszik, hogy 
az a véletlen, hogy kereszténynek születtek, már jogcím ar
ra, hogy bizonyos előnyökhöz jussanak és jogcím arra is, 
hogy többet követeljenek, mint mások, akik esetleg egy ver
senyben eléjük kerülnek sőt azt is lehet mondani, egy ver
senyben kíméletlenül előretörnek. Rengetegen vannak, akik
nek a kereszténység üzlet, foglalkozás, jövedelmi forrás, 
rengetegen vannak, akik állandóan nyelvükön forgatják a 
kereszténységet, mint jelszót, de vagy nem tudták soha. 
vagy nem értették meg soha, hogy tulajdonképpen mi a ke
reszténység. André Mauriac, a keresztény író, a kimondot
tan katolikus író, a lelke szerint és meggyőződése szerint 
hivő, egészen másként értelmezi a kereszténységet, mint 
azok, akik nemcsak írók és nemcsak bizonyos országokban, 
hanem a világ minden országában és minden foglalkozásá
ban, a szokás szerinti kereszténységet most már üzletszerű 
kereszténységgé alacsonyítják le.

André Mauriac, aki úgy lett akadémikus, hogy a leg
szélsőbb baloldal írói is elismerték megválasztásának ter
mészetességét és jogosultságát, írásaiban egyszerű ember. A 
hit, a meggyőződés, a belső érzés fűti át ezeket az írásokat 
és ez a hit ad különös erőt, különös ízt, különös szépsége
ket Mauriac műveinek. Már egész irodalom foglalkozik ez
zel a különös irodalommal, amelynek megteremtője André 
Mauriac és a kritikusai az őskeresztény himnuszok szer



zöiliez, a naív és szépséget kereső középkori igazi költők
höz hasonlítják, akiknek az írása ugyanaz volt, mint ezé a 
nagyon modern franciáé, a hitnek, a meggyőződésnek és a 
belső jóságnak a kivetítése.

Nagyon sok példa azt bizonyítja, hogy jogos bizonyos 
gyanakvás még a nagyon nagyok írásban jelentkező jósá
gával szemben is. Van egy igazán nagy magyar író, aki az 
utolsó százesztendő egyik legszebb és legemberibb nyomor
legendáját írta meg és akiről mégis tudja mindenki, hogy 
azt se tudja, hogy mi a nyomorúság és soha eszébe nem  
jutott még egy mozdulattal se segíteni bárki emberfián. 
Mindig megvan az a gyanú, hogy a nagyon szépen író em 
bernél a jóság bizonyos mértékig póz, Mindig megvan az a 
komisz, rossz érzés, hogy csak szavak azok, amiket írásban 
kap az olvasó, mert sokszor azt kell látni, hogy a legna
gyobb igazságoknak hirdetői magánéletükben nem riadnak 
vissza a legkomisszabb igazságtalanságtól sem.

Kevés embernek adatott meg, hogy a tehetség, a zse
nialitás mellett jó is lehessen. A legnagyobb, a tökéletesség, 
az olimposzi Goethe annyira felette állott mindennek, ami 
emberi, hogy már nem is tudott jó lenni. Minden, amit al
kotott, annyira szép és annyira tökéletes volt, hogy az írá
saiból és az életéből valahogyan elveszett a legnagyobb tö
kéletesség, az egyszerű emberi jóság. A kisebbek, akik csak 
kapaszkodtak az Olimposzra, a művészi tökéletesség, a for
maszépség után kapkodtak és ha nagyon ügyesek akartak 
lenni, megjátszottál^ a jóságot, mert rájöttek arra, hogy sok 
mindent lehet pótolni, ha az író jó. Az írói jóság, a meg
értés, az írásban megbocsátás és segítés, az írói üzletnek 
egyik része lett. Így eszünkbe jut, hogy Hans Heins Ewers, 
aki valamennyi német író közül elsőnek csatlakozott a ho
rogkereszt gondolatához, úgy huszonöt esztendővel ezelőtt 
eg3Űk legszebb novelláját, a német próza egyik csodálatos 
mesterművét egy szegény zsidó diákról írta és ebben m in
den sor csak \igy csepeg a fájdalmas és megértő ember
ségtől. Akkor ez volt a divat és ez volt az üzlet, akkor ez 
a gesztus tetszett, akkor ebben a formában érezte meg a na
gyon tehetséges és a formákban nagyon tökéletes H. H. 
Ewers a sikert. Ha így végiggondoljuk ezeket — és a pél
dákat a végtelenségig lehetne folytatni — akkor van valami 
jogosúltsága annak, hogy bizonyos komisz gyanakvással 
nézzük Mauriacnak kereszténységét, rajongó katolicizmusát, 
égő és megható belső hitét. Hátha ez is csak blöff, hátha ez



is csak trükk, hátha ez is csak olyan ügyeskedés, mint a 
csodálatosan szép, megrázó és amint kiderült, mégis csak 
hazug H. H. Ewers novella.

Most aztán az író és az ember André Mauriac, az Insti- 
tűt tagja, a katolikus regényíró, a meggyőződéses jobbolda
li és buzgó keresztény tettekkel bizonyítja, hogy amit ír, 
az hit és amit az írásban mond, az nem szép ügyeskedés, 
hanem meggyőződés és belső parancsnak teljesítése. André 
Mauriac, a katolikus, a jobboldali Párisban maga szervezett 
meg egy egész akciót a menekültek segélyezésére. Egészen 
furcsa, egyéni és újszerű ez a segítés. Mauriac kolduló le
veleket ír gazdag emberekhez és alamizsnákat gyűjt a Pa
risba menekült zsidó és baloldali nyomorultak segélyezésé
re. Nem keresi, hogy azok, akiknek segítség kell, milyen 
formák között imádják az Istent és nem kutatja, hogy 
azok, akiken segíteni kell, milyen elgondolásokkal akarják 
rendezni a világ dolgait. André Mauriac, az író, a meggyő
ződéses katolikus, az igaz keresztény csak azt a parancsot 
látja, hogy segíteni kell, mert a segítés emberi és kereszté
nyi kötelesség.

Egy római történetíró csodálkozva jegyzi meg, hogy 
mindig jobban terjed a birodalomban az a keleti babona, 
amelyet zsidók hoztak be a birodalom nagyvárosaiba és 
amelynek parancsa az, hogy imádjanak egy embert, akit 
\alam elyik obskúrus ázsiai városkában keresztre feszítettek. 
A római történetíró ehhez a csodálkozó megállapításhoz 
hozzáfűzi, hogy annál különösebb a különös szekta elterje
dése, mert híveire súlyos kellemetlenségeket idéz fel, nehéz 
kötelességeket ró és mégis annyi erő és annyi meggyőződés, 
van az új babona hirdetőiben, hogy római polgárok egybe
keverednek rabszolgákkal, szétosztják a szegények között 
vagyonukat és eltűrnek minden üldözést, azért, hogy ke
resztények lehessenek. Ebben a majd kétezer esztendős cso
dálkozásban benne van az igazi kereszténység egész lénye
ge. Nem előny, nem siker, nem  felfelé vezető út, hanem ül
döztetés, szenvedés és szenvedések vállalása volt a keresz
ténység. Az őskeresztények idejében nem kellett volna cso
dálkozni egy André Mauriacon. mert azok, akik a mártí- 
romság koszorúja után epedtek, azok, akik megértették az 
igét és tudták követni az utat, ezren és ezren, tízezren és 
tízezren, százezren és százezren voltak. André Mauriacok 
voltak. A szenvedésnek és a segítésnek hősei, a megértésnek 
és a jóságnak a tanítványai. Nagy szavakat igazán nem



kell halmozni. Egyszerűen keresztények voltak. Azok vol
tak, akiket a római író nem érthetett meg, úgy ahogy nem  
érthette meg őket a római hivatalnok, a 'római jogász, mert 
a római gondolatnak a haszon, az előny, a siker, a nyere
ség volt az irányítója. Ez a római gondolat nem érthette 
meg azt, amit keleti babonának mondott, mert ennek a ke
leti babonának lényege a jóság és a segítés volt.

Ezekben a nagyon komisz időkben, amikor furcsán 
mosolyogva mesélik, hogy magyar írók nem akarták alá
írni az ötven magyar írónak megrázó és emberi hitvallását, 
valami nagy megnyugtatás, hogy vannak André Mauriacok. 
Ezekben az időkben, amelyekben úgy látszik, hogy a nyers 
erő, a haszonkeresés, az üzleti számítás és a mesterségesen 
kitenyésztett faji felsőbbrendűség gondolata csírájában öl 
meg minden szépet és jót, amit az a bizonyos keleti babona 
hozott a nyugati civilizációnak, ezekben az Időkben, am e
lyek minden emberi jóságot el akarnak temetni, megnyug
tató és biztató ez a példa, az igazán és bensőségesen jó 
André Mauriacnak a példája. Sokan vannak, akik boldogan 
lubickolnak az üldözéseknek hullámai között, mert jó halá
szat kínálkozik az üldözések vizeiben. Sokan vannak, akik 
trenírozzák magukat arra, hogy rosszak hihessenek és so
kan vannak, akik talán jobb belső meggyőződésük ellenére 
együtt üvöltenek az üvöltőkkel, mert félnek attól, hogy egy 
szer majd számon kérik tőlük a hallgatást. Sokan vannak, 
akik a legszebbet, a legnagyobbat is üzletté alacsonyttják 
le és sokan vannak, akik csak azért vállalják az emberi 
alacsonyságok jelszavait, mert úgy érzik, hogy ebből lesz 
az üzlet. Ezekben az időkben André Mauriac, a jobboldali, 
a keresztény, aki kolduló levelekkel zaklatja barátait és 
tisztelőit, hogy segíthessen baloldali, vagy zsidó menekülte
ken. példa, megnyugtatás és vigasztalás. Nem az üldözöt
teknek, nem a menekülőknek hanem azoknak, akikről olyan  
kevésszer esik szó mostanában. A jószándékuaknak, az iga
zaknak, akikben azonban nincs meg az igazságnak és a jó
szándéknak ereje, akik ide-oda hányódnak ma a gyűlölkö
déseknek és iizletes elgondolásoknak hullámain és akik lel
kűk legmélyén mégis érzik, hogy rosszul cselekszenek, am i
kor hallgatnak, vétkeznek, amikor csendben vannak és bű
nösek, mert nincs bennük elég jószándék és elég igazság a 
jócselekedetekre. Ezeknek példa, biztatás és vígasztalás 
André Mauriac, aki igaz ember, több mint művész, több 
mint költő, mert valóban ember.



A RENDŐRI FELÜGYELET

Ez a szép körülírása egy nagyon csúnya dolognak. Egy 
olyan nagyon csúnya dolognak, amelyet a társadalom te
remtett meg és amelyről a társadalom álszentességének tör
vényei szerint nem illik beszélni. Néha azonban mégis be
következik valami olyan bonyodalom, amely lehetővé teszi 
a csúnya dolog szépítő körülírásának említését.

Pár nappal ezelőtt a budapesti bíróság elutasított egy 
válókeresetet, amely azon az alapon indult meg, hogy a 
férj tizenöt esztendei boldog házasélet után rájött arra a 
kellemetlen titokra, hogy felesége lánykorában rendőri fel
ügyelet alatt állott. A bíróság indokolása szerint azért kel
lett elutasítani a keresetet, mert az asszony a tizenöteszten
dei házasélet alatt semmiféle kifogásra nem adott okot és 
mert a férj vőlegény korában elmulasztotta a kötelező ér 
deklődést jövendőbelijének múltja felől. A bíróság indoko
lása logikus, helytálló, igazságos és még sem érinti a kér
désnek lényegét.

A lényeg, a rendőri felügyelet maga. A rendőri felügye
letet a társadalom azért teremtette meg és azért szervezte 
meg, mert a társadalomnak szüksége van olyan nőkre, aki
ket rendőri felügyelet alá kell helyezni. A rendőri felügye
let maga nem büntetés, mai elgondolásában nem is megbé
lyegző, csupán óvatossági rendszabály, amelyet a társada
lom, az intézmény úgy kezel, hogy használatából a társa
dalomra semmiféle kár ne származzék. A társadalom a 
rendőri felügyelet intézményét azért alkotta meg, hogy azo
kat, akik igénybe veszik a szerencsétleneket, ne érje semmi
féle károsodás ebből a kapcsolatból. Tulajdonképpen nem  
is szigorúan vett rendőri, hanem inkább egészségügyi 
rendőri intézkedésről van szó és ebből logikusan követke
zik, hogy azok, akiket a rendőri felügyelet alatt álló nők
nek neveznek, erkölcsi szempontból kifogás alá nem esnek. A 
kérdés csupán az, hogy melyik erkölcsről van szó, a társada
lom erkölcséről, vagy a magasabb értelemben vett erkölcsről. 
A társadalom erkölcse szerint egészen világos, hogy ezek a nők 
erkölcstelenek, hiszen erkölcstelen mesterséget folytatnak. 
Ez a szavakkal való játék jellemzi legjobban a társadalom  
kétszínűségét és álszenteskedését. A különböző állami intéz
kedések igazolják leginkább, hogy mennyire szüksége van 
a társadalomnak ezekre a nőkre, szolgálataikra és a társa



dalom a szolgálatokért, az igénybevételért, az erkölcstelen
ség bélyegét nyomja rá azokra, akiket felhasznál.

Ez megint szavakkal való játéknak tűnhet fel. Hiszen 
senki nem kényszerit senkit arra, hogy a saját testét áru
cikké alacsonyítsa le és a rendőri felügyelet első cselekedete 
az a figyelmeztetés, amellyel a hivatal fogadja a szomorú 
mesterségre jelentkezőt, az a visszariasztás, amely a rette
netes életpályának hivatalos kapuján áll A valóságban 
azonban ez mind csupán forma, mert az a szerencsétlen, 
aki már odáig jutott, hogy jelentkezik azért a bizonyos ke
serű engedélyért, már túljutott mindenen és rajta már nem 
^segítenek sem az intelmek, sem a figyelmeztetések. Sokkal 
előbb kezdődött meg a tragédiája, tulajdonképpen már az
zal, hogy nem is érezte a tragédiát. Ma már annyira elju
tottunk, hogy szabad a dolgokról beszélni. Nemcsak sza
bad, kell is, mert ha nem beszélünk, csak falazunk, csak 
takargatunk és meg se próbáljuk a segítést. A rendőri fel
ügyelet rettenetes útja az a sok megaláztatás, emberméltó- 
ság megcsúfolás, ami a rendőri felügyeletnek természetes 
velejárója, tulajdonképpen csak befejezése annak a keser
ves pályának, amelyre minden esztendőben sokszázezer nő 
indul. Nem túlozunk, sok százezer. És ha el is hisszük 
hogy vérmérséklet, könnyelműség, véletlen, rossz társaság, 
ezer és ezer nőt sodor el, mégis a csupasz és komisz igazság 
az, hogy a kenyér, a mindennapi kenyér megszerzésének 
gondja a legnagyobb kerítő. Ezt a gondot a társadalom a 
sokszázezer nyomorúságos nőről nem tudja levenni és* ha 
egészen mélyére tekintünk a dolgoknak, akkor azt kell lát
nunk, hogy éppen az a sokat emlegetett erkölcs nem is na
gyon kívánja, hogy ne legyen ennek a sokszázezer nőnek 
ez az életpályája.

Körülbelül fordítva áll a dolog. Majdnem ma is érvé
nyes a bölcs nürnbergi tanácsnak talán hétszáz esztendős 
döntése, amely szerint szükség van a szabad lányokra, hogy 
a tisztes polgárlányok erkölcseit ne fenyegesse senki. A 
nürnbergi tanácsurak ismerték az életet és nem féltek attól, 
hogy megmondják az életnek ezt a kegyetlen igazságát. Ma 
azok, akik a társadalom erkölcseinek őrei, nem ismerik ke- 
vésbbé az életet, mint a hétszáz esztendő előtti nürnbergi 
tanácsurak, de óvatosabbak és nem esnek az őszinteség bű
nébe. Egészen jól tudják, hogy szükség van ezekre a szeren
csétlenekre, de úgy tesznek, mintha nem tudnának a szük
ségről és álszenteskedésükben egyszerűen nem látják meg



a valóságot. Nem látják meg, mert nem akarják meglátni. 
Mert ha beismernék a tényeket, ha hangsúlyoznák, hogy 
olyan időkben, mikor hivatalos megállapítások szerint a fér- 
fiák igen nagy százaléka harminc esztendős korán alul 
semmiképpen nem nősülhet meg, ha beismernék, hogy a 
férfi lakosságnak igen nagy százaléka egyáltalában nem le
het meg enélkül a szörnyűség nélkül, akkor nem kezelnék 
a szörnyűség eszközeit, a társadalomnak annyira szüksé
ges szerencsétlen nőket állatnak, használati tárgynak és 
nem tekintenék ezeket a nyomorultakat az emberiség söpre
dékének. Nem mondanák, hogy erkölcstelenek, úgy amint 
nem erkölcstelen a csatornatisztító és nem erkölcstelen a 
hóhér. Mindegyikre szüksége van a társadalomnak és miért 
sújtja az erkölcstelenségnek félhivatalosan elismert bélyege 
csak a nőket, akik a társadalmat úgy szolgálják, ahogy a 
társadalom megkívánja tőlük.

Erre azt lehet mondani, hogy ez már túlzás, senki sem 
kívánja egyetlen nőtől sem, hogy eladja magát. Hivatalosan 
nem kívánja senki. Nincsen olyan törvény, amely a nők
nek bizonyos százalékát arra kényszerítené, hogy kenyerét 
teste árúbabocsátásával keresse meg. Ez igaz, de vannak 
negatív kényszerítő körülmények is és azt hisszük, hogy 
nem igen kell bizonyítani, hogy melyik negatív kényszerítő 
körülmény kergeti erre az útra a nőknek sajnos igen nagy 
hányadát.

Ha már benne vagyunk, legyünk egészen őszinték. Na
gyon kevés azoknak száma, akik a rendőri felügyeletnek 
nevezett óvóintézkedésnek súlyát érzik. Ha volna statisztika, 
akkor kiderülne, hogy ez a tulajdonképpen nagyon szük
séges intézmény csupán egy igen kis hányadra terjed ki. Ez 
nemcsak ma van így, bár nagyon szeretnénk elhitetni ma
gunkkal, hogy különböző modern próbálkozások okozzák 
ezt a veszedelmes helyzetet. Lady Montague, aki Mária Te
rézia idejében járt Bécsben, híres memoirjaiban azt irja, 
hogy Bécsben több mint kétezer szabad lány van, aztán eh
hez hozzáfűzi, hogy ebben a számban nincsenek benn a szo
balányok, cselédlányok és azok az úrihölgyek, amint a la
dy mondja, nemes kisasszonyok, akik pénzért árulják ke
gyeiket. Hát ma sincs másképp. Legfeljebb a különbség az, 
hogy ma nem olyan kegyetlen a társadalom a szabad lá
nyokkal szemben, mint volt kétszáz évvel ezelőtt és legfel
jebb még annyi különbség van, hogy ma könnyebb elrejte
ni a rejtegetni valókat, mint kétszáz évvel ezelőtt. Pedig



nagyon sok a rejtegetni való, de mert a társadalom nem  
akar meglátni semmit, ezt a sok rejtegetni valót el is lehet 
titkolni.

Ez az eltitkolás, ez a semmit észre nem vevés különö
sen igazságtalan azokkal szemben, akiknél mindent észre- 
vesznek. Nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos betegségek elter
jedtsége az utolsó másfél évtizedben veszedelmesen meg
növekedett és azt is tudjuk, hogy a betegségeket nem azok 
terjesztik, akik, amint a hivatalos eljárás parancsolja, ál
landó felügyelet alatt állanak, hanem azok a minden tisz
teletet maguknak megkövetelő dámák, akik nem kerülnek 
semmit ele vizsgálat alá. A társadalom tehát önmagával jut 
ellenkezésbe. Egy részt megaláz, meggyötör, kizár az em 
beri közösségből, azzal a magyarázattal, hogy magasabb 
társadalmi érdekek, népegészségügyi szempontok így köve
telik, a másik 'részt észre sem veszi, mert ez a másik rész 
már nem nyomorúságos krajcárokért adja el magát, hanem  
jelentős summákért, szép ajándékokért, vagy összekötteté
sekért és más hasonló jókért.

Az a bírói Ítélet, amely igazat adott a feleségnek, aki 
valaha szerencsétlen kiszolgálója volt a társadalomnak, igaz
ságos volt. És mégis álszentes volt, mert ha őszinte akart 
volna lenni, azt kellett volna mondani, hogy a rendőri fel
ügyelet nem bűn, nem bélyeg, hanem szerencsétlenség, 
olyan szerencsétlenség, amelyet nyomorúlt kis áldozatokra 
a mai társdalom hibás berendezése zúdít le.

MACHIAVELLI

Egy olvasó azt írja, hogy szeretné tudni a machiavel- 
iizmus lényegét. Van ez így. Az olvasó föladja a leckét és 
az olvasónak van igaza. Az újság arra való, hogy az olvasó 
kívánsága szerint igazodjék. Tehát mi is a machiavellízmus 
lényege.

Először meg kell mondani, hogy a machiavellizmus 
nem az a csúnyaság, nem az a szörnyűség, aminek különö
sen a századforduló idején fel akarták tüntetni. Körülbelül 
úgy lehet közeljutni a lényeghez, ha megismerjük Nicolo 
Machiavellinek az életét. Machiavelli humanista műveltségű 
firenzei polgár, a firenzei Signoria titkára, diplomatája, sok
szor követe volt. A kor és Firenze tele volt szörnyűséggel 
és rendetlenséggel. Itáliát egy erős akarat egységesíteni tö



rekedett és ennek az akaratnak útjában állottak a kis zsar
nok fejedelmek és a kis zsarnok köztársaságok. Az egyes 
fejedelemségekben és köztársaságokban a zűrzavart növel
ték a pártharcok és különösen nagy volt a fejetlenség a f i
renzei köztársaságban, amelyben a népuralom, az arisztok
rácia uralma és a fejedelmi zsarnokság egymásután követ
kezett és egymásután követett el olyan szörnyűségeket, 
amelyek keservesen megnehezítették a dolgozó ember éle
tét. Machiavelli, aki benne élt a politikában és Ismerte a 
politika piszkos üzleteit, csúnya intrikáit, a politika leple 
alatt elkövetett gaztetteket és azokat a komisz üzleteket, 
amelyekre politikai cégért akasztottak, nagy munkájában, 
amelynek ,,11 principe“ címet adott, útmutatást akart adni 
arra, hogy miként lehet kivezetni a népeket a végtelen zűr
zavarból.

Sok jel arra mutat, hogy a fejedelem mintája Borgia 
Caesar volt. Egészen bizonyos, hogy Machiavelli igen kö
zelről ismerte VI. Sándor geniális és rettenetes fiát és ok
mányok bizonyítják, hogy néhányszor udvaránál járt, mint 
a firenzei köztársaság megbízottja. Ez maga még nem vol
na elég bizonyság, de az a fejedelem, aki mindent megte
het és mindent megtesz minden erkölcsi skrupulus nélkül, 
amit jónak lát, valóban Borgia Caesar. Machiavelli elgondo
lása azután megerősíti a gyanút. A fejedelmeknek, vagyis 
az államnak, mert Machiavelli ideálja — egészen érthetően, 
hiszen megundorodott a demokratikus forma örökös vesze
kedéseitől, kicsinyes szempontjaitól és piszkos üzleteitől — 
az autokrata uralkodó, aki magában egyesíti magát az ál
lamot és az állam fejét. Ez a fejedelem, ez az állam felül- 
áll mindenen, ami a közönséges emberek törvénye szerint 
bűn. Csak egy törvénye van, az állam érdeke Ami az ál
lamnak jó, az jó és ha az államnak szüksége van eskiisze- 
gésre, még a gyilkosságra is, akkor ez jól van, mert nem 
a morális törvények a fontosak az állami életben, hanem 
a szükségesség és a hasznosság törvényei.

A machiavellizmus lényege körülbelül ennyi: A szük
ségesség, a hasznosság, a közösség érdeke és az egysé
ges akarat. Ezért volt az, hogy Machiavellit századokon ke
resztül a gonoszság és az emberi rossz megtestesülésének 
tekintették és neki rótták fel bűnül mindazt, amit az abszo
lutizmusok korszakaiban gonoszul vétettek az emberi jő 
ellen.

Igazságtalan Ítélet volt ez. Machiavelli nem adott ta-
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nításokat a gonosznak, csak egybefoglalta azokat a szabá
lyokat, amelyeket előtte is követtek azok, akik egy egységes 
akaratban tudtak nagyot teremteni. Julius Caesar nem ol
vasta Machiavellit és Nagy Sándor elég régen halt meg 
Machiavelli előtt, mégis fel lehet ismerni a machiavellizmust 
abban, ahogy Caesar megtagadja Catilinát és meg kell lát
ni a machiavellizmust abban, hogy Nagy Sándor nem riad 
vissza az orgyilkosságtól sem, ha világhódító terveit szol
gálja. Minden szabad azért, hogy a közösségnek jobb le
gyen. ez a machiavellizmus alaptétele és ezt az alaptételt 
ismerte minden időben minden erős akarat, amely a közös
séget egy gondolat jegyében akarta szolgálni.

Nagy Frigyes kommentárokat írt Machiavellihez és a 
kommentárok nélkül is tudjuk, hogy Nagy Frigyes a m a
chiavellizmus tanításai szerint tette naggyá Poroszországot. 
De valószínű, Machiavelli könyve nélkül is megszegte volna 
azt a szerződést, amelyet nem tartott országára jónak és a 
machiavellizmus nélkül is kihasználta volna azt a lehető
séget, hogy hadüzenet nélkül kezdjen háborút és így meg
szerezhesse Sziléziát.

Nagy Frigyes példája bizonyítja a legjobban, hogy a 
machiavellizmus nemcsak a zsarnokoknak fegyvere és vé
delme. Nagy Frigyes igazán nem volt zsarnok, de zsarnoki 
módon követelte, hogy mindenki azt tegye, amit ő jónak 
tart az állam érdekében.

A machiavellizmus a reneszánsz terméke volt és a re
neszánsz azért volt az emberiségnek egyik legszebb, legna
gyobb korszaka, mert csodálatos módon nagy és erős em 
bereket tudott kitermelni. Az a minden kötöttségtől szaba
dulás, az a fölényesség, amely Machiavelli fejedelmének 
erkölcsi belső erőt ad, csak nagy és hivatásukat, küldetésü
ket legbelül hivő embereknek adhat cselekvési szabadságot. 
A machiavellizmus nem való kis utánzóknak és a machia- 
vellizmus bajba sodorja az akaratos gyöngéket, akik megpró
bálnak úgy dolgozni, mint az erősek. A machiavellizmus a 
kötöttségtől szabadulás, a teljes erőkifejtés, a megszokott 
ősszabályok semmibevétele, csak a kimondottan nagyon  
erősnek való.

A jó Nicolo Machiavelli, aki a firenzei tanácsurak szűk
markúsága és piszkos üzletei miatt lázadozott, így adott 
könyvében tanításokat arra, hogy miként kell minden láza- 
dozást letörni. Nem lehet más, csak egy akarat, az állam  
érdekének parancsa. Ez a machiavellizmus.



A KIS BALTA

A kis balta nem igazi szerszám, nem valóságos fegy
ver, olyan házkörüli holmi aprófa hasogatásra való és ott 
áll a konyha sarkában. Egy idő óta a kis baltának különös 
és tragikus, nagy jelentősége lett. Mintha a lélektelen tár
gyaknak is volna valami titokzatos, az anyagon túl rejtőz
ködő lelkűk, mintha volna egy démoni hatalom, amely pa
rancsol a tárggyal. A kis baltával csodálatos dolgok történ
nek. Fölemelkedik, előrelendül és lesújt. Véres lesz az éle 
és vér csorog le rövid nyelére. A kis balta megvadult, a kis 
balta embert ölt.

Egész járvány már. A kis baltát fölkapják és a kis bal
ta élével intézik el nekikeseredett asszonyok életük problé
máit. Egymásután kerülnek a bíróság elé azok az asszo
nyok, akik a kis baltához menekedtek és a kis baltával 
intézték el a nagy kérdéseket, amelyeket az asszonyok ál
talában vagy sírással, vag}  ̂ asszonyi bosszúállással tudtak 
rendbe hozni. Ez a nekibolondult világ mintha megbolon- 
dította volna az asszonyokat is.

Természetes, hogy a kis baltának nem lehet szerepe a 
nagyságos asszonyok világában. A nagyságos asszonyok azt 
se tudják, hogy van kis balta és ha problémáik vannak, ér
tenek ahhoz, hogy miként kell a problémákat levezetni. Né
ha nem olyan nagyon gusztusos ez a levezetési forma, néha 
az elégtétel éppolyan komisz, mint a sérelem és néha ez a 
komisz elégtétel tud olyan mély sebet ütni, mint a kis bal
ta, de azért a finom kezek nem nyúlnak a kis balta után- 
Ezzel a rövidnyelű holmival azok gyilkolnak, akiknek a kis 
balta éppúgy szerszámuk, mint a kovácsnak a kalapács, 
azok az asszonyok, akik virradóstól napestig keményen dol
goznak, az igazi asszonymunkát végzik, a háznak a munká
ját és sokszor éppen azért menekülnek a kis baltához, mert 
rájuk hárul a férfinak a munkája is.

Nem szabad azt gondolni, hogy kiglancolt parasztno
vellák figurái valóságosan is élnek. Kemény és keserű a pa
raszti házasság, tele munkával, tele küszködéssel és tele csa
lódással. A keményen dolgozó asszonynak a bajai, akiket 
toalett, társaság, néha egy kis flört és a differenciálódott élet
nek sok minden kapcsolata, ha nem is tud mindenért kár
pótolni, de valami olyan állandó elfoglaltságot adhat, amely
ben elfeledkezhetik arról, hogy a házassága nem a legsze
rencsésebb, mások. Ezzel a házassággal is furcsán vagyunk.



Ott, ahol az asszonynak csak a férfival vannak bajai, nem  
olyan súlyos még az elrontott házasság sem, mint ott, ahol az 
asszonynak a férfival, az élettel, az apró kis gondokkal és 
esetleg a férfi nagy komiszságaival kell küzdenie. Azoknak 
az asszonyoknak, akiknek a kezeiigyébe esik a kis balta, 
ezeknek a dolgozó, ko!rán megöregedő, munkában elsenv- 
vedő asszonyoknak egészen súlyos férfigonoszságoktól is 
kell szenvedni. Az atavisztikus férfijog.a primiliv férfinak 
az a hite, hogy az asszony egyrészt kéjgép, másrészt iga
vonó és végül a primitív férfinak az a nagy tévedése, hogy 
joga van bajait szörnyű durvaságokkal levezetni, valóságos 
pokollá teheti a dolgozó asszonynak az életét. Nehezen le 
het elmagyarázni egy meg nem értett nagyságos asszonynak, 
hogy mit kell szenvednie annak a testvérének, akinek esze 
ágába se jut, hogy megértsék és aki csak azt szeretné, hogy 
békében hagyják. Nehezen lehetne megmagyarázni, hogy 
tulajdonképpen mit gondol az az asszony, aki a kis baltá
hoz nyúl. Mostanában divat a kis balta. Az asszonyok szin
te sorozatosan verik agyon a már nagyon terhes férjeket és 
ami a legszörnyűbb, ezek a gyilkosságok nem a felindul t- 
ság állapotában történnek. Az éveken át összegyűlt keserű
ség, a vigasztalan sors orgyilkosokat csinál az elkeseredett 
asszonyokból, akik álmában lesik meg a férjet és álmában 
verik agyon a kis baltával.

Tudjuk, hogy mik az indító okok és mégis furcsáijuk, 
hogy most egyszerre ennyi lett a kisbaltás gyilkosság. Nem 
lehet mindent a kornak és az időnek a számlájára írni, mert 
akármilyen rossz a szegény, vagy éppen nyomorgó család 
asszonyának a helyzete, ez a helyzet most nem rosszabo- 
dott. Talán javult, talán ma még mindig jobb a sorsa ezek
nek az asszonyoknak, mint volt ezelőtt húsz-harminc esz
tendővel és húsz-harminc esztendővel ezelőtt nem voltak 
kisbaltás gyilkosságok. Voltak hitvesgyilkosságok, de ezek 
mérgezések voltak és ezekben vagy a paraszti szerelem nagy 
éhsége, vagy az örökségvárás volt a felbújtó és a férj dur
vasága csak a kifogás.

Tisztában kell lenni azzal, hogy azokban a rétegekben, 
amelyeket elég helytelenül, mert teljesen indokolatlanul, al
sóbb néposztálynak neveznek, soha sem volt teljes értéke az 
emberéletnek. Nem olyan sokat ér az az élet, amelyben 
olyan kevés az öröm és a gyilkosság talán ezért oly gyak
ran a végső menedék. Ez azonban még mindig nem m agya
rázza meg a kis baltának ezt a mostani nagy divatját. Ha



végigvettünk mindent, az elkeseredést, a reménytelenséget, 
a harmincéves korában már öregasszonynak sivár életét, a 
férfinak sokszor határtalan brutalitását, még mindig nincs 
meg az igazi magyarázat és talán ráhibázunk a lényegre, 
ha azt gondoljuk, hogy a példa csábít. Az egyik asszony 
megcsinálta, utána csinálja a másik, a harmadik, aztán már 
egész könnyen nyúl a kis baltához. A nagyságák kalapokkal 
divatoznak, ok szegények, a kis baltával. Szomorú divat.

GOETHE ÍTÉLETE NAPÓLEONRÓL

Eckermann úr akiről Heine azt írja, hogy Goethe meg- 
halt és Eckermann él, sznob volt. Pedáns és száraz profesz- 
szór, aki beállította magát arra, hogy lelkesedjék a legna
gyobb németért, aki a legnagyobb volt a világirodalomban. 
Heine óta jónéhányszáz kis és nagy író, komoly és dilet
táns irodalomtörténész csufolódott Eckermann munkáján 
és mégis azt kell mondani, hogy ez a száraz, fantázianél
küli, talán kissé szolgalelkű, mindenképpen szinte idegesí- 
tően pedáns ember nagy munkát végzett. Ma a nagy em
berek körül fotoriporterek forgolódnak és ezer fényképfel
vétel szól arról, hogy mit csinál a nagy ember. Hogyan 
golfozik, miként ül az asztalnál, milyen szépen mosolyog 
és milyen csúnyán néz, ha fáj a gyomra. Eckermann, a 
nagy olimposzinak, Goethének lelki fotográfusa volt. Fel
jegyzett minden *>zót, leírt minden gondolatot, amelyet a 
nagyságának magánosságába zárt és ebből a magánosság
ból tragikus emberkeresésében mindig újra kitörő Goethe 
elejtett. Ezek Eckermann feljegyzései. Eckermann feljegy
zéseiben olvassuk, hogy mit mondott Goethe Napóleonról, 
1829-ben, több mint száz esztendővel ezelőtt, mikor a vi
lághódító végzete már beteljesedett, Goethe, ahogy véletle
nül szó került, Napóleonról a következőket mondotta:

,,Iia meggondoljuk, hogy az az ember ért ilyen véget, 
aki emberek millióinak életét és boldogságát lábbal tipor
ta, akkor azt kell mondanunk, hogy a sors még mindig ke
gyelmes volt hozzá. A nemezis érte el és ha tragikus hő
sünknek nagyságát mérjük, akkor még azt is meg kell 
mondani, hogy a kegyetlen istennő irgalmas volt hozzá. 
Napóleon a példa arra, hogy mennyire veszedelmes, ha 
egy ember felemelkedik az abszolutumig és mindent fölál
doz egy gondolat megvalósításáért.“



Milyen súlyos szavak, milyen rettenetes Ítélet. Súlyo
sabb és a földre sokkal inkább letipró mint az a végzet, 
amely lesújtott a hódítóra, emberek millióinak feláldozó- 
jára, a hérosra, aki minden isteni és emberi törvény felett- 
állónak hitte és érezte magát. Ez a goethei ítélet nem Na
póleont sújtja, hanem a hódítót, nem azt az embert, aki 
Szent Ilona szikláihoz láncolva kicsinyes bosszantások és 
végtelen vágyakozások áldozata volt, hanem a hódítót, az 
emberek fölött minden kímélet nélkül uralkodót, az embert 
aki felemelkedik az abszolutumig és mindent feláldoz egy 
gondolatért. Nem kell általánosítani és nem kell példákat 
és hasonlatosságokat keresni. Goethe, aki kristálytisztán 
formálta meg gondolatainak kifejezését, Goethe, aki szinte 
minden emberi vonatkozásból kivetkőzötten ítélte meg az 
aggkor bölcseségében és a zseni mindeneken áthatoló tisz
tánlátásában az embereket és a dolgokat, nem Napóleonról 
szólt, hanem általában az emberről, aki túljutott az ember
ségen és aki ebben a minden emberiességből kivetkőzött 
megszállottságban emberek millióit áldozta fel, hogy meg
valósítsa a maga gondolatát.

Goethe azt mondja, hogy Napóleon eljutott az abszo
lutumig. Mit kell ezen érteni? Napóleon az emberfeletti 
ember, a félisten, a bálvány, akire nem kötelező semmiféle 
emberi törvény és aki csupán udvariasságból tesz úgy, 
mintha számbavenné az isteni törvényt. Napóleon Goethe 
fogalmazásában az abszolutumig eljutott ember, aki egy 
gondolat megvalósításában minden eszközt felhasznál, m in
dent elkövet és semmivel nem törődik, ami más embernek 
tiltó parancs, erkölcsi szabály, törvény vagv isteni rendel
kezés. Az abszolutumig eljutott ember kikerül az emberek 
közösségéből. Fölöttük áll. Cselekedetei és elgondolásai fel
emelik és éppen ez a végzete, ezzel hívja ki a kegyetlen 
istennőnek bosszúját, mert kell lenni egy rendnek, kell len
ni egy emberi és isteni rendnek, amely kötelező minden 
emberre. Nem lehet az, hogy egy ember az abszolutumig, 
a teljes felelőtlenségig és a teljes szabadságig eljutva sem 
mit ne törődjön a többi emberrel és mindent úgy tegyen, 
ahogy abszolút akarata, abszolút meggyőződése és abszolút 
elgondolása parancsolja. Az az ember, aki minden ember 
fölé kerül, akire nem kötelező már semmiféle törvény, 
megszűnt ember lenni. Az abszolutumig eljutott ember, így  
Napóleon is, azt hiszi, hogy az emberi közösség fölé került 
és ezért az embert csupán gépnek, eszköznek, anyagnak te



kinti, amellyel teremtő és játékos kedvében azt csinálhat, 
amit akar. A nagy hódító embereket tétetett el a láb alól, 
akiknek bűne az volt, hogy útjában állottak. A nagy hódító 
egymásután küldte a halálba az emberek százezreit csak 
azért, mert valamilyen tervét meg akarta valósítani és a 
nagy hódító egymásután forgatta fel országok életét, népek 
békéjét, csak azért, hogy akaratát érvényesítse. A goethei 
ítélet egyik része az abszolutum bűnében mondja ki bű
nösnek Napóleont. Az ítélet másik része az a mondat, amely 
arról szól, hogy Napóleon mindent egy gondolat szolgála
tába állított. A két bűn között összefüggés van és a máso
dik bűn talán épp olyan súlyos mint az első. Mindent egy 
gondolat szolgálatába állított. Ez nem azt jelenti, hogy egy 
népnek egész erejét, minden lelki és testi képességét fogta 
be ennek a gondolatnak a szolgálatába. Ez még nem lehet
ne bűn, még akkor sem, ha — mint ahogy megtörtént — 
túlerőltette volna ezt a népet. Ez számítási hiba lenne, te
hát még bocsánandó bűn. Az igazi bűne a nagy hódítónak 
az volt, hogy valóban mindent csak úgy tudott látni, hogy 
a maga gondolatát szolgálja minden és ebben a m egszál
lottságban megszűnt számára minden erkölcsi törvény és 
minden logikai parancs. A forradalom fia, aki — ezt egész 
bizonyosan tudjuk, — fejlődésének egyik fokozatában majd
nem az volt, amit ma kommunistának nevezünk, egészen 
természetesnek találta, hogy necsak Cézár legyen, hanem  
félisten is. Az az ember, aki az egyenlőségnek nagy gondo
latában nőtt fel, a legszörnyűbb egyenlőtlenséget tudta 
megteremteni. Az az ember, aki az európai népek nagy 
testvéri szövetségéről álmodott, véres és kegyetlen eszkö
zökkel igyekezett egyik európai népet a másik után rabsá
gába törni. Az az ember, aki megkövetelte, hogy vele szem
ben tartsák be a szövetségi hűséget, nem törődött azokkal 
a szerződésekkel, amelyeket aláírt és az az ember, aki esz
közeitől az önfeláldozás legnagyobb fokát is mint természe
tes adót fogadta el, senkivel szemben nem volt hálás. 
Ahogy népekkel dobálódzott, országokkal játszott, úgy emel
te fel és dobta el az embereket is. Az abszolutumig eljutott 
ember volt, az emberi közösségből kikerült, tulajdonképpen 
az emberi közösségből kizárt ember. Több mint ember, a 
hívei azt hitték, hogy majdnem isten, az ellenségei, hogy 
maga az ördög. Ez volt a végzete, ezért kellett megbuknia, 
ezért veszett el minden, amit nagynak elgondolt és nagy
nak teremtett. Ezért átkozta végül azoknak az anyáknak a



serege, akik a nagy önfeláldozás őrjöngő lelkesedésében bol
dogan adták a fiaikat a hódító szolgálatába. Ezért irtózott tőle 
még az is, aki eltelt csodálattal cselekedeteinek és terveinek 
nagysága előtt. Ezért győzött végül megmérhetetlen és ele- 
mezhetetlen nagysága felett az egészen kicsinyes és tervsze
rűségében annyira emberi angol politika, amelyet ő angol 
perfidiának nevezett. Ezért vette tudomásul, a szentimentá
lisok aránylag kis csoportjától eltekintve, a kultúrvilág köz
véleménye annyira közömbösen azt az emberfeletti szenve
dést, amelyet a szentilonai fogság jelentett számára. Ezért 
volt az, hogy Goethe, aki az egyetlen találkozás után, 
amelynél a hódító, a királyok felett parancsoló és a költő
király egyenrangú, mert emberfeletti, emberként álltak 
szemben, annyi csodálattal szólott Napóleonról, a végzet be
teljesedése után az abszolutumig eljutott ember és a m in
dent egy gondolatnak alárendelő ember szörnyű bűnét ol
vasta fejére.

A goethei ítélet, ahogy Eckermann feljegyezte, nem 
csak a hódítónak, az embernek, hanem a hódítónak, a po
litikusnak is súlyos elítélése. Goethe abban a pár szóban, 
amellyel lesújtott Napóleonra, azt mondja, hogy a nemezis 
még irgalmas volt hozzá. Goethe, aki a fausti keresés vá
gyaiban kutatta a létnek és az embernek a titkait és aki el
jutott a politikai tisztánlátásnak a legcsúcsára, ebben az 
ítéletben nem is szól azokról a politikai számítási hibákról, 
amelyeket a hódító elkövetett. Az abszolutumig eljutott em 
ber nem lehet számító, mert az abszolutumig eljutott em 
bernek uralkodó gondolata az, hogy mindent tud, minden
hez ért és minden úgy van jól, ahogy ő akarja. Az abszolu
tumig eljutott embernek lehetnek a legkitűnőbb szakembe
rei, mégis nem a szakemberek véleményei a döntők, hanem  
az, hogy ő mit akar. Talleyrand, az újkori történéseknek 
legjobb diplomatája volt és a hódító mégis félredobta, mert 
neki nem jó munkatársakra, hanem engedelmes és gondo
latnélküli eszközökre volt szüksége. Az abszolutumig elju
tott embernek nem is lehetnek jó munkatársai, mert a mun
katárs azt jelenti, hogy a másiknak is van gondolata és a 
másik gondolatát mérlegelés tárgyává is kell tenni, esetleg 
el is kell fogadni. Az abszolutumig eljutott embernek azon
ban csupán egy gondolat számít, az a gondolat, amely az 
övé, amelyet ő teremtett és amelyet meg kell valósítani, 
akármibe kerül is, akármennyi emberéletet követel is, akár
mennyi ártatlan szenvedőnek véres könnyei permetezik a



szörnyű művet, amelyet mindenképpen meg kell teremteni. 
Itt következik be a végső tragédia. Nem az ember az ab
szolút, hanem a gondolat, amely uralkodik rajta és amely
nek azért rendel mindent alá, amelynek azért állit mindent 
szolgálatába, mert már elvesztette azt a képességét, hogy 
lássa a tényeket, megismerje a valóságot és olyan kábulat
ban él, mint a borgőzös ember. Mámorban van A cselek
vésnek és a tökéletes szabadságnak mámorában. A repülő 
embernek a mámorában. A dinamika ragadja előre, úgy, 
amint az eszeveszett gépkocsivezető nem figyeli a sebesség
mérőt, nem törődik az akadállyal, mert a sebesség sodorja 
magával és a gyorshajtás mindig őrültebb gyorshajtást 
követel.

Itt már nem lehet számításokról, politikai sakkhúzá- 
sokról, célszerűségek mérlegeléséről, tehát hibákról beszél
ni. Az abszolutumig eljutott ember, aki mindent, szószerint 
mindent, egy gondolat szolgálatába állít, valóban nem hi
bázhat. Nem ismeri a hibázás fogalmát. Nem tud arról, 
hogy mi lehet jó és mi lehet rossz, mert nincs érzéke az
iránt, hogy mi a jó és mi a rossz, mert minden aszerint jó 
vagy rossz, hogy használ-e annak a gondolatnak, amely 
szerinte az abszolút jó. Ezért kell elbuknia. Nem a közben 
elkövetett hibák miatt, hanem a végzetes bűn miatt, amely 
maga a hiba. Nem lehet jól megcsinálni azt, aminek elin
dulása és elgondolása rossz és nem lehet azzal, ami nem 
törődik se jóval, se rosszal, jónak lenni. Már pedig csak az 
az ember érhet el igazi és maradandó eredményeket, aki 
tud jó lenni. Aki már nem ember, akinek nincsenek emberi 
érzései, aki nem ismeri a szánalmat és nem tudja mi az 
irgalom, aki a maga gondolatának a rabja, elbukik, mert 
a túlméretezett embertelenség megbuktatja.

És tragikus sors, a hódító boldogtalan ember. Ismerjük 
az életét és tudjuk, hogy se asszony, se család nem tudta 
megadni néki a boldogságot. Tudjuk, hogy nem tudott em
ber lenni és tudjuk, hogy irtózatos testi és lelki erőfeszíté
sei sem adhattak neki egyetlen igazi örömöt. És tudjuk a 
végét. Tudjuk Szent Ilonát, a betegséget, az angol rabtartó 
Kiszórásokkal gyilkoló kegyetlenségét és tudjuk a közönyt, 
amellyel egész Európa elnézett e szenvedések felett. Tudjuk 
Goethe ítéletét, ahogy Eckermann feljegyezte, tudjuk azt 
az ítéletet, amelyben a zseni tisztánlátása és szinte fájdal
mas tárgyilagossága azt mondja, hogy a hódító nem volt 
ember, s a sors még irgalmas volt hozzá, mikor a végzet



büntetése lesújtott rá. És tudjuk azt, hogy Goethe ítélete 
nem Napóleonról szólt, nem arról az egy emberről, aki több 
akart lenni, mint ember, hanem mindenkiről, aki embernél 
több akar lenni.

KÖNYVJEGYZÉK

Könyvjegyzék fekszik az asztalomon. John Gunther, 
Verdier párisi bíboros érsek, Thomas Mann, Franz Blei, 
Traven, Brentano, Schnitzler könyveit kínálja az ügyes 
könyvkereskedő. A karácsonyi vásár egyik kis hullámcsa
pása ez a kis könyvjegyzék és a könyvszerető ember töp
rengve nézi a cimeket és az árakat. Érdekes volna olvasni 
a párisi bíboros érsek állásfoglalását a kor szociális problé
máiról és jó volna tudni, hogy mit mond a szókimondó 
John Gunther Ázsiáról. El kellene olvasni Franz Bley het
ven kritikus portréját a mai élet embereiről. Kicsit borso
sak az árak, mert ezek német könyvek és furcsa sorsú 
német könyvek. Németül írták őket, vagy németre fordí
tották őket, de nem Németországban jelentek meg. Ezekben 
a könyvekben a modern fehér kultúra tükröződik vissza és 
ezekben a könyvekben az a magasabb világszemlélet jelent
kezik, amelyről azt hisszük, hogy az új embernek segítsége 
és irányítója lesz.

A német könyvpiac megélénkült, mert hiszen sokszáza
dos német tradíció az, hogy karácsony előtt jelennek meg  
az új német könyvek. Hosszú oldalakon keresztül nincs 
más hirdetés az újságokban, csak könyv és a napoknak 
krónikása, aki úgy tartja, hogy mindent el kell olvasni, buz
gón kutat a könyvek között, az új német könyvek között. 
Hátha van valami, ami újat mond, amit el kell olvasni. Az 
se baj, hogy nem olcsók azok a könyvek sem, amelyek Né
metországban jelennek meg. Könyvnél nem szabad, hogy 
számítson az ár, de nincs semmi, csupa propaganda és 
csupa hurrázás, csupa hazafias regény, csupa lelkesítő el
beszélés és lelkendező önimádat. A nagy, igazi híres német 
írók könyvei hiányoznak ezen a karácsonyi vásáron. Még 
Hans Heinz Ewers nevét se látni sehol. Mintha csak m eg
halt volna. Pedig hatesztendővel ezelőtt még a nagy német 
stílusművész volt a hivatalos német irodalomnak úgyneve
zett vezére. Azóta félretolták és félretolták a könyveit is, ta
lán túlságosan sok volt bennük a művészet és nem volt elég



a propaganda. Két komoly név tűnik csak fel a rengeteg 
könyv között. Bruno Brehm és Mirko Jelhisich. Az egyik 
steier-osztrák, a másik liorvát-osztrák.

A budapesti könyvpiacról nem tudunk semmit. Lehet, 
hogy az 1939. évben is ki tudják használni a magyar 
könyvkiadók a karácsonyi vásár nagy alkalmatosságát és 
csak azért nem hallunk erről, mert hozzánk nem jutnak 
el a magyar újságok. Valahogy azonban megvan az a gya
nú, hogy ellanyhult a magyar könyvkiadás. Nem mintha 
nem volnának írók és nem mintha nem volnának monda
nivalók. Egyre-másra csapnak el hozzánk is a panaszok, 
hogy nagyon kevés könyvet vesznek Magyarországon és 
erről a megcsappant könyvvásárlási kedvről valami kis fel
világosítást ad a Pesti Újság című jobboldali lap egyik cik
ke, amelynek írója azzal az ötlettel állt elő, hogy nem kell 
olyan szigorúan kezelni a törvényeket s nem szabad elbo- 
csájtani azokat a könyvügynököket, akik annak a bizonyos 
gazdasági érvényesülésről szóló törvénynek az értelmében 
nem dolgozhatnak tovább. A cikkíró azt fejtegeti, hogy 
nem az a fontos, hogy melyik ügynök keres, hanem az, 
hogy minél több magyar könyvet lehessen eladni. A cikk
író még azt is elmondja, hogy a kísérletek az újdonsült 
könyvügynökökkel balul ütöttek ki és legalább addig meg 
kell tartani a régi bevált könyvügynököket, amíg nem nő 
fel egy új agensgeneráció, amely megfelel a törvénynek is, 
meg könyvet is tud eladni. A cikkírónak bölcsen igaza van. 
Nem az a fontos, hogy ki adja el a könyvet, a döntő az, 
hogy megvegyék.

Csakhogy itt is baj van. Ebben a mai felfordult világ
ban igen nagy rétegek könyvvásárló kedve egészen elaludt. 
Vannak emberek, akik ma elvből nem vesznek könyvet. 
Ezeket nem szabad összetéveszteni azzal a nagy, tunya tö
meggel, amely eddig sem vett könyvet. Ezek éppen ma nem  
akarnak könyvet venni, ezek éppen ma nem akarnak ol
vasni. Hogy ez ostobaság, hogy ez igazságtalanság, hogy 
ezzel magukat büntetik és az ártatlan írókat, ez megint 
más kérdés. Mégis így van. Egyszerűen nem akarnak! És 
a katonai szolgálatra lehet kényszeríteni az embereket, de 
könyvolvasásra nem.

Ez megint baj, mert most egy Olyan írótársaság jelent
kezik, amely tulajdonképpen úgy szeretné, ha leckének le
hetne feladni a publikumnak a könyvolvasást, ő k  írnak, a 
többi olvasson, ők meg akarnak élni az írásból és akármi



a mondanivalójuk, vagy ha nincs is semmi mondanivaló
juk, a többi olvasson. A többi azonban nem olvas egyrészt, 
mert eddig sem olvasott és nem kíváncsi senkinek a mon
danivalójára, a másik rész azért, mert azt akarja olvasni, 
ami neki tetszik és azt az írót akarja olvasni, akit szeret.

Ez a könyvjegyzék, amely véletlenül itt fekszik az asz
talon, mégis valami vigasztalás. Vannak még írók
és vannak még könyvek és az árak, a horribilisán 
magas árak azt bizonyitják, hogy vannak még em 
berek, akik nem sajnálják a pénzt, ha jó könyvet kaphat
nak érte. Erről van szó. Jó könyvet kell irni és akkor van 
olvasóközönség. Akkor el lehet adni a könyvet, még az se 
baj, ha ügyetlen az ágens. Végre is nem minden könyvet 
vesznek meg azért, mert az ügynököt nem lehet elkerget
ni. Elhisszük, igaz, a magyar könyv népszerűsítésében nagy 
része volt a szapora beszédű, elegáns megjelenésű, írói ba
rátságokkal dicsekedő és lerázhatatlan könyvügynöknek, de 
rossz könyveket még a legügyesebb ügynök sem tudott vol
na tízezer számra eladni. Jó könyveket kell írni és akkor 
nem kell majd panaszkodni, hogy nincs olvasóközönség. 
Még az se lesz baj, ha bizonyos réteg ma nem akar venni 
könyvet. Ennek a bizonyos rétegnek van egy súlyos be
tegsége. Szereti a könyvet és ha még oly konokul elhatá
rozta is, hogy ma nem vesz könyvet, ha jó könyvet, igazi 
könyvet kínálnak neki, bizony megveszi.

Ezt ugyan hiába mondtuk el. Senki nem hallgatja meg 
és senki nem ért belőle. De azért mégis el kellett mondani.

STIRIÁBAN, AJK FALUBAN MI TÖRTÉNT . . .

Ez kérem líra. Szubjektív írás, amelyet nem okvetlenül 
kell elolvasni.

Ez így történt: Egyedül ültem a kertben, vacsora után 
kutyámmal, macskámmal és különböző német könyvekkel. 
Ez a legjobb nyaralás. Egyedül lenni, könyvekkel lenni, 
olyan ismerősökkel lenni egyült, akik nem pletykáznak és 
nem kritizálnak és a boldogság teljességéhez elég néhány 
könyv, amivel az ember pihenő óráiban is ronthatja a sze
méi. Aztán megszólalt a szomszédban a rádió és bejelentet
te. hogy most a ,.Piros bugyelláris“ következik, írta Gsepre- 
gi Ferenc és nem értettem, hogy ki, átalakította rádióra.

Egy kis ideig figyeltem Török Zsófinak és a huszár



őrmesternek, meg a bíró úrnak egymásba kavarodó bonyo
dalmait, a/tán hallottam, hogy ..Nyisd ki babám az ajtót“ 
és örvendezve állapítottam meg. hogy ime, most megint tu
dom, hogy miképpen is született meg az a nóta, amely va
laha hozzátartozott az ifjúsághoz. Aztán nem figyeltem to
vább a rádióra. Társaságom elcsendesedett és nyugodtan 
olvasni kezdtem a német nép történetét. Érdekes olvasmány 
ez éppen most. Érdekes, hogy mennyire érzett a németség 
életében mindig az, hogy Európa szivében egy tömegben 
helyezkedtek el valaha a germán törzsek és Európa népten
gerében a germánság mindig olyan fellegvárat alkotott, 
amely még szétesésében is egy egységes gondolat rejtett ha
talma alatt állott.

Aztán a rádión felhangzott:

„ Stiriában Ajk faluban mi történt

Pál fi Istvánt mulatságon megölték.“

Otthagytam a könyvet és mint a megbűvölt mentem a 
hangok után. A meleg, bársonyos férfihang mondta tovább 
a szép katonaballadát és mikor odáig ért, hogy Klagenfurt
ban árkoinak egy temetőt, gyorsan visszafordultam, áttör
tem a zöld bokrokon, leültein megint a könyvem mellé, mert 
valahogyan megütött ez az ének.

Nem tudtam tovább olvasni. A Hohenstauffenck histó
riája olyan nagyon messzi volt és már nem érdekelt azv 
hogy mi történt valamikor a pápa, meg a császár háborús
kodása idején a német fejedelmek között. Ez mind egészen 
távoli, egészen kicsi dolog volt ebben a percben. Mindent 
betöltött az az ének, amely a stíriai magyar huszártragédiát 
mondta el. Mindent betöltött a melódia és az emlék. Pró
báltam az egész dologgal azzal elkészülni, hogy ez így van. 
Az öregedő embernek szép az, amit fiatalságában, gyerek
korában látott és hallott, de ezzel nem volt elintézve a do
log. Végre mégsem hitethettem el magammal, hogy nekem  
Török Zsófi, meg a huszárőrmester, meg az eltűnt piros bu- 
gyelláris akármilyen gyerekkori emlékek prizmáján át is 
probléma legyen. Itt csak az énekről van szó, arról, hogy 
Ajk faluban Stiriában mi történt. Aztán jöttek az emlékezé
sek. Régi éjszakák, amelyeken a cigányt azért nyaggatta 
valaki, hogy éppen ezt a nótát játssza.

És mi közöm nékem cigányhoz, Stiriához, Ajk faluhoz. 
Egész bizonyosan tudom, hogy soha semmiféle ősöm nem



volt magyar huszár Stiriában, egész bizonyosan tudom, 
hogy senkim nem fekszik abban a klagenfurti temetőben, 
amelyet éppen akkor árkoltak. Mi közöm nekem mindeh
hez, miért lett a szivem nehéz, miért fájdult meg a fejem, 
miért szorult ökölbe a kezem, miért nem tudtam olvasni, 
miért nem élvezhettem tovább az est békéjét és csendjét.

Jókai, aki nagyon sok írásban beszélt az emigránsok 
kis tragédiáiról, valahol elmeséli, hogy egy magyar mágnás 
Münchenben, vagy Drezdában élt, szegényen, szerényen, de 
mégis távol mindentől, viszonylagos megnyugodtságban. 
Eg}rszer ez a szegény emigráns a mezőn jártában beleütő
dött egy illatba. Ez a régi hazának az illata volt, fűnek, 
Isten tudja minek illata és nem tudott tovább maradni a 
biztonságban, megütötte a honvágy, összeroppant és csak 
úgy tudott a végső pusztulás elől menekülni, hogy vissza
fordult oda, ahonnan elfutott, nem törődve azzal, hogy ott 
a börtön várja. Egy semmi, egy kóválygó illat, egy elfelej
tett és újra feltámadt illat, régi, valaha volt időknek illata.

Ez volt ezzel a nótával, amelyről pontosan tudom, 
hogy milyen műfaj és ha nagyon utánanéznék, azt is tud
nám, hogy hogy született, miként csinálták, analizálhatnám, 
boncolhatnám, kivetkőztethetném varázsából és csupaszon 
tehetném magam elé, ahogy az orvos a bonctani preparátu
mot vizsgálja a nagyítóüvegen keresztül. Nem tudom m eg
tenni. Ez a pár szó, ez a pár taktus, ez a megnevezhetetlen 
valami az illat, amely a bujdosót, a menekülőt kiűzte n yu 
godalmas  biztonságából.

Nem víg nóta ez. Szomorú nóta, de soha még annyira 
nem éreztem a szomorúságot, mint ezen az estén. Valahogy 
a tudat alatt, Isten tudja milyen gyerekkori emléknek ha
tásában hosszú, mindenféle esztendőkön keresztül ez volt 
az, amit mifelénk úgy neveznek, hogy az én nótám. És 
most a zöld bokrok között, a lámpa szelíd fényében, az 
asztal békességes rendetlenségében, tanulásra elkészített 
könyvek előtt egyszerre rámmeredt a keserű igazság, hogy 
ez már nem az én nótám. Ez volt az, ami olyan nagy és 
fájdalmas és ami a legszomorúbb, ostoba és értelmetlen 
szomorúságot borított rám. Annyi mindent veszített egy 
ember már az életben. Kicsit és nagyot, mi az, hogy ha el
veszített egy nótát. Mi az, hogy neki többé nem lehet köze 
ehhez a nótához. Mi az, hogy ha hallja a melódiát és hall
ja a szavakat, amelyek neki hosszú évtizedeken keresztül 
szépek, drágaságosak és titkokkal teljesek voltak, egyszerre



arra kell gondolni, hogy soha semmit ele őse nem volt ma
gyar huszár Stiriában, neki semmi köze Ajk faluhoz és neki 
semmi köze nem lehet sok mindenféle faluhoz, amelyről 
sok mindenféle nóta szól.

Ebben a percben, mikor erre az igazságra rátaláltam, 
talán úgy mondhatnám, hogy mikor ez az igazság az est 
csendjében rámkiáltott, egyszerre úgy éreztem, hogy nem  
ötven egynéhány, hanem sokezer esztendős vagyok. Sokezer 
esztendő keserűsége, vándorlása, üldözöttsége és fájdalma 
kiáltott rám abból az igazságból, hogy nekem most fáj az, 
hogy Stiriában Ajk faluban mi történt. Mindig fáj és m in
dig valami nagy szomorúság volt, de ez a fájás más, ez a 
szomorúság egészen más. Abban a fájásban volt egy illúzió, 
ebben a reménytelenségben éppen az fáj, hogy már nincse
nek illúzióim.

És ahogy ott ültem vasárnapesti magányos békességem  
feldúlt romjain, arra gondoltam, hogy hány ilyen fehér asz
tal van, amely felett békésen világít a lámpa és amely felett 
ott virraszt a nagy csalódottság és a nagy kiábrándulás.

Aztán megnyugodtam mindenben, mert kezem rátévedt 
a könyvre. A német nép történetére. Végigfutott rajtam a 
gondolat, hogy mennyi minden volt már a világban és hány
szor fordult meg minden úgy, hogy egészen visszájára for
dult. Elmúlt minden, elmúltak a régi akarások és elcsende
sedtek a legnagyobb viharok. Minden visszafordult, nem a 
visszájára, hanem megint a helyére. Egyszer megint a he
lyén lesz minden és mindenki a maga helyén lesz. Istenem, 
az is lehet, hogy nagyon sokára lesz így, és az is lehet, na
gyon könnyen meglehet, hogy én már akkor sehogy sem 
leszek. Ez azonban otyan mindegy, egyszer megint úgy 
lesz, hogy nem lesz privilégium az, hogy ki húzathat m i
lyen nótát és egyszer megint úgy lesz, hogy nem fogják ke
resni azt, ami új választófalakat húz az emberek közé.

Egyszer valamikor így volt és botorság visszaemlékez
ni, hogy mint volt. Elmúlt, most másként van és az külön 
privát, senkit nem érdeklő tragédia, hogy ez a másként egy 
embert, sok embert nagyon megkínoz. Ez privát ügy, líra, 
szubjektív érzés, kinek mi köze hozzá.

Ezen az estén, ezen a szépnek induló csendes estén nem  
tudtam tovább olvasni. Nem lehetett tovább hűvösen és mér
legelőn követni az utat, amelyet a német nép ezer éven ke
resztül járt. Más utakra kellett gondolni, más népekre, más



ezer esztendőre és így nem ment ezen az estén a szokott 
tanulás.

Mondom, ez privát ügy, líra, szubjektív írás és bocsá
natot kell kérni az olvasótól, hogy ilyen öreges és ma any- 
nyira nem időszerű nyavalygással untattam.






