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Dr. Strelitzky Dénes szerkesztésében a közeljövőben „Jugoszláviai 

Magyar Könyvtár" címen könyvsorozat indul, amely havonta egy magyar 
könyvet szándékozik kiadni. A  könyvtár kiadói már meg is küldték az 
írókhoz ismertetésüket s ebből közöljük olvasóink tájékoztatására a 
következőket:

A  könyvtárnak kettős célja van. A  magyar kultúrát szolgálni azzal, 
hogy az itt élő magyar íróinknak lehetővé tegyük munkáik nyilvánosságra 
hozatalát és a magyar közönségnek, hogy ezekhez hozzájusson. Megakar
juk teremteni az igazi magyar kulturszövetséget. Mellőzünk minden forma
ságot, alapszabályt és tagságot. Ehelyett nagy és erős kapoccsal, lényünk 
m élyéből fakadó érzéseinkkel és szelleműnk legjavával az írás, a betű 
hatalmának erejével a magyar lelkek szövetségét akarjuk megteremteni.

Másrészt meg akarjuk ismertetni a délszláv népek irodalmát, mű
vészetét, történelmét és népi szokásait. Közelebb akarjuk hozni egymás-



ni füstölög...."

DAnlel Gém linómetszete



fcrdlnand fried hönqve 
a kapitalizmus alhonga

Azok a tanulmányok, melyeket Ferdin&nd Fried Das Ende des 
Kapitalizmus cimen adott, ki, 1929 októbere és az elmúlt év tavasz* 
közt jelentek meg a Die Tat cimü folyóiratban s összegyűjtve ép 
akkor hagyták el a sajtót, amikor a Hoover-moratórium a lappangó 
gazdasági válságot kipattantotta. Az azóta eltelt év alaposan pró
bára tette a könyvet s ha az ismerős hang nem is tapasztana oda 
érveléséhez, az események igazolása rákényszeritene, hogy gondo* 
lataival foglalkozzunk.

Két forradalom folyik ma a világban: egy társadalmi és egy 
szellemi s a kettő vadidegenül áll egymással szemben. A társa
dalmi forradalom a tizenkilencedik század dogmatikájával tör 
ránk s igazolja öt a gazdasági élet kényszere; a szellemi forrada
lom a tizenkilencedik század előítéletei alól akar kiszabadítani s 
igazolja őt minősége. A két forradalom eddig alig keveredett, csak
nem teljesen hiányoznak a közvetítő formák s félni lehetett, hogy 
a két hullámnak nem is lesz ideje az interferenciára. Úgy látszott, 
hogy a történelem pillanatnyilag azoké, akik a ránkparafncsolt keret
változtatást gyors, brutális eszközökkel erőszakolják ki s a hu
szadik század szellemi forradalma csak fokról fokra szivároghat 
fel a szociális forradalom alól, mint ahogy nomád hódítókat 
lassan formálnak a földmives nép istenei.

Fried könyve reményt nyújt, hogy a szellem emberének a 
következő évtizedekben talán még sem kell egészen történelmen 
kivül élnie s ép Középeurópában anyag és minőség forradalma 
közt mégis megtörténik a kiegyezés. Ez a fiatal gazdaságtudós  ̂
kinél az anyagi világnak kevés szabatosabb elemzője élhet ma, 
minden dolgok mértékének az embert tartja. Elolvasok egy gaz
dasági könyvet s csikós ruháju milÜiók, a szociológia lény irt fe- 
gyencei marsolnak előttem valószinütlenül; elolvasom ezt a könyveit 
s barátaim, ismerőseim kavarognak tarka csoportokban, magamat 
is egész jól látom s igazán nem kell homonkuluszképet öllenemt 
E gazdaságtudós érvelésében a „minőség-forradalmár44 akcentusára 
ismerek.

Ha a kor a különböző földrajzi helyeken egyszerre kialakult 
világnézetek azonossága, úgy Ferdinand Fried az első korszerű 
szociológus, akivel találkoztam. Míg mások előtt mindig úgy erez-
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tem, hogy a «zelJém} mely engem mozgat, a tömegtudományban idő
szerűtlen, Friedet úgy olvasom, mintha egy éjszaka különös ké
szültséggel megajándékozva másnap én pillanthattam volna szét 
ebben a szédületes gazdasági zűrzavarban.

Kolumbusz-kor, írtam) a kapitalizmusról s itt szóról-szóra ugyan
ezt a képet találom viszont. Kolumbusz utódai egy uj világrészt 
fedeztek fel a tengeren tód s Watt utódai a tengeren innen. A  föld
nek nem volt több szűz kontinense, de bizonyos fokig mindég 
kontinens szűz volt még, mert nem ismerte a saját energiáit. Ko
lumbusz kora a mesék heverő kincseit aknázta ki, a kapitalizmus 
a valóság heverő kincseit: a gőzt, az elektromosságot, a benzint, 
a fém, a kátrány alvó tulajdonságait. S ahogy Kolumbusz kora 
rajokat boosájt a tengeren túlra, fölszedni az aranyat s fölszánt* 
tani a földet, mely V. Károly és II. Fülöp idejében szinte korlát# 
latiul látszik nőni ott a tenger túlsó partján, a Kapitalizmus is rap 
jókat bocsájt s az elektromosságnak éppúgy megvannak a maga 
Cortezei ,mint a fémiparnak a Kruppjai. A  nehéz ipar, a Farbeiv- 
industrie, az A. £. G.r'Mexioo és Brazília Európa testében. S ahogy 
Amerika felfedezése (legalább is Európa nyugati partjain) meg
bontja a tégi statikus gazdasági életet s anyagok és emberek oda 
visszaáramlásával mozgó gazdasági életté alakitja át; úgy oldja 
fel még szédületesebb mértékben a kapitalizmus az állandó exisz- 
tenciák korát az áramló exisztenciák korává. Amerika mindig 
ott volt a portugál erkéllyel szemben, csak emberek kellettek, 
akik Áthozzák az Óceánon; Archimedes is csinált már gőzmasinát, 
de csak Watt és Stevenson fedeztek fel a gőzgéppel uj világrészt 
Mlind a két kor előfeltétele a vállalkozó és szervező kedv, mely 
Amerikát talál és felosztja Amerikát

Fried igen ötletesen tagolja a kapitalizmus korát textil, gép, 
közlekedési, elektromos, vegyi, benzin és utótermékek korszakára. 
Lökésekben jönnek a fölfedezések (az uj földterületek) utána 
harmincéves szakaszokban a kiaknázás (a gyarmatosítás). Az em
beriség elé egyre ,uj kincseket azórnjak s lassan az egész emberiség
nek, egyeseknek és államoknak, e kincsek megemésztésére kell 
fordítani a figyelmet Nem elég Amerika, kellenek, akik fogyaszt
ják Amerikát. így lesz a kapitalizmus az étvágycsinálás kora. A  
mesterségesen szított és szitható étvágy a kapitalizmus másik 
nagy feltétele. Az emberek azért kaptak vonatot, mert megvolt 
bennük a hajlam, hogy vonatra üljenek s ha már egyszer vonatra 
ültek, felültek a villanyosra, az autóra és a repülőgépre is. A  kar 
pitalizmus igényeket teremtett s az igények rákényszeritették az 
államot, hogy Amerika és a spanyol gyomor, az élvezhető kincsek1 
és a kincsekre éhes igények közt megkönnyítse az utat. így lesz 
a kapitalizmus a tizennyolcadik század szabadságeszméinek a 
pártfogója, ahogy e szabadságeszmék viszont a kapitalizmus elő-
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segítői voltak. Az államnak föl kell adnia a hűbériséget; szabad 
ipar, szabad kereskedelem és szabad fogyasztó lesznek az uj de
mokrácia jelszavai Az államnak a kapitalizmus századában egy 
feladata van: visszavonulni. A  közvélemény azoknak a nagy kaló
zoknak a pártjára áll, akik a maguk egyéni erejével többet al
kotnak, mint a közönség a maga törvényeivel. Az érdek nejjy telje
sítményei mellett minden eltörpül ebben a században s nem vélet
len, hogy most születnek meg azok az elméletek, melyek a törf 
ténelmet a gazdasági élet függvényének látják. Ennek a kornak a 
történelme valóban a gazdasági élet függvénye. A társadalom, mint 
egy óriási csörgőkígyó egészen az őzborju megemésztésére ren
dezkedik be.

Teljes virágzását ez a rendszer 1860—1900 közt érte el. 1900 
óta hanyatlik a el palás tolhatatlan zavarokkal küzd. A  mesebeli 
kincsek kiaknázása több időt vett igénybe, mint a szemünk előtt} 
heverő kincseké. Kolumbusz kora szinte ma is tart, a kapitalizmus 
azonban már nem tud ujabb étvágyat teremteni. Nincsenek uj, 
(nagy fölfedezések, a heverő energiákból nem lehet többé új vállal
kozásokat összeütni. A  repülőgép, rádió, müselyem az utolsó felfe
dezések s jelentőségük nem mérhető a .gőzgép, vonat, elektromosság, 
vagy a vegyi ipar nagy fölfedezéséhez. A  kapitalizmus vérkeringé
sének a fölfedezések voltak a szisztoléi s ezek a szisztolék ki
maradtak.

Hogy keletkezett a kapitalista jólét? Egy Siemens vállalkozott 
rá, hogy az elektromosságot kihasználja; elhitette, hogy a vállal
kozás bő zsákmánnyal fog járni a a hitelezők vagy inkább hivők 
összeadták a vállalkozáshoz szükséges összeget: a tőkét. A  befek
tetés rengeteg munkást foglalkoztatott, a munkások megfelelő 
bért kaptak, az üzletek megteltek. Az emberekben megvolt a haj
lam uj igényeikre a a vállalkozás épp ezekre az igényekre szá
mított. Az invesztálás, (az, hogy az emberek odadobták a vállal
kozásba a pénzüket) biztosította a sikert. A  kapitalista jólét a hit
ből fakadt. A pénzben kifejezett hitet: a hitelt nemcsak a válla]/« 
kozó, de a társadalom is arra fordította, hogy a vállalkozást se* 
gitse. Vállalkozó és fogyasztó egymással versenyezve növelték egy
más étvágyát és egymás vállalkozó kedvét. A  túlméretezést egész
séges krach ok csapolták le. Befektetési konjunktúra és túltermer 
lési krach: ez a kapitalizmus üteme.

Ebben az ütemben persze van valami valószínűtlen a az egész 
korban valami lakodalmian kivételes. Az emberiség elé mindennap 
egy fogással többet tesznek s neki egyre több szájjal és lágahti 
torokkal kell zabáluia: ezt ldvánja a kapitalizmus dinamikája. 
Azonban úgy látszik, az emberi étvágy még évszázadokig bírta volna 
ezt a tempót, (a kapitalizmus legalább is úgy mutatja, hogy 
igények irányában korlátlanul rontható állatfaj vagyunk), a baj



nem csömör alakjában jelentkezett) hanem mint a szakácslelemény 
csődje; nincs több uj fogás, Amerikát megszántuk és felszán
tottuk, legföllebb néhány füszerszigetre tűzhetjük ki a lobogót. 
A kapitalizmus hóditó kora véget ért, megkezdődik a kései kapi
talizmus: a tiszttartók, az alkirályok kora.

A  kapitalizmus eleme a szabad verseny volt; mindenki ott 
veti meg a lábát, ahol tudja s azzal eteti meg zsákmányát, aki haj
landó megvenni. Mihelyt azonban nincs uj inger a vállalkozó kedv 
számára, nem marad más verseny, mint küzdeni a meglevő ét
vágyért. Mire kell vezetnie ennek a versenynek? Áresésre, csődre, 
a legkevesebbet kérő pirrhusi diadalára. Hogy védekezzenek ez 
ellen a vállalkozók? Paktumokkal. Föl kell osztaniok egymás közt 
az emberek étvágyát. Ezt jelentek a kartelek. Karltel és szabad
verseny: fából vaskarika. A  kartelben a kapitalizmus föladta ön
magát s míg eddig az újból élt, most a régit akarja biztosítani. 
Tudjuk, mennyi fogy, megszabjuk, ki mennyit termelhet. Hol pezseg 
itt a kapitalista vér? Hogy lehet a jövedelmet fokozni? A jöve
delem fokozásának egy módja van: nem a terjeszkedés a vállalat
ban, hanem a megtakarítás a munkán; a racionalizálás. S a racio
nalizálás, mint befektetés az utolsó nagy kapitalista szívverés; 
/persze már kapkodó, kihagyó; hiszen árt a munkásnak, aki a 
fogyasztó is s igy közvetve magának a vállalkozónak.

A kapitalizmus a kartelek uralmával bürokratizálódik. Az 
egyénileg érdekelt vállalkozó helyébe a különféle igazgatók, ellen
őrző bizottságok léptnek. A  vállalatot nem az anyagiakhoz, hanem 
a számoláshoz értő emberek kormányozzák; a vér helyét a szellem 
foglalja el, a vállalkozó helyét a hivatalnok. Fokozza ezt a büro
kratizáló dást a tőke rejtélyes szerepe ebben a kései kapitalizmus
ban. A tőke hajdan a vállalkozónak és hitelezőinek pénze volt s 
a pénzen vett mozgó gépek. A részvénytársaság bevezetésével ez 
a tőke egyre személytelenebb letu s a részvényesek kiszorításával 
egész eltűnt a felhők közé. A vállalatnak nincsenek tulajdonosai, 
csak intézői; maga a vállalat forog-pörög a számok kacsalábján, 
mint egy mesebeli vár. A  kapitalizmusnak a bürokrácia lesz a lelke 
és a kanta tél vezője: a végcél többé nem a vállalat, hanem az év
járadék.

Major domusoknak nevezi Fried a kései kapitalizmus vezéreit. 
A major domusok az elsatnyult frankkirályok, a különféle Pipi
nek első házicselédjei voltak, akik később a koronát is a maguk 
fejére tették. Az első nagy kapitalista nemzedék örökét is ilyeií 
Pipinek vették át, akiknek az első hivatalnok, a megbízható 
szolga, a Generáldirektor egyre jobban a nyakukra nőtt. Nem is 
annyira képmutató szívósságuk emeli fel őket, mint a kor szelleme. 
A  kettős könyvvitel könyvelőt kíván s a kései kapitalizmus a 
kettős könyvvitel diktatúrája.



Mi a szerepe e kései kapitalista rendben a arociáldemokrá
ciának? Többször hangoztattam, hogy két ember, attól, hogy egy
mást gyalázza, még hasonlíthat egymáshoz. Kapitalizmus és szo
cializmus: az egymást fojtogató ikrek, egymás kiegészítői és tü
körképei. Fried pompás érveléssel mutatja ki, hogy ez a miméit 
fojtogatás, hogy válik testvéri ölelkezéssé. Miből született a szó* 
cializmus? A  korai kapitalizmus hatalmas embertömeget toboroz 
egy-egy energia kihasználására. Azokat ,akik egy ilyen felhágó 
konjunktúrába belekerülnek ,aránylag elég jól ellátja, már csak 
azért is, hogy fogyasztói legyenek. Akik azonban nem elég gyors 
csillangóju véglények s nem tudnak egy konjunktúra áramába bele
sodródni, hanem ott tapadnak a halálra ítélt iparágban, földön
futókká lesznek. (Takácsok, géprombolók). Megkezdődik a moz
gékonyság kiválasztása. Viszont a kapitalizmus inveaztálásai is 
mindig túlzottak s a krach, a visszaépítés egy csomó munkás!) 
szélnek szalaszt. Mivel az állam visszahúzódott a gazdasági élet
től; a munkások ellátatlanok és védtelenek. A kapitalizmus jólét 
és nyomor mélyebb hullámzásán táncoltatja a munkást, igényeket 
ébreszt benne s bizonytalanná teszi a helyzetét. Ugyanekkor azon- 
ébreszt benne s bizonytalanná teszi helyzetét. Ugyanekkor azonban 
a demokrácia, melyet a kapitalizmus a maga kényelmesebb mozgá
sára csinált, a munkásnak is megengedi a szervezkedést. Ez a szer
vezkedés elvben mereven antikapitalista. Amire az egyik azt mondja: 
igen, a másik azt mondja: nem. A magántulajdon szentség, — 
vallja a kapitalizmus. A  magántulajdon rablás, — vallja a szo
cializmus. Szabad verseny, — kiáltja a vállalkozó; államgazdaság, 
— feleli a munkás. Fehér és fekete, azonban néha közelebbi roko
nok, mint sárga és zöld. Két szám előjele különbözhet, abszolút 
értékük azonban még azonos marad. Akár rablás, akár szentség a 
tulajdon, még mindig az élet legfontosabb tényezője. A  szocia
lista, aki gyűlöli kora gazdasági rendjét, e • gazdasági rend elő
ítéleteivel gondolkozik. Morál és indulat szemben állnak; az ér
tékrendszer azonban ugyanaz, a munkás fogalma a földi és mennyei 
javakról azonos a vállalkozóéval.

A  szocializmust a kereszténységhez szokták hasonlítani. Szo
cializmus és kereszténység közt épp az a lényeges különbség,' 
hogy a kereszténység uj értékrendszert állít a meglevővel szent
ben: szellemit az anyagival ,mennyeit a földivel, míg a szocializ
mus ellenfele értékrendszerét veszi át ellenkező jellel s épp ez a 
közös értékrendszer biztosítja a gyűlölet alatt a tizenkilencedik 
század mély emberi egységét. Ez a magyarázata annak is, hogy a 
szakszervezetek fejlődése párhuzamos a kartelekével s a kifejlett 
szakszervezet a kifejlett kartel viaszlenyomata. Mind a kettő 
hivatali masina, szorosan egymásba illő fogaskerekekkel s mind 
a kettő egyre függetlenebb az anonim tömegtől, melyet képvisel:



a kapitalizmus a részvényesektől, a szociáldemokrata párt a mun
kásoktól. A  szociáldemokratát az országos listával épugy kizárták 
a beleszólásból, mint a részvényest a vállalat irányításából. Egy 
ember a pártiban épp annyit jelent ,mifnt egy részvény a vállalati 
bán: anyag a számok részére ,aranyfedezet a bürokráciának. Értr 
hető, hogy a kétféle bürokrácia mind mélyebben kapaszkodik egy
másba s megszületik a történelmi paradoxon: a kapitalista államot 
fenntartó szocializmus. A tizenkilencedik század szelleme védi a 
tizenkilencedik század szervezeteit.

A  kétféle bürokrácia közt a kiegyenlítő szerepet egy har
madik bürokrácia játsza, az állam. Az állam a múlt százaid dere
kán teljesen visszavonult a gazdasági élettől s áldását adta a sza
bad iparra, szabad kereskedelemre és szabad fogyasztóra. A 
hetvenes évektől azonban megint gyakorolnia kell ellenőrző szere
lmét s ő maga is .mint vállalkozó lép fel (pósta, vasút). A  krach ok 
és a munkásság mozgalma rákényszeríti az ipar és a munkás vé
delmére. Minél merevebbé válik a kapitalizmus s minél szervez ed
zettebb a munkásság, annál többször veszik igénybe az állomot. 
Az állam két főfeladata az iparnak megrendeléseket, szubvencióf 
kat adjnSi & a munkanélkülieket segélyezni. A  munkásság és a tőke 
egyaránt az államba kapaszkodik, szükségük van erre az óriási 
pumpkasszára, viszont az állam mind mélyebbre nyúl a gazdasági 
életbe; a két fogaskerék mellé odailleszkedik a harmadik! s a há
rom bürokrácia a parlamentarizmus bonyolult gépezetében össze
forrva igazi irányítás nélkül, az órakerekek végzetes törvénye 
szerint forog egymással szemben, mig az egész gépezet le nem jár.

Hogy a három bürokrácia államformájának robbannia kell, 
bebizonyították a háború utáni gazdasági krízisek. Egy lépszerüen 
beosztott társadalmat elkormányozhatnak a mandarinok, egy vég
zetesen áramló világban nevetségessé válnak. Fried szerint a há
ború utáni válságok lényegben különböznek a háború előttiektől: 
azok a [növekedés válságai voltak, ezek öregkori működési zavarok. 
A  kapitalizmus ifjú és aggkora közt a háború meggyorsította az 
átmenetet; a kapitalizmus, mint sok frontharcos, egy éjszaka meg
őszült, de ez a hirtelen megöregedés csak szemléletesebbé teszi ifjú
ság és öregkor válságai közt a különbséget.

Milyenek voltak a fejlődő kapitalizmus válságai? A  túlinvesz- 
tálás, a túlméretezett vállalat összeroppant, a túlfeszített hitel 
menekülni kezdett, az ár ^sett ,munkásokat kellett elbocsájtaná. 
Az áresés s egy uj találmányt követő uj vállalkozás átsegítettél 
azonban a gazdasági életet a mélyponton s a növő kapitalizmus 
lassan belenőtt a túlzott keretekbe is, mint kamasz a két számmal 
nagyobb cipőbe. A  krach a fejlődés biztosító szerepe volt, egyet
len végzetes szerepe, hogy a középosztály vagyonát felőrölte.

Milyen volt ezzel szemben az első háború utáni krízis, az



1920-418? Hogy megérthessük, tudnunk kell, hogy a kapitalizmusnak 
az értékesíthető találmányokon kivül még egy előfeltétele volt* 
Az ipar a világ igen kis részére, Nyugateurópára és Keletamerikára 
szorítkozott. Az ős világ ontotta a nyersanyagot s a kapitalista 
világ, az „Atlanti gyár*? szállította az árut; a nyersaínyagtermő 
országok örültek, ha az árukat nyersanyaggal meg tudták venni. 
A  kapitalizmus tehát két irányban is átmeneti kor: meg kellett 
merevednie, mihelyt az alvó energiákat sorban fölébresztette s szét 
kellett robbannia ,mihelyt az egész kereskedelemmel összekapcsolt 
világon elterjedt. A  háború, ez a szédületes túl megbízatás, nagy 
alkalom volt a kapitalizmus elterjedésére. A  nyersanyagtermő 
prszá gokból a háJboru szinte előszivta az ipart, az idegen áru 
versenye megszűnt, a nyersanyagnak szédületes ára nő, a maxi
mális export és minimális import világában a nyersanyagtermő 
államok iparosító törekvései könnyen megvalósulhattak. Japán, 
Délamerika, Ujzéland, az Egyesült Államok nyugati részei eliparo
sodnak, tiszta nyersamyfegtermŐ ország alig van többé. A  régi kapi
talista világgal szembenálló uj kapitalista világ nem tud annyi 
árut fölvenni ,mint amennyi nyersterményt el szeretne adni. A  
háborúból átszervezkedő európai ipar nem talál az áruinak piacot 
s igy nyersanyagot sem vásárolhat. A  tengerentúl dagad a ter
mény. Európában éheznek az emberek.

A túlméretezés válságai után igy köszönt be 1920-ban az első 
leépítő válság. A rendszer kerekei iszonyúan csikorognak s érez
hető, hogy a gépészek a bevált olajhoz folyamodnak. Elindul 
Amerikából Európába a hitel. Amerikának nem kell az európai 
áru, viszont a háború alatt Európa Amerika adósa lett: két ok arra, 
hogy Európa ne vehesse meg az Európában felhalmozódott nyers
anyagot. Viszont a nyersanyag dagad: ujabb ok, hogy Amerika 
friss kölcsönt tukmáljon Európára, melyen nyersanyagát is meg
veszi s haditartozását is törlesztheti. A  kora kapitalizmusban a 
hitelező azért hitelezett ,mert hitt a vállalkozásban, ma kényszq- 
rüségből, hogy amit termel ,a saját pénzén megvegyék tőle. Az 
Európába özönlő hitel óriási, nemcsak törlesztésre és a .iyers- 
anyag-számla fedezésére elég, hanem befektetésre is futja. Az 
ember a levágott karját is maga elé kapja, ha megütik; a kapi
talista akkor is invesztál, ha az invesztálásinak nincs értelme, 
Mibe öli például pénzét a pénzhez jutott Németország? A  raciona
lizálásba. Túlfejleszti a gyárait, melyek mihelyt a racionalizálási 
konjunktúra megszűnt s még kevesebb munkára lesz szükségük, 
mind elébb, föltétien megállnak. Ez az ipar csak addig működik, 
míg épit s addig fog építeni, amíg a hitel tömi. Mihelyt az amiq- 
rikai pénz megfordul, a racionalizálásnak vége, kezdődik a kamat- 
fizetés, az álló gépek kamatjának a fizetése; a felpuffadt iparnak 
nincs piaca s a munkáselbocsajtá sokkal egyre kisebb piaca lesz.
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Ez következett be 1929-ben. Ugyanebben az évben óriási gazdasági 
csapós: rekordtermés! Az ipar raktárai tömve, Európa gépekbe 
építette a hitelét, törlesztenie kell s ha a nyersanyagot nem tudja 
knegfizetni, a friss üzemek leállnak a a munkanélküliség no.

Mi segíthetne itt? Ha a nyersanyag ára addig esne, mig nem
csak Csikágóban, hanem Berlinben is meg lehetne venni. Azonban 
itt lép közbe a mi három bürokráciánk, ez a nagyszerű gépezet, 
melynek az a hivatása, hogy az árakat akkor is magasan tartat 
mikor a gazdasági élet áreséssel akar a nyomorgókon könnyíteni. 
A  kartel védi a vállalat fix kiadásait; a szakszervezet a munkai- 
bért; az állam az adót. A kartel kiszámítja az álló és mozgó gé
pekbe beleölt összeget, a bürokrácia megint belekerül egy ösz- 
ezegbe, az „ár“ akkora lesz, hogy e két fix kiadást fedezhesse. 
A  szakszervezet, melynek forradalmisága a bérharcra zsugorodott, 
nem enged a bérből, az árnak olyannak kell lenni, hogy a bérek 
állandóságát is elbírja.

Az igy keletkezett belföldi árat azonban egész fantasztikus 
védővámmal kell megvédeni a külföld ellen. Erre jó a harmadik 
bürokrácia. S mivel a magas belföldi árakat, különösen Német
országban kevesen tudják megfizetni, a kartelnek két árat kell 
megszabnia: egy belföldi igen magasat s egy külföldi igen alá- 
csonyat. A német vas ára Németországban háromszor olyan nagy, 
taaint Franciaországban. Ha még igy se tudja a vállalat az álló gyár 
s a rozsdás gép kamatát fizetni, ráparancsol az államra s jön az 
ipartámogatás. Mit követel a parlamentben bennülő szakszervezet 
ezért az ipartámogatásért? Munkástámogatást: munkanélküli se
gélyt. Honnan szedi az állam ezt a sokféle segélyt? Adóból s köb 
csönből. S mi a következménye az adónak? Hogy az emberek még 
kevésbbé tudják a magas árat megfizetni s a belföldi piac csök
kenése miatt még feljebb kell srófolni a belföldi árat. Az ipar 
leépít; a munkás földönfutó lesz; az állam eladósodik; az uj 
kapitalista országokat pedig elönti a nyersanyagok özönvize.

Kérdés, hogy ezek a bajok ,melyek a kapitalizmus szem?- 
szögéből hanyatlást, bomlást, megkövesedést jelentenek, nem sej
tetik-e más oldaliról egy uj rendszer körvonalait? A  társadalmak 
életében ritka a teljes halál, sokkal gyakoribb a metamorfózis; ami 
az egyik forma halála, a másik születése már.

Fried azzal, hogy a kései kapitalizmus fejlődését gondolati
ban folytatja, két folyamatot jósol be: egyik a kartelek államo
sítása, a másik a világkereskedelem megszűnése: a nemzeti sze
paráció.

A kapitalizmus ifjúkorában minden vállalat szabadon szervez
kedett és garázdálkodott, ez az ipar nomád korszaka. A  kartelek
ben már a tervszerűség kényszere jelentkezik. Legalább egyes 
iparágakon belül fel kell osztani a munkát és a piacot, különbem



legyilkolják egymást a vállalatok. Amint nő a nehézség, úgy dagad 
a kartel. Ma már azonban a kartelek vétkes, öncélú szervezetek, 
szükség van egy kartelek fölötti kartelro, mely az egész gazda* 
sági életen Áttekint s a termelés kvótáit megszabja. Ez a kertjei 
nem lehet más, mint az állam; az uj gazdasági reníd: a tervgazdaf 
ság. A kapitalista vállalatok épp oly természetesen torkolnak az 
államba, mint a folyók a tengerbe. Ha a nyomornak olyan türelme 
volna ,mint a vezérigazgatóiknak, előbb-utóbb a kapitalizmus maga 
is szocializálná magát.

Jóval meglepőbb Fried másik jóslata, hogy a világkereskedelem 
megszünik( 0 a zárt földterületek megint szeparálódmak. Bár a ka
pitalizmus ellenségei voltunk, örültünk, hogy a népek élete szoro
sabbra fűződik, lelkesedtünk a nagy nemzetközi gondolatokért, még 
a népszövetségért is. Azonban különös paradox jelenség folyt le 
itt is. Amikorra a bűnös gondolatokból kívánatos gondolatok vál
tak, elvesztették értelmüket. Amikorra a nemzeti kormányok össze
barátkoztak a nemzetközi kereskedelem gondolatával, a világke
reskedelem jóformán meg is szűnt; ott tartunk, hogy világkereskede
lemről beszélni legalább is túlzás.

Fried gondolatmenete talán itt a legeredetibb. Az uj kapitof 
lista államok önállósulnak. Oroszország leszakad, a hatalmas védő
vámok megbénítják a kereskedelmet: a kapitalizmus szempontjából 
ez a gépezet szörnyű üzemzavara, másfelől azonban már egy uj 
rendszer is. Világkereskedelemre addig van szükség, míg az egész 
földterület egyetlen gazdasági egység, azaz az elsőrangú ipari és 
mezőgazdasági cikkek csak egy nagy ,világrészek közti forgalom
ban kerülhetnek el mindenhová. Mihelyt a világ nem egy, hanem 
tiz, húsz vagy harminc gazdasági területre szakad, melyek közül 
nagyjából mindegyik önálló 8 csak néhány egzotikus cikk az, 
amit máshonnan kell beszerezni: a világkereskedelem oda zsugo
rodik, ahol kétszáz év előtt volt, elefántcsontot hozunk Indiából, 
fűszert Kubából, esetleg salétromot Chiléből.

Azzal, hogy az uj kapitalista államok ipart csináltak maguk
nak, ezeknek az önálló területeknek a bezáródósa megindult. Orosz
ország, az idő előtti forradalmi kikapcsolódást rettenetes nyomor
ral fizette meg (4,000.000 halott a Volgánál), de mihelyt óriása 
óriási erőfeszítéssel bepótolta iparát s szeparálódott, Európa egyet
len rendezett állama lett. Az öskapitalista államok védővám-tusai
ból is nagy önálló gazdasági területek bontakoznak ki. Mivel 
kivinni nem lehet, minden állam vagy államszövetség gazdasági 
élete arányos fejlesztésére törekszik, arról, amit nem tud előállí
tani, inkább lemond, hogy a mérleget ne rontsa. Minit Gaiyihiék, 
bizonyos fokig minden nép úszónadrágban kezd járni. A  döntő 
ezó Németországtól várható. Ha Németország is kilép a világkeres
kedelemmel egybefüzött országok sorából s áttér a tervgazdar



ságra, amire minden oka megvan, a folyamat megállíthatatlan, a 
szabadkereskedelem torz formái az Atlanti Ooeán északi part
vidékére szorulnak, az őskapitalista államok elvesztik gyarmatai
kat, Anglia elszegényedik. A  rendszer, mely fölemelte, el is stL- 
lyeszti őket, mig az uj rendszer más nemzeteiket emel magasra. 
Fried szerint a kibontakozó gazdasági egységek Oroszországon 
kívül 1. a Balti államok, 2. Skandinávia, Hollandia, Belgium, 3. a 
legfontosabb: Középeurópa, melyben Németország záródna az őt 
kiegészitő mezőgazdasági területtel, a Duna-államokkal egy gaz
dasági egységbe.

Kapitalista szempontból a világ cserepeire törik. A  tervgazdar 
ság szempontjából egy zavaros, örvénylő világ kikristályosodik, 
megnyugszik. A  gazdasági élet, mely a tizenkilencedik század min
dent szabályozó jelensége volt, háttérbe szorul: ami tartalom 
volt, keret lesz, akár a hűbériség korában, mikor a gazdasági életi 
állandósága lélek és hóbort fényűzéseire hagyott szabad teret.

Minket, akik jórészt a tizenkilencedik század eszméiben ne
velkedtünk, ebben a panorámában ép az döbbent meg, amit Fried 
elkerülhetetlennek tart: a nagy, teljesen önállósult nemzetek egy
más mellett. Milyen lélekkel néznek ezek egymásra? Mint Kina 
és India a közöny Himaláján át. Vagy mint vadállatok, felelőtlen 
rablódühhel. A kultúra szép anyagcseréjével kell megfizetnünk 
érte, hogy egy áramló korból a nyugodt exisztenciák korába 
léphettünk. Különös paradoxon: a tervgazdaság rendszerének, me
lyet nemzetközinek tekintettünk, lényege a nacionalizmus. Azzal, 
hogy függetleníti egymástól az emberiség részeit, el is különíti. 
Kikapcsolja a világot átfogó gazdasági kényszereket s ezzel el- 
szabadi^ja a helyi szellemet. Milyen lesz ez a helyi szellem; ez 
az uj nacionalizmus? Dühödt, fajgőg vagy ez a kor is megtalálja 
a nemzetek fölött álló szellemi gyámot, mint a feudalizmus a 
pápaságot.

A gazdasági élet bizonyos utakat elzár, másokat megnyit. 
A  választás végül is az emberen áll. Nézzük, milyennek látjaj 
Fried a kapitalista összeomlás nagy robajából füstös fejét föl- 
ütö embert.

A kapitalizmus legnagyobb bűne Fried szemében, ami a mienk
ben is, hogy a társadalmat tömeggé sülyesztette. Fried statiszti
kája bámulatosain részletes és szemléletes s iszonyú mélyre reped 
benne a szakadék, mely a mammu tvagy ont a vagyontalanságtól 
elválasztja. A  kapitalizmus krachjai mindig a középen fekvő 
réteget, a kisvagy ont őrölték; a kapitalizmus fejedelmei kilá- 
boltak a bajból, a részvényesek fillérei azonban elúsztak. Az int- 
vesztálásban a vállalkozó vagyona nőtt, a krachban a kisrészvényes 
vagyona veszett el. Ami megmaradt, elvitte az infláció, de magáid 
a nagy iparon belül is megkezdődött a kiválogatódás. Aki nem szer



vezkedett idejében karfcelbe, tönkrement. A válságok lerázták a 
magukra hagyott vállalatokat a megerősítették a szövetkezeteket, 
így a vagyon egyre följebb vándorolt, egyre kevesebb ember kezébe, 
akik parkjaikba zárkózva elszigetelt életet élnek s autóikban 
suhannak el a pLebs fölött. Ma Németországban négyszáz ember
nek ugyanannyi jövedelme van, mint két és fél milliónak s hetven
ezernek több vagyona, mint hatvankétmilliónak. Már nem is felsőbb 
tízezrekről csak felsőbb százakról lehet beszélni. S ki ez a fel
sőbb egy-két száz? Néhány befolyástalan nagybirtokoson kívül: 
a kapitalista vállalkozók .utódai, meggazdagodott major domusok, 
pénzspekulánsok: csaknem valamennyi aggastyán. Az első kapi
talista nemzedék tagjaiból egyrészük abban különbözik, hogy ölük
be hullott a vagyon, a másik, hogy nem vállalkozói, hanem szol
gai, vagy szélhámos erényekkel szerezték. Ezek az emberek a 
bizalmatlan aggastyánok elszántságával képviselik a kései kapita/- 
1 izmus két főerényét: a tehetetlenséget és a kíméletlenséget. Ezek
kel az elszánt aggastyánokkal áll szemben a német nép három ré
tege: a független középosztály, a függő középosztály és a tömeg.

A független középosztály, valamikor a németség gerince, csak
nem teljesen megsemmisült. A szabad pályák (orvos, ügyvéd, síb.) 
függővé váltak, a kis vállalkozót elnyelte a kartel. Ami tartja ma
gát valahogy: a kvalitatív ipar. Jellemző az a szeretet, mellyel, 
Fried a kvalitatív ipar mestereit nézi. Mi a különbség tömeg és 
minőségipar közt? Az egyik azt mondja: a harisnya ára nem lehet 
több két márkánál, úgy állítom elő, hogy két márka legyen. A  má
sik előállít egy kitűnő selyemharisnyát, aztán kiszámítja az árát.

A  tömegiparban a vállalkozó eltűnik a számok és hozzáneny 
értés fellegvárában. A  kvalitatív iparnál a vállalat nem lehet na
gyobb annál a körnél, melyet a vállalkozó áttekinthet s szemér 
lyes munkájával irányítani tud. A kvalitatív vállalat nagyobb fajta 
műhely; a vállalkozó a régi mesterek szorongatott utóda a fel- 
puffadt tőmegtermelésben. Németországban ez az ipar, akárhogy 
fojtogatják, él. A  német alaposságnak, munkának a nagy ameri
kanizmus hullámaiban ezek a szigetei s mihelyt a nagy özönvíz, 
a kapitalizmus, elvonult, meglesz a hivatása a német ipar átszine- 
ződésében. Míg a tizenkilencedik század kapitalista szellemű szer 
cializmusának eszébe sem jut a tőmegtermelési elv jogosságában 
kételkedni a természetesnek tartja, hogy egy ország minden lakosa 
ugyanabban a nadrágban járjon, a Fried szociálizmusa, melyet a 
minőség forradalma füt, noha a tömegekért küzd, a tömegekben 
lappangó egyéni változatokat, az „emberi minőség^-et akarja ter
melésben és életben felszabadítani.

Az egész társadalmi erjedés igazi fermentje azonban a függő 
középosztály. Míg a független középosztály elolvadt s a tömegek 
arányszáma is csökkent, a függő középosztály, a szellemi prole-



táriátos, hihetetlenül megszaporodott. Az egyetemek és akadémiák 
gyártják a fnüvelt embert, a háromféle bürokrácia kiosztja számára 
a munkát. Az egyetemen müveit emberré képezik ükét, bizonytalan 
szellemi szomjúsággal, a hivatal beállítja őket a mozgó láncba, 
gépkeréknek. Az a munka, melyet ma az orvos, vegyész, ügyvéd 
végez, semmivel sem magasabbrendü, mint az uccaseprőé vagy a 
gyári munkásé. A hivatal szemében a diploma képesítés; a müveit 
alkalmazottban azonban eszme, érdeklődés, jogcím a nemesebb 
munkára. A  munkából azonban kiveszett a minőség: csak tömeg
munkát szabad végezni; tizenkét évi tanulmány után beledobnak 
egy munkakörbe, melyet félóra alatt kiismerhettél volna. Senkisem 
kiváncsi rá, hogy ki vagy és mit tudsz. Az egyfetl̂ en kérdés, amit 
rádszegeztek: a mennyi. Mennyi képesítés és mennyi munka. Az 
előmenetelnek egy faja marad meg: a hivatali. S ennek egy fel
tétele, kertelnél, szakszervezetben, államnál: a szolgalelküség. Légy 
tnüveletlen s öld ki az egyéniségedet. Az Egyetem: az olvasmány, 
az emberhez méltó munka' jogcíme azonban ott erjed a szellemi 
mozgó lánc munkásaiban s a nyugtalankodó tanultság a háronv 
bürokrácia kovászában.

Elszigetelt ez a nyugtalanság? A  szellemi proletári&tus magán
ügye? — Fried szerint, amit a megalázott szellemi munkás érez, 
ott erjed a tömegben is. A  nép műveltsége nő, munkája azonban 
egyre alacsonyabb rangúvá válik. A  munka nemcsak teher, de 
megaláztatás is. Fried szerint Németországban egyre mélyebbre 
hatol a megalázott egyéniség tiltakozása a tömegkultúra ellen. 
Marxista barátaimmal vitatkozva gyakran mondtam, hogy akár az 
femerikánizmus eszi meg a világot, akár a szocializmus, az una* 
lom, amely mindkét rendszer lényege, olyan reakciót fog felka
varni, amilyenre a kereszténységen kivül nincs ^élda a történe
temben. Németországban ez a reakció, úgjy látszik, nem várja meg 
a tizenkilencedik századi szocializmus győzelmét.

Németh László



Költő és a vak varjucska
Cslp-csíp-csóka, vak varjucska. 
tudom hogy egy kicsit furcsa 
varju-vakság dicsérete; 
azért mégis vigasztalód!, 
zord ez a táj és valahogy 
a költőnek sincs élete:
Wdögél az úti porba' 
mint a kóró eltiporva.

A költő-sor bizony rossz sor, 
szamár-tövis, ördög-bocskor 
a kenyere s fizetsége.
Nyugodj meg hát vak gavallér: 
a költö-dtj véres tallér, 
véres tallér, mely nem ragyog.
Megáll/, egyet /elhajítok 
s ha Uhud olvasd le róla

vájjon mely nép fia vagyok, 
tépett társam, csipi-csóka.

Fekete Lajos

Az uccasarkon állsz
Zöld fényű reflektor kutató szemed 
és gyújtópontjában házak fekszenek

Házak, amelyeknek keresztmetszete 
most azt vetíti, hogy egész élete

egy pamlag, mosdótál és rőt lámpafény, 
amely csak pár percre gyullad fe l szegény.

Nőt Éjbekémlő vad. Ez a te korod, 
szélnél sebesebb autómobliok

jelzik futását. Vad fények jeleznek 
s a fényjelektől megvakulnak ezrek.

mig te kutatva az uccasarkon állsz 
és egy zöldfényö rtfiektort dirigálsz.

Fekete Lajos
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Korunk Arszpoétikája
Költő mondj igazat, mert a hazug szavát 
Szóban, írásban régtől nem hiszik.
A kisdedet még keresztelni se viszik 
Már vérét veszik s megvizsgálják a dadát.
Költő igazat szólj, mert bélpoklosok vagyunk 
Egymás fekélyeit irtózattal félők 
Borús sejtelemmel osztályoz az agyunk 
Félistenek, férgek, kimúltak és élők. /
Költő csak igazat —  Mát és tegnapot . /
Forgó színpadunkon megmutathatod j /
Ha művész vagy —  könnyen elhiteted /
Igér-e Holnapot váteszi ihleted.
Költő, ne hazudj —  szép lehet a forma 
Csillogó díszletek, Asszony a vers teste 
Káprázatos látvány a szellemi torna,
De amit elmondasz, valóság vértezze.
Költő igazat szólj, mert rajtafognak,
Hogy szántszándékkal ferdítesz valót 
A nép haragja jut a hazugoknak,
Selyem helyett kapsz kendernyakravalót.
Költő —  uj időknek harsonája lettél,
Rendeltetésedről meg ne feledkezzél.
Százezerek szólnak általad,
Költő —  valótlant irnod nem szabad.

C Z A K Ó  T I B O R



Az tlct ćs a halál bOtéte
Igazi béke a kettő közül csak az első, a második csupán 

ujabb, fájdalmasabb, borzalmasabb harc kezdete. Semmivel alá, 
&em támasztott, majdnem azt mondanánk: babonás hiedelem, hogy 
a halál magában véve már nyugalmat, békességet jelentene. Egy 
holttest bizonyára nem kapálódzik, verekszik már, ám erei fe l
pattannak, addig szilárd szervei folyni kezdenek, testében keh 
resztül-kasul bírókra kelnek széthulló szövetei, sejtjei meg a 
köztük azonnal miriádszámra föllépő bomlasztó szervezetek az 
egészen kis rothadási bacijlusoktól kezdve az egészen nagy fér
gekig. Jaj annak a még élő ^egészséges embernek, aki ebbe «  
harcba belekeveredik, akinek szervezetébe annak legjellemzőbb 
termékéből, a hullaméregből egy bármily kis mennyisége utat 
talál 1

Nem a halálban van béke, hanem az életben — addig, amig 
minden szerv összhangzóan működik, mindegyik megteszi mind
egyiknek azt a szolgálatot, mely nélkül az nem élhet ,viszont 
maga is megkapja mindegyiktől a vért, hormont, védelmet, lö- 
kemet, ingert, mely saját továbbmüködéséhez szükséges. Ha ez 
minden szerv részéről mindegyik számára a maga rendjén, meg
történik, ha semmiféle betegség, sérülés nem állítja harcba egymás 
ellen testszöveteinket, — akkor egyáltalában nem is érezzük, hogy 
szerveink vannak tisztán látó, észlelő, élvező angyalokként érezzük 
magunkat a világban, — ekkor van csak igazán békességünké

A  testi békességnek ez az állapota ugyan csak az össz- 
ezervezet, az egyén számára létezik föltétlenül, csak ennek van 
az az érzése, mibtha minden tagja, szerve, szövete, sejtje tökéi* 
letes engedékenységgel szolgálná minden kényét, kívánságát. Volta
képpen ugyan ez az érzés is csalódás: mindegyikünk tapasztalásból; 
tudja, hogy mégsem tehet mindent önmagával sem, mindenféle 
megmozdulásának, ténykedésének határai vannak, melyeknek túl
lépése azonnal fájdalmat okoz, esetleg még sokkal messzebb  ̂
menő bajokat hoz.

Már az egyes szervek, testszövetek, sejtek az össz-szervei 
zet legbékésebb nyugalmi állapotában ib küzdenek egymással, 
ellenállást fejtenek ki egymással szemben, mely ellenállás éppen- 
ol'yan szükséges az élet továbbfolyásához, tehát az össz-szer-
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vezet békéjéhez, mint a kölcsönös engedés, támogatás. Jaj annak 
az embernek, akinek valamely szerve akár az egyik, akár a 
másik irányban nem teljesiti kötelességét. Akinek például mell
kasa nem enged a tüdő nyomásának, mikor ez a beszivott} 
levegő felvételére kitágul. VagV akinek véredényfalai egy vérv- 
hullám nyomása alatt szétnyílnak. Akinek mája keményedni, na
gyobbodni kapd, vifezont gyomra, szive, tüdeje nem képes az így 
megnőtt májjal szemben olyan nyomást kifejteni, hogy maguk 
is még megőrizzék a rendes továbbmtlködéshez szükséges teret. 
Az ilVen ellenéUáshi&nyt, egyes szervek „harciatlanság“rát csak
hamar megiski l̂i az össz-szervezeten keresztül maga az először 
támadni, zsarnokoskodni látszott szerv is.

Vannak ofyan esetek is, midőn egyes szervek vagy szövetek 
látszólag egyenesen szervezet-ellenes magatartása menti meg a 
szervezetet a különben szinte bizonyos pusztulástól. Így midőn 
egy sebesülés helyéin a vér megalvad. Midőn az agy, a sziv bi
zonyos támadások esetén a minimumra szállítják le tevékeny- 
eégüket és ezáltal olyan eszméletlen Állapotot idéznek elő, mely 
alatt a rendes tevékenység legnagyobb részétől mentesített szer
vezet csodálatos gyógyuló és helyreálló erőmennyiséget gyűjthet 
fel. Midőn ellenkezően némely idegen elemek, kóros parány- 
szervezetek betolakodása esetén magukban kínos és aggálykeltő 
gyulladások vagy általános lázak siettetik a még veszedelmesebb 
kórokozó kiküszöbölését.

Ami az egyes emberi testre áll, ugyanez érvényes az összes 
élő emberi testek és lelkek nagy közösségére: az emberiségre is« 
Ennek megállapításával egyáltalában nem esünk uz úgynevezett 
ezerves társadalmi elméletek képviselőinek túlzásába, akik a nem
zetekben, foglalkozóéi osztályokban egyenesen a testrészeknek! 
megfelelő szerveket véltek felismerhetni.

A  nemzetek, osztályok és egyéb csoportok másként szervei 
a nagy emberiségnek, de azért mégis valódi szervei. Egyik sem 
élhet a többiek segitpége vagy mondjuk inkább hatása nélkül — 
legalább úgy, amint él. Hogy azért az emberiség összetétele lát
szat szerint legalább nem olyan állandó, mint például egy kifejj* 
lődött emberi testé, hogy benne még rövití történelmi áttekinté
sünk ideje alatt is szinte beláthatatlan számú népek, nemzetek  ̂
osztályok, állami és társadalmi közületek váltakoztak kaleidosz*- 
kópszerüen különböző elrendezésben, — ez nem szünteti meg) 
azt az alapvető tényt, hogy az egyes adott időkben mindig bizo
nyos éppen meglevő ilyen „szervek" alakították ki az emberiség 
életét és tették lehetségessé annak olyan további fejlődését, me
lyet mi ma élők, bármennyi mindent bíráljunk is, nagyjában! 
mégis megelégedéssel állapítunk meg.

Nos, „az emberiség-szervek"4>ek mindig éppenolyan kölcsön



hatása volt megállapítható, mint akármelyik egyes test szerveiéi 
toek. Éppenúgy tartották, segítették, táplálták, irányozták egy* 
mást a különféle emberi csoportok, miht akár Menenijds Agrippa 
meséjében a gyomor és a tagok. De éppenúgy ellent álltak egymás 
túlságos követeléseinek, terjeszkedésének, nyomásának is. Hogy 
e közben elég gyakran fordultak elő az életr? kedvező egyéni- 
súly megzavarásai, egyes szervek túlságos növekedése, vagy tul- 
heves működése, — tehát miként az egyes testeknél betegségek, 
lázak, úgy az emberiségben forradalmak) háborúk, — ez, úgy 
látszik, a fejlődésnek, mgjd a hanyatlásnak egészen el nem ke* 
rülhető kísérő jelensége, mindenféle, még a legfinomabban kia
lakult szervezet eredeti tökéletlenségének következménye.

Persze, ami egészen el nem kerülhető, az esetleg még mindig} 
enyhíthető. Egyrészt az orvosi, másrészt a politikai tudomány 
immár évezredek óta keresi és nem egy esetben találja is meg 
módját annak, hogy a szervek megzavarással fenyegetett egyent 
súlyát helyreállítsák. E közben olykor, kivált kialakulásuk első 
idejében, csodatételekre vállalkoztak; egy-egy vanázsigével akar-* 
tak eKévoztatpi súlyos betegségeket, egy-egy béke- és türelem- 
szónoklattal megszüntetni már kitört háborúkat, forradalmakat, 
A feladatok és eszközök tisztább megismerése azután mindinkább 
a megelőzésre, a szervezeti egyensúly zavarainak eleve magakor 
dályoztatására utalta mind az emberek, mind pedig &z emberiség 
orvosait.

Az értelmes orvos e végből mindent meg fog tenni, hogy 
kezeltje minden egyes szervét ojyaü erőssé, működőképessé és 
ellenállóvá tegye ,amennyire ez a többi szervek összhangzó velb- 
müködésének akadályozása nélkül csak lehetséges. Ha betegét 
májzsugorodás fenyegeti, táplálni, erősíteni fogja a májat. De 
ha a máj viszont az előbb már felhozott példa szerint mérték
telenül duzzadni, növekedni1 kezd, bizonyára nem fogja a tü
dőt, szivet puhítani, kisebbíteni, csak hogy a májnak több teiv 
jeszkedesi teret biztosítson.

Persze a leglángeszübb orvos sem nyúlhat bele istenként egy 
akár legegyszerűbb szervezet működésébe, jé ha megindíthat egy 
fldvös folyamatot, megakaszthat egy fenyegetőt; a teendő leg
nagyobb részét még mindig az illető test szerveinek, szövete^ 
nek, sejtjeinek kell természetadta szerkezetük, készségük, hajlar 
mosságuk szerint elvégezniük. A  szervekben, sejtekben van tulaj
donképpen az a működő és ellenálló készség, mely az egész szer
vezet tevékenységét, sőt fennállását lehetségessé teszi.

A  legtisztább látó emberiség-politikus, mundjuk: szociológus 
is csak irányelveket állíthat fel az emberiség összhangzatos, 
békés életének, fejlődésének érdekében, — az elvek megvalósítása, 
tehát az együttműködés, segítés és ellenállás adagolása és irányi-
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tása már az emberiség szerveinek és sejtjeinek ,tehát az egyfed 
államok vezetőinek és polgárainak dolga marad Végeredményben 
mindig csak azoknak vélekedése, magatartása dönti el, hogy bé
kében élhet és virágozhat-e a nagy szervezet, vagy háborúkban  ̂
forradalmakban sodródhatik talán a végpusztulás felé.

Békét, csakis békét! — az egész emberiség számára vala
mennyiünknek kiVánunk; mindegyikünk erejéhez képest teremj 
lenünk is kell. De már az emberiségi élet egyes részleteiben 
éppoly kevéssé helyezkedhetünk a mindenáron nemharcolás mint 
a mindenáron csak küzdés álláspontjára.

Aki szomszédjára fegyverrel támad, hogy valamit elraboljon 
tőle, vagy egy sértést megtoroljon rajta, az súlyosan vét az egészl 
társadalom békéje, tehát életlehetősége ellen. De szintúgy vét 
fz  is, aki', ha ilyen támadás éri, nem védekezik minden esz
közzel, melyet a társadalom törvénye kezébe ad vagy csak meg
lenged neki1, mijvel minden ellenállás nélkül sikerült támadás 
anarchikus, mondjuk: zsivány-szellem terjedésére vezet, amit az 
össztársadalonmak előbb-utóbb meg kell sinylenito. Még a meg« 
történt súlyos sérelem utólagos megtorlás nélkül hagyása is 
ugyanezzel a kárhozaton hatással járhat. A  keresztényi béke- 
türés és megbocsátás akkor alkalmazható, mikor a Telkeknek  ̂
még a támadó lelkének is olyan készsége van már, ha lappangva 
is jelen, mely mellett a bosszúról lemondás egy uj üdvös egyet
értésnek, együttműködésnek bevezetője lehet. Máskülönben ember
társainak, fajtájának ellensége az, aki magát és igazát meg nem 
védi, sérelmét meg nem torolja.

Egészen közel fekszik ennek a megállapításnak alkalmazása a 
nagy emberi közösségek, a népek, nemzetek ,osztályok egymás 
közti viszonyára. Bizonyára merénylője az emberiségnek, aki mér
té kvesztett kapzsiságból, uralomvágyból háborút, forradalmat idéz 
fel, mikor az emberiség békés együttműködése még sokáig folyt
ba tnék tovább a régi keretekben. De szintén merénylője az 
emberiségnek az, aki ejgyes ember-csoportokba lelki harcképte
lenséget, beteges gyávaságot, önérzetlenságet akar becsepegtetni. 
Az ilyen hiába nevezi magát pacifistának, mégsem más, mint a 
nagy emberi szolidaritáson belül már egyszer nélkülözhetetlen 
szükebb szolidaritások egyikének megbontó ja, az nem békét hoz 
a földre, hanem csak ujabb, az általa elkerülni váltóéi borzalma
sabb harcokat, háborúk, forradalmak egész sorozatát.

Farkas Geiza
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Felhőket foszlat a szél az égen 
a sötétkék memnyboltot sebesre égeti a hold, 
orgonáznak a iák, leveliik zizzenve száguld 
sistereg és él ez az éjjel 
rohan a szél és érzed,
ahogy fák, lámpák és házak lengenek az éjszakában, 
hintázik a föld és himbálódzik ez az éjszaka 
s hint apaiint át jár az ég is a csillagokkal.

Itt zúg az ősz és lengeti sárgán a földet,
fonnyadó asszony gazdagult élete izzik benne,
csókjai karcossá forrtak s mély mámort kavarnak benned
titkolt könnyei befelé égnek
s ilyenkor, ha csókolsz,
mámorod mélyebb s szemed alján
halvány gyűrűket érzel, ahogy a messzeségbe nézel,
benned tapos az ősz s érett gyümölcseit
lábad elé most garmadával szórja,
gyüjtsed a kincset, amely a halál felé száguld
0 önmagát adva milliárd életet gyönyörrel táplál.

Hát itt zúg az ősz és zúg az étnek err&l a gazdag őszről, 
ám lelkesülten nem énekelhetsz, 
véres fintor ég fölötted
s a fintor mögött a nagy gazdagságban milliók éhsége fájdul
milliók fájó arca az égbolt egyetlen széles képe
milliók tétlen tenyere a kitárt mező,
gazdag gerezdeken túl tétlen gépek rozsdásodnak
s tele kamrák szomszédságában összehúzódó gyomrok sajognak.
Csókok érett mustja mellett a szekazuális nyomor vinkója részegít
0 rossz agyakban még rosszabb álmok lidércfénye világit
a földre nézel s látod e rettenetes fintort,
az égre nézel s fintor éget ebből a görbe tükörből is
0 telt kádakban most a könnyek ujbora erjed.

Felhőket foszlat a szél az égen,
mély sebet éget a sötétkék mennyboltra a vándorló holid,
jorgonázik a szél és mozognak a városok
mozognak a rétek és mozog a föld
és mig a világűr nyugodtan labdázik a csillagokkal,
őszi éjszakában megborzong és látja a közelgő telet
a nyomor.

G m lc a  Z o lt t f jn



Ö rökké fossz felém
Bennünk furcsa és múlhatatlan szerelem 

elnemalvó csóvája lángol,

Idők távolbanyuló hegyláncát 

könnyedén lépi át,

s vergődő szivvel húz el, akár a repülőgép.

Emberek és tájak fölött száguld,

mély öblök kígyóznak é tengerek tárulkoznak előtte.

Te csak jössz felém,

fényt szitál a hold és én távoli arcod

titkait tallózgatom,

ezredévek előtt valamelyik ősanyád mosolyából indultál

s azóta egyre jössz felém

(arcodon múlt és jövő titkos árnyai játsZainak

s ha minden perccel örökké indulsz is tőlem,

el nem hagyhatsz soha.



A l k o n y
Fehérhaju nő és fehérhaju férfi, két régi ember ül a régi 

szobában. Kint, az akácos uccán, a kisváros fiatalsága korzózik, 
kint az uccán üdén zsibong az élet, amelyhek most ők ketteit, 
csöndesen és megbékült szomorúsággal, eljátsszák az utolsó fél
vonását. Holnap elölről kezdik a darabot, de mások, tehetsé
gesebbek, fiatalok ...

Az esti szellő a nyitott ablakon át besodor egy elsárgult 
falevelet, amely a lábuk elé hull. A  férfi halkan megszólal:

— Malvin, jön az ősz. Ez a levél a névjegye.
A  nő csak néhány perc múlva válaszol rá:
— Jön az ősz... És én nemsokára meghalok...
Az utolsó szavak már köhögésbe fúlnak.
— Malvin, miaga megfázott — mondja aggodalmasan a férfi. 

— Be kellene csukni az ablakot.
— Ne tegye, doktor ur. Nekem már úgy sem árthat. És olyan 

jól esik érezni a frips levegőt és hallani a kacagást, ap ifjúság 
kacagását.

Ifjúság...
A  hangja megint elcsuklik, amikor kimondja ezt a szót, ame

lyet olyan nehéz kimondani őszbeborult hajjal, a sir szélén. * • 
Előveszi apró, csipkés zsebkendőjét, hogy letörüljön két könny
cseppet két kialvó szemből.

— Malvin, maga sir? ... Miért sir?
— Ha az ember hetvenéves, doktor ur, mindenképpen elég 

oka van a sírásra... Miért sirok? ... Nézze ezt a muzsikálóórát; 
ötvem éve nem jár. Megállt életem legszebb percénél és én nem 
huztam fel többé, hogy az a perc soha el ne tűnjék. Meg akartam 
csalni sajátmaga mát. De nem sikerült. Ha meg is állítjuk a< 
órát, az idő mégis tovább rohan...

Egy percre elhallgat. Azután kissé bátortalan hangon mondja:
— Péter ...
A  férfi összerezzent, ötven éve nem haUottp ezt a nevet, az 

ő nevét ebben a szobában. Már el sem tudja hinni, hogy ez 
neki szól.

— Péter... Ott a könyvszekrényben, krokodilbőr-kötésben, 
van egy könyv, a naplón*. Hozza ide kérem; mert én már nagyon
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íóradt vagyok, alig tudnék felkelni... Ez az, köszönöm... Ha 
kedve van hozzá, most elolvashatja azt, amire ötven évvel ezelőtt 
olyan kiváncsi volt. Emlékszik rá? Azon az estén, amikor — a 
maga szavai szerint — szétpattant a szappanbuborék...

— Magyarul: amikor maga kikosarazott engem.
— ... azon az estén megígértem, hogy egyszer mindent meg 

fogok mondani. Most, úgy hiszem, itt az alkalom. Most bizonyára 
(nem fog már fájni, ahogy akkor fájt volna... Itt van, ez a 
részlet, ami piros Hintával van irva. Olvassa talán fennhangon  ̂
hogy én is halljam, még egyszer» ..

A  férfi reszkető kézzel és áhítattal, miint egy imádságoa 
könyvet, átveszi a naplót és olvasni kezd. Lepergeti a filmet, 
amelynek felvételeit ötven> évvel ezelőtt készítették.

a
1878, október 12.
Ezt a napot piros tintával irom, miként a naptárban is pirty 

bán nyomják az ünnepeket. Mert ez a mai nap ünnep az életem
ben. Nem tudom még, örömünnep vagy gyászünnep lesz-e belőle, 
de ez talán mellékes is most. (Ki l£t a jöv6be? Ki látjja utunk* 
(végét?...) A  fontos az, hogy végre velem is történt valami és 
a hétköznapiság fölé sodortva én is érzem, hogy élek. Más szóval: 
szerelmes lettem.

A nagy esemény, ami ezt a változást előidézték a nagy ese
mény: Egon főherceg látogatása a mi elhagyatott falunkban,
amelyben szolgabirónáj. nagyobb ur eddig csak képen volt lát
ható. És most egyszerre eljön egy valóságos főheroeg, aki szép 
is, fiatal is ... És nőtlen ...

Diszhimtók, ragyogó uniformisok, tüzes paripák, mozsarak dör-* 
gése, zászlóerdő, virágeső: olyan volt az egész, mint egy káprá
zatosán színes festmény, amit aranykeretbe foglalt a délelőtti] 
Napfény és a főheroeg mosolya. Hogy tud mosolyogni!...

Aztán jött az incidens, amelynek — sajnos — én voltam a 
szenvedő hőse.

Amikor a fehérruhás lányok élén a főheroeg elé léptem, 
hogy átadjam neki a rózsaosokrot, találkozott a szemünk nézése 
s én éreztem, hogy az arcom égni kezd, a lábfem inog és be| 
kellett hunyni a szememet és tántorogni kezdtem. Talán el ía 
estem volna, annyira szédültem... Aztán éreztem, hogy egy erőst 
kéz szorítja [át a karomat és haljfottam, hogy valki lágy; meleg 
hangon kérdezi:

— Kisasszony, az Istenért, mi lelte kegyedet?
Erre kinyitottam a szememet: ő volt, Egon főheroeg. Dadogva 

feleltem neki:
— Fenség, bocsásson meg ... Nagyon szégyenlem magam... 

De nem lehet a Napba nézni, fenség...
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Ez ügyetlen volt, tudoml ez a mondat, ö mosolygott és hal
kan, hogy a többiek ne hallják talán, azt válaszolta:

— Kisasszony, hiszen kegyed háttal állt a Napnak...
Hogy utána mi történt, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy

togész nap sírta01 &  este nem akartam elmenni a bankettre* 
amit az ő tiszteletére rendeztek. Csak a mamám erélyes feliét 
pése és az a néhány kilátásba helyezett pofon vitt rá, hogy 
mégis elmentem. v

A  vaqsorán kezdetben nagyon elfogódott voltam. Nem néztem 
Senkire és nem szóltam senkihez. Pedíjg a mama nem egyszer rú
gott a lábomba az asztal alatt, hogy viselkedjem tisztességesein 
és legyek barátságos a főherceghez. (Mert a mama szeretett volna 
képviselőt csinálni a papából). Csak ültem és apró gombócokat! 
gyúrtam a kenyérből... De később megjött a bátorságom és 
a jókedvem is. A  főherceg, akitől néhány székkel jobbra ültem  ̂
itt-jOtt lopva rámnézett s ebből a nézésből megéreztem, hogy 
tetszem neki. Talán beképzeltség volt ezt hinnem, mégis biztosra 
vettem, főleg akkor amikor Dudás Jucinak, a legjobb barátnőmnek 
irigy és dühös pillantásait láttam... <

A  keringőt, a miit velem nyitott meg a főherceg, már úgy tán
coltam, mintha életemben mást sem csináltam volna, mint főher
cegekkel táncolni. A  szivem ugyan hevesebben lüktetett, mint 
máskor, de iparkodtam azt elpalástolni, ami — úgy hiszem —4 
sikerült is.

— örömmel látom, kisasszony, hogy már jobban érzi magát| 
mint délelőtt — szólt hozzám a főherceg.

— Köszönöm az érdeklődését, fenség — válaszoltam. — De 
bem hiszem, hogy méltó volnék rá.

— Kegyed nagyon szerény.
— Es fenséged nagyon udvarias.
— Ami — ugyebár? — meglepő, tekintve azt, hogy minden 

ősöm tábornok volt. Látja, ez a mi bajunk. A£ emberek rentb 
szerint csak a halálunk után találkoznak velünk, illetve a szob
ra íjakkal s ügy nehezen tudják elképzelni, hogy a nyers és hősi 
külső alatt nekünk is van szivünk, amely lángragyul egy szép 
szempár tüzétől. Ha én bókot mondok egy kislánynak, azt hiszi  ̂
hogy tréfálok és ha vallomást tennék, talán *ki ils nevetne.

— Viszont ugyanígy járna az a kislány te, ha fenségednek 
tenne vallomást.

— Kegyed megint a rézből öntött szobrokra gondol.
— Nem, fenség; hanem a góthai almanachra.
— A  góthai almanach, kisasszony, csak a házasságunkat jegyzi 

fel, da nem a szerelmünket...
Mit akart ezzel mondani? Nem volt idő rá, hogy megkérdezzem.
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A keringőnek vége volt. A  fenség eltávozott. De bücsuzásul még 
egyszer hozzám fordult:

— A  viszontlátásra, kisasszony. Két hét múlva, ha befejezzük 
a hadgyakorlatokat, megint erre jövök. Addig is kérem, gondol
jon rám néha és ne gondoljon a góthai almanachra...

Az egész idő alatt, míg ezt mondta, kéz a kézben álltunk a 
én úgy éreztem, mintha kicsit reszketne a keze. Vagy az enyém 
reszketett? ...

Hát igy történi. Szerelmes vagyok. Először az életben és 
valószinüleg utoljára... Mi lesz ebből? Nem tudom és nem in 
felkarom tudni... Talán a muslinca érzi magát igy, amikor meg
perzseli szárnyaik; a láng, amely körül repdes, hogy a végén 
belehulljon... ünnep volt az életemben és szép volt, ha meg isi 
kell fizetnem érte... Rólad fogok álmodni kis hercegem; ezt 
iiem tilthatod meg ... Kis hercegem, jó éjszakát!...

1878, október 19.
Ma megint esetné nydús napom volt, amit le kell írnom.
Azzal kezdődött, hogy reggel, amikor még ágyban feküdtem, 

berontott hozzám a márna, össze-vissza csókolt és azt mondta  ̂
hogy nagyon jó és okos kislány vagyok. Aztán közölte velem 
át örömhírt, hogy a papa mandátuma biztosítva van, mert mind 
á két ellenjelölt visszalépett. Én ügyan nem látom, mennyiben] 
fü gg  öSsze a papa mandátuma áz én szellemi képességeimmel,, 
ihégis örülök a ihatna elismerésének, mert eddig sokszor két- 
gégbevonta, hogy okos volnék. Sőt, mondhatnám, éppen ellen
kezőleg ...

Később még nagyobb öröm ért: kaptam egy hatalmas virág
csokrot. Nem volt levél hozzá, névjegy sem volt), mégis tudom, 
kitől van,.. Még nem felejtett e l ... Istenem, olyan szép az 
élet! Olyan boldog vagyok ... Köszönöm, kis hercegem ...

Délután vendégem volt, Đoth Peti, azaz, bocsánat dr. Iloth 
Péter. Megszerezte aat oklevelet és most haza jött, természetesen; 
Msülni. Azt mondják engem akar elvenni. Én még nem tudok! 
róla, de Már az egész falu tudja.

Szegény fiú, sajnálnám, ha komoly szándékai volnának. Ked
ves, müvélt fiú, szeretem is, de Szerelmes lenni ttom tudnék belél 
edhá. Ha egy héttel előbb jött volna, talán'... Met*t egjy héttel 
ezelőtt még ebbem láttam az élet célját, a nők hivatását: keaet( 
nyújtani egy becsületes embernek, hogy vezessen az utakon, a 
amelyet egyedül oly nehéz megjárni és gyermekeket szülni, hogy 
ők folytassák azt, tolán több széréncsével, amit mi megkezdtünk. 
De most már, érzem, nem tudnék jó asszony lenni és semmi<- 
esetre sem a Both Peti asszonya.

Talán ő is észrevette rajtam a változást, mert nagyon szo
morúnak látszott egész délután. Még az oklevélnek sem tud
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örülni, azt mondta. Diztoepn találkozott már a DujdAs Jucival  ̂
aki telebeszélte a fejét, valószínűleg nemi a legjobb hírekkel. 
a Dudás Juci nem tudja megbocsátani nekem, hogy lecsusZtattam 
őt a hercegnél és most fünek-fának elmeséli, milyen botrányosan 
viselkedtem. Azt mondja, bennem legalább annyi tehetség van 
arra, hogy főúri maitroslse legyek, mint amennyi a pápában van 
arra, hogy képviselő legyen. Szegény, nem haragszom rá; tudóin* 
az irigység beszél belőle. ,

Ezért viszont, hogy elhidegiti tőlem Both Petiit, még hálás is 
vagyok neki. így talán nem fogja megkérni a kezemet és meg 
leszek kímélve attól, hogy kosarat adjak neki; ami mégis kelle
metlen dolog lehet, fájdalmat okozni valakinek, aki minket szeret.

Érzem magamon... Ha tudnád, kis hercegem, mennyit szen
vedek miattad és milyen hosszú volt ez a hét nélküled. wNur 
wer die Sehnsucht kennt, weiss, wass ich leide. - “  De ebben 
nem te vagy a hibás, tudom. Ez a& én hibám, hógy szeret)r£ 
merlek ... Jössz-e már? Úgy v&rlák, kis heroegem ...

1Š78, október 26.
Úgy érzem magam, mintha örvény szélén állnék. Fent va

gyok, magasan fent, ahol még kevés ember járt; de csak egy 
lépés hiányzik, hogy lebukjam a mélységbe. Csak egy lépés hiány
zik, hogy Dudás Juci jóslata beváljék. De azt a lépést nem fogom 
megtenni, soha, soha ...

Éjfél van, amikor ezeket a sorokat írom. A  kaszinóban még 
táncolnak ... Mit fog szólni1 a mamám, ha észreveszi, hogy meg
szöktem? Talán ir-ieg fogja érteni, hiszen ő is volt fiatal és talán 
ő is volt szerelmes ...

Szerelem!.. .  Be furcsa dolog. Akkor kimoz a legjobban, 
amikor a legszebb. Talán így is kell ennek lenni. Az árnyék 
akkor a legsötétebb, amikor a legerősebb a fény...

Pedig tudhattam volna, hogy ez lesz a folytatása. Hjseén ez 
a világ legtermészetesebb dolga, hogy a szerelmesek kivánják 
és megcsókolják egymást...

Nem tudom, kinek az ötlete volt ez, hogy álarcosbált kell 
rendezni. Talán a főherceg maga óhajtotta, hogy egystzer ő is,' 
kedvére mulathasson, nem feszélyezve a szertartásoktól, amiket 
tnagas rangja megkövetel tőle. Mindenesetre sokkal kellemesebb 
igy ismeretlen jelmezben elvegyülni a tömegben és sokkal ke
dély ésebb.

Rendes mulatságon talán meg sem történt volna, mert nens 
mértem volna kimenni a lugasba. Mért is mentem? ...

Olyan sokan voltak, izzadó párok, zene, illatok, — olyan 
fülledt volt a levegő, hogy áj üldözni kezdtem. Lehet hogy enélkül 
is ájulás környezett volna, az ő karjában...
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— Nem bírom itt tovább — szóltam hozzá. — Ha kedve van 
hozzá, üljünk ki a lugasba.

Aztán kimentünk... Ezt nem lehet elfelejteni... Friss le
vegő, ezüst holdfény, hulló falevelek, távoli muzsikaszó, — ahogy 
a könyvekben meg van irva, minden megvolt, hogy statisztálj014 
a szerelmünkhöz... Szótlanul ültünk. Én az elsárgult leveleket 
néztem, amelyekről eszembe jutottak az aranypénzek, amiket ré
gen te a nagy urak szórtak a nép közé, amikor elhagyták a 
várost, amelyben vendégségen voltak. Elmegy a nyár, az ifjú
ság és bucsuzásul telehinti az életünket aranyakkal: „emberek, 
tartsatok meg emléketekben!“

És elmegy ő is, az én hercegem és talán soha többé nemi 
jön vissza. Ez oly szomorú volt... Sirva fakadtam... ö átkarolt 
és halkan suttogta:

— Ne sirj, kislány... Szeretlek ...
Aztán megcsókolt, forrón, nagyon forrón, talán a Nap tüzq 

égett a csókjában ... Egy percig tartott vagy örökkévalóságig? ... 
Azután fölkeltem és lassan, mint egy alvajáró, hazamentem. Ennél 
szebb, éreztem, nem jöhet. Itt meg kell állni, mert ami ezután 
jönne, az az örvény volna... 1

Éjfél van... Mi lesz reggel, ha józanul átgondolom ezt az 
esetet? És mi lesz azután? Bármi jönnje, ezt a oájókot más férQ 
csókja nem fogja lemosom a számról. Az övé nem leszek soha, tur 
tíom, de másé sem leszek. Ezért a csókért nem nagy ár egy élet. . ,

Leszek fonnyadó agszüz és az emberek ötven év múlva is 
Malvin kisasszonynak fognak szólitani és talán nevetnek is majd 
rajtam. És én mégis boldog leszek. Vagy talán mégsem!.. .  
„Boldogság és boldogtalanság: két ellenkező csúcsa az életnek, 
az egyik az Északi sarok, a más&k a Déli sarok; de mindkettőn 
elpusztulunk, mert mindketőn egyaránt megfagy a szivuw Ezt 
Janka néni mondta egyszer. És Janka nénihek rendszerint igaza 
van, talán ebben is ...

Megyek aludni, mert holnap korán keU fölkelni, barackot 
•dunsztolni. Jönnek a hétköznapok ...

Kis hercegem, jó éjs2akát...

•
Dr. Both Péternek — a fáradtságtól vagy a megindulta ágtól? 

kiesett a napló a kezéből. Tenyerébe hajtotta a fejét, hogy renh 
dezze a gondolatait, hogy mit mondjon minderre. Körülbelül ezt 
akarta mondani:

— Malvin, kedves Malviki, a maga élete nagyon szép volt, 
ámbár hazugságon épült fel. Vagy talán éppen ezért volt szép, 
hiszen a hazugságok, az önámitások teszik széppé az életet. «.. 
Az a virágcsokor, Malvin, azon a dél előtt ön, nem a főhercegtől



volt, azt én küldtem magának7. És azt a csókot is az álarcosbálon} 
(bocsássa meg, MalVim̂  azt a csókot is én adtam. (A maga főher
cege ugyanakkor a szomszéd lugasban ült Dudás Jucival). Furcsa 
történet: maga feláldozta az életét egy csókért, amelyről azt hitte  ̂
hogy a főhercegtől kapta és én feláldoztam az életemet egy csók
ért, amelyről azt hittem, hogy nekem szólt. Kár volt megtudnom 
most, hogy tévedtem; megérdemelné maga is, hogy eláruljam az 
igazat...

Ezt akarta mondani, de nem volt szive hozzá mégsem...
Malvin kisasszony talán nem is hallotta volna; behunyt szem

mel ült a karosszékben, mosolygó arccal. Angyalok csukták le 
a szemét...

Közben leszállt az alkony és a régi szobára, mint egy gyász
fátyol, ráborult a sötétség. A Nap már régen lebukott, de bíbort- 
sugarai még ragyogtak az ég alján, mint letűnt ifjúságunk em
lékei, amelyek bearanyozzák elfakuló életünk alkonyát...

Magányos Ićrll lmá|a
Ma még a gyermek sem nevetgél 
És, aki felnőtt, búskomor.
Nagy a szükség az embereknél 
S, mivel Te mindent megtehetnél, 
Mindenki Téged ostromol.

Istenem... én nem kincset kérek, 
Nem vonz a büszke hatalom,
Amit lónál a gazdag élet,
Abból én: kóbor, szomjas lélek, 
Csak a szerelmet akarom.

Szerény kenyérért elég dolgot, 
Asszonyt, akit majd szeretek,
Aki virág lesz, fehér, boldog, 
Akit a tenyeremen hordok...
S egy fészekalja gyereket

Blazsek Ferenc

Zslgmond Jiboe



Közöny az én uram
Most minden mindegy, bennem trónol 
a sápadtarcú, unott közöny 
nem szomorít könnyező bánat 
s nem is nevetek örömökön.

Nincs napsugár, nincs szürke alkony 
Nem mosolyog rám sok-sok csoda 
Csak tűnődöm a tengerparton 
s nézek. Magam sem tudom hova.

Reggel, este, hajnal vagy éjfél 
Nem gyújt lángra, színtelen minden 
s amit máskor kinccsel fizetnék 
Nem kell, még, ha dobják is ingyen.

Elég a játék, meguntam már 
Hiába úgyis magam vagyok 
Nem hív többé tengermorajlás 
Fénytelenek fenn a csillagok

Eldobok mindenkit magamtól 
Nem kell barát, ismerős, rokon 
Békén, nyugton pihenni vágyom 
megszürkült, tépázott romokon.

összegezem az életszámlát 
s megnyugtatom csendes magamat 
adós nem maradiam, jöjjön hát 
egy önfeledt, bátor pillanat.

Adorján András



Nyugtalanság

Nem engednek pihenni csendben 
Furcsaszínű álmok, dalok 
s magam sem tudom, mit

Az élet szerelmese vagyok 
mert minden perce, csodás titok 
Akár dicséret, akár szitok

A sors ellen hadat indítok 
Ne fájjon senkinek az ének 
hogy vállam nem húzzák az évek

Kezdete a legszebb mesének 
hogy még szeretnék sokat tenni 
s aztán halkan búcsút venni.

Kicsit tán boldognak lenni 
s aztán egy fekete domb fölött 
Kiírhatják: volt, elköltözött.

Adorján András
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Vagyok: hegyek fia, furcsa beszédű, barbár 
de nincs más egyebem a könnyű dalinál.

A  lelkiemet meg nem ütötte dér 
s ahová vágyom: napsütéses drága déL

Ahol repkény fut fel az 6 falakra 
s babér susog az égre fel kacagva.

S ahol szomjas szemmel bármerre nézek: 
mind hősök, cézárok, nagyok, művészek.

Diadalívek közt múzsák dalolnak: 
dicső múlt s tettreégő hősi holnap.

Aranyködből megcsillannak az ormok, 
paloták, oszlopok és ősi tornyok.

Minden előttem csillog-viZlog, itt áll 
egész Délország: aranykapu — hívtál!

Darócba járok, nincsen büszke vértem 
s dalszóval félénken kopogva kérdem:

Ifjú hittel tenger csodádra jöttem — 
Aranykapu, kinyilsz-e hát előttem?

M ih á l y  L á s z l ó



Tavasztalanok«.
Koporsót vittek, egyszerű fekete koporsót...
A  festék nem fénylett rajta, mert a lelket — a firnejszt az 

asztalos kihagyta belőle, hiszen még ez sincs megfizetve, ez a| 
világtalan feketeség... ez is csak amolyan ráadás, hogy no — 
ez is legyen hát, hiszen ő is ember voLtf, aztán még sem Lehet 
megtagadni ,tőle ezt a tisztességet, hogy hát gyászolnak érted: 
Csűri János .. .

No, de ha a koporsó nem is volt a legszebb!, mondjuk olyan, 
mint amilyent díszes üvegszekéren visznek a megboldogultnak, 
azért a vivése mégis szebb volt... igaz ugyan, hogy az alját 
csak az asztalos inas vitte a kerek koponyáján, amit úgy egyen
súlyozott ha a két karja kifáradt a tartásban, mint ahogyan a 
legutolsó búcsún Látta egy erre vetődött kötéltáncostól, akinek 
a feje egy lépéssel mindig előbbre volt, mint a lába, nyilvánvalóan 
azért, hogy a Láb ne lássa a koporsó mélységét... De a koporsó* 
fedelét azt maga vitte Méri. Az özvegy.

Szépen vitte. Maga elé tartotta ,mintha csak ölelné... Olyan 
ember volt az, már mint a Csűri Jánost, akinek a koporsóját hsf 
ölelni kell... a szivére szorítja hát, hogy anmják a melege még 
a halálban is melegítse immár fagyos örökágyát.

A  falu főuccáján szaporán lépkedtek. Ott nincs ismerős, 
aki érdeklödme Csűri János utáni. Hiszen János tavasszal mindág 
Útra kelt, mint a fecske és csak tél felé került haza — melegedni!. 
Kubikos volt — a föld embere... Nem olyan ,mint aki magot 
vet a földbe, mert annak van nagy örömei az látja csírázni, 
életrekelni a magot, amit elvetett. A  kubikosnak a föld nem 
ad ilyen örömet — neki nincs csírázás, s megdöbbentő életre|- 
kelés ... csak nagy, nehéz komolyságai vannak... földnehéz hall
gatásai. Neki a föld: egy talicskányi teher, ami örökké a szivén 
lóg, aztán a szive ettől a tehertől lassabban vert, nehezebben 
mozdul...

Hallgatag ember volt a János, nem nagyon kényeztette szóval 
a kis családját, de a kenyerét bekereste pontosan. Amikor hazar 
jött, megvette egyszerre az egész évre való kenyeret, meg azt aI 
kis gúnyát, amire ezüksége volt a családnak. Aztán egész télen 
rözsét vágott, megfonta a szép fehér vesszőkből a kenyérkosarakat,
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magas virágállványokat. Mindig kenyérnek, mindig virágnak, ön
magára alig költött. Télen, amíg itthon volt, újra átszabtn, 
told ózta-foltozta a ruháit, csakhogy minél kevesebb legyen a kia- 
'dá&a. De a családtól nem sajnálta, annak uj ruhát vett.

Mindez eszébe jutott Csűri Márinak... Máskor ilyenkor 
milyen nagy volt az öröm a háznál,.. Most meg csak hazajött 
agyonfáradtan, ágynak esett és vége...

Amint kiértek a putrik, meg a nádfedelies házikók tájára, 
ott már lassabban ment a haladás. Különös világ ez it t .. . alig 
lehet már megérthná ennek a világnak a lakóit! Hiába száll 
felettük a repülőgép — nem érdekli őket; de amijcór a fecskék 
jönnek, akkor nem tudnak aludni valami áldott nagyébredésü 
boldogságtól, olyan messziről jött boldogságtól, mint a fecskék 
arapyködü útja... És amely ház fecskéje nem jön meg, ott gyá
szol a ház ...

Nagy baj ér bennünket — mondják.
Csodálatos fészkek ezek a putrik, meg ezek a nádfedeles 

kunyhók. A falu közepétől egyre küljebb szorulnak... Onnan 
jön valami rideg, kérlelhetetlen akarat, ami töri ,pusztitja őket!. *.

Hát mikor Mári ebbe a külső világba került, bifcony meg 
kellett állnia majdnem minden háznál... itt rokon volt mindenki: 
oranyködszemü, megértő rokon ...

Hát eltemeted, Mári?
Csűri Mári megáll: meghalt a lelkem, elment... nem hiábâ  

hogy nem jött meg a fecskénk. Szegény Jánosom nem akart addig 
elmenni, amíg a mi ereszünk alá is meg nem jön a tavasz csa- 
csergő, szent madara... még az utolsó éjjel, mikor már mennie
kellett, még akkor is leste őket, hogy: hátha mégis... hátha
megjött a mi madarunk is, csak játszik a szivünkkel...

Gyere János, mondtam neki, ne hagyj igy e l ... már talán 
nem is szeretsz?

Szeretlek, mán hogyne szeretnélek! . . .  no de ilyent?! . . .  cso
dálkozott rám égő közelséggel az az áldott két barna szeme.,. 
De fáj az, hogy nincs fecskénk! És csak leste a sötétedd éjsza
kát'. .. ügy éjféltájban bejött. Megölelt és megcsókolt. Talán
soha oljyan erősen, mint akkor ...

Van fecskénk! — suttogta és csak úgy reszketett a szive 
verésétől...

ügy fogtam! — mondta hirtelen és a feje odaesett mellém 
a vánkosra... ugjy fogtam, hogy nektek is legyen fecskétek!

Hun van? — kérdeztem tőle.
A  fészekben.
Kirepül abból, János. Nem ő csinálta magának... Látod!, 

te is mindig visszajössz ide, mert még ŝ csak ez a házad, a be



Krtstáli isttéa: TsittztaliitK

istenlátta fészked... akármerre jársz is, ha szebb házban laknál 
is, csak ide jössz melegedni... kirepül az János!

Jaj — mondta és éreztem, hogjy sir — de nehéz szókat mondasz!
Hát bizony, ölelte magához Mári a koporsófedelet újra, soha 

sem volt olyan nehéz éjszakánk, mint az!
Menne már haza a kedves halottjához, de a hallgatósága nem 

engedi... Hiszen Mári ennek az életből kiszorult kis világ
nak — ahol ők egyre jobban pusztulnak — az ő váXyogfészkea 
életüknek a folyáséit meséli... aztán érzik, hogy ez nagyon, nagy 
valami... hiszen akármelyikükkel megtörténhetik, hogy nem jön 
meg a fecskéjük ...

Elámult szemmel nézik a koporsót, ahol nem csak Csűri 
János alussza majd az örök álmot — hanem ennek az ő vilá* 
guknak egyik megszakadt szivü szépsége is ...

Aztán elrepülte-e a fecske, kérdik előre megérezro a felelet 
fájó nagyságát... hiszen elrepült már a Csűri János is ... nem 
jön meg többet télre, hogy tavaszt hozzon a kis házba.

E l... János bezárta a fészket puha toliakkal, azt gondolta, 
ha a teste, a vére melegét itt hagyja a fészekben — vakkor itt 
marad nálunk... de a fecske addig vergődött, amíg csak a
fészek szét nem romlott ,aztán elrepült.

Nem lehet fecskét fogni, mondja valaki, csak ha magától 
— akkor marad meg... ilyen az!

János aztán reggel nem is akart elmenni. Maradjunk együtt! 
mondta. Ha baj talál lenni ,legalább együtt küzdünk ellene. De 
mikor a Kőszó András eltalicskázott a házunk előtt, valami
nagy vergődés fájult fel benne. így vergődhetett a sötétben 
eltévedt, megfogott fecske... A bezárt, úttalan fájdalom. Ami 
olyan erős, hogy nincs szava. Sajnálni kellett Jánost, úgy vergődött.

Menj hát akkor! — mondtam neki siró szívvel.
Ment az szegény, de kétszer is visszajött. Maradni akart? 

de nem tudott. Ha láttátok volna, hogy kínlódott!;.. Csak sira
tunk ... a szavunknak nem volt ereje... Elveszett a szavunk 
valahol...

Kószó Anna, az András felesége jött futva a beszélők felé; 
Mári, gyere csak Mári! . . .  De ilyent?! ügy elfulladt az izga
lomtól, hogy beszélni sem tudott.

Mi az? — ijedt meg Mári. Ta^án csak nem történt valami
baja a Péterkémnek?

Nem, azaz, hogy mógia... a Péterkének testvére jött!
Mári majdnem leejtette az ölelve tartott koporsófedelet: 

testvérje?
A z ... egy öreg asszony hozta. Azt mondja a Csűri János 

fia ... aztán, hogy ő m£r öreg, hogy közel érzi a halálát, hogy, 
elhozta a kis unokáját az apjához...



Az apjához?!
Igen... azt mondja, hogy abba a faluba valók, ahol már hét 

éve csinálják a Duna gátjait és hogy a János ő náluk lakott 
kezdettől fogva... a múlt ősszel esküdött volna meg a lányával, 
hogy törvényes nevet adjon a fiának, de szegény lánya már régem 
betegeskedő volt és még az esküvő előtt meghalt... pedig egy-két 
frap volt csak még a szép esküvőig!

Jaj! — kapott a szivéhez Méri. Ja j!... És elesett volna, ha
meg nem fogják.

Menjünk, menjünk! — sápadozott Méri. Szüzanyánk, Mária 
is szenvedett...

Majd visszük a koporsót!
Nem, adjátok csak ide! — és magához szorítva elindult.
Épen mikor megérkezett Mári az utolsó ágy fekete fájával, 

iákkor mondta az idegen öreg asszony:
Igen, ez az, ez a Jánoska apja!
Igaz ez János? — sírta el magát Mári az ágy mellett^

amelyben az életét él$e vele.
De János nem felelt... Meleg barna szemei becsukódottak 

voltak és a hallgatag szája hideg.
Miért nem én fekszem helyetted igy? — zokogott az öz

vegy. Péterkém! — neked nem is volt apád!
Jó ember volt ez, mint egy falat kenyér! — mondta az öreg 

asszony... csak azt nem tudtuk miért hagyott el bennünket 
minden ősszel?! Most már tudom...

Jaj! — sirt Mári, most már én is tudóid, hogy miért ment
el mégis, amikor nem jött meg a fecskénk!

Ekkor a nagy. hatalmas szál Kószó András hangosan fel
zokogott ...

András! — sikoltott fel Anna, a felesége, iszonyú szóróm 
gással, miért sírsz?!

Az idegen asszony figyelmesen nézett Kószó Andrásra: nini, 
a szomszédunk, mondta örvendve, ő tudja, hogy ez a kis fim 
Csűri János fia, hiszen neki is van egy kis lánya  ̂ aki a mi 
Jánoskánk pajtása ...

Jaj! — esett össze Kószó Anna.
András ráborult a kis sápadt asszonyra: Anpa, Annusom!

nézz rám !... nézz rám!
Az asszonyok kővémeredten néztek egymásra...
Hiszen úgy szeretlek! — zokogott Annus... de ha el kellett 

menni!... a kenyérért... olyan messzi!. . ,  osztán nem tud
tunk élni a családunk nélkül... titeket kerestünk az ölelésben... 
ott álmodtunk az elvesztett boldogságról... jaj, hiába volt az 
ölelés, nem voltunk boldogok!... csak a sírunkat ástuk egyre
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mélyebbre... A  Jánosnak is ez a boldogtalanság vitte el az 
életét... Mi olyan fecskék vagyunk — szokta mondani — akiikr 
mek nincs tavasz!... Tavasztalanok!

Gyere kis fiam! — szólt sírástól fojtott szóval az idegen! 
öreg asszony — gyere kis fiacskám, meghalt az apád...

Miért halt meg .az enyém? — sizólt a kis gyerek, nézd, az 
Iluskáé él! — mutatott a felesége lecsruklott fejét simogató 
Kószó Andrásra.

Azé is meghalt! — suttogta az öreg asszony.
De akármilyen csendben is mondta, a népeik meghallották... 

mert ebben a suttogásában az a vihar tombolt, ami a putrik 
és nádfedelü kunyhók tavaszát oltogatja... ami Csűri Jánost 
a nagy folyam partjára sodorta tavasztalan ölelésbe...

A  kis Péterke könnytelen szemmel nézett hol halott apjára  ̂
hol messziről jött testvérkéje idegein arcára a koporsófedelesl 
csendben...

Azt mondják: a testvére, pedig nem is l£tta soha...

Kristály István



Dfovemberi költözködés
Đaru állj meg 1 Hucsúinlő 
darvak, fecskék várjatok.
Fészekvállás aggodalma 
most énbennem is sajog.

Vándorcsapal szálljunk együtt 
legalább egy darabon, 
hadd érezzem, kóbor célunk 
találkozik valahol

Tíig ti szálllok ködlakaria 
ég-közön és föld-közön, 
addig a városban én is 
új tanyámra költözöm.

Kocsi döcög, baktat a ló 
a budai köveken, 
fuvarosom a bakon ül 
én meg gyalog követem.

Félszekérnyt szegénységem 
rongyai közt szél lobog. 
nehéz sorsom húzza a ló 
s alig-álig vánszorog.

Szí a szegénységei húzni 
kevés a ló ereje.
Mindegy 1 Vágj a lovon végig 
zord november elseje.

Repüljön a koldus-kordé 
hadd, recsegjen a bútor, 
igaz költő ősz időben 
igy húz ál a városon.

Plig a deres uccál járom , 
merre szállhat hol lehel 
a velem oly közös sorsú 
költöző darusereg....

Fekete Hajós



üzent az ősz
Először a messziről érkező vizek hoztak felőle hürt.
Hömpölygésük megcsendesedett, színük megzöldült és titok

zatos mélységet kapott. A  messzeség idegen szagu, hűvös leve«- 
gője lengett fel a folyómederből.

Az emberi tekintet — fájdalmas elvágyódással — kék-fá
tyolos távolokba révedt. „

Egyik csendes délután a hegyekbe is megérkezett az ősz.
Nesztelenül lépkedett végig a pirostetős, állami tébolyda fá

radt-zöldbe öltözött fái között, ujjai gyöngéd simogatássai érin
tették a leveleket, ezüstös ökömyál lengett és röpködött utána. 
A  magas kőkerítéshez érve, elmélázva hajolt ki a völgybe.

Senki se látta, mikor jött — seniki: mikor elhagyta a kertet. 
De mindenki érezte, hogy megérkezett és itt járt az ősz.

Estére halkan összesusogtak a levelek és éjszakára a té
bolyda mögött felnyögött a fekete erdő.

Az intézeti ruhás beteg ott üldögélt a tébolydakert egyik 
távolabbi zugájbam Hátával a szürke padnak támaszkodott a 
kezeit elernyedten pihentette a térdén.

Arca sovány volt, sárgásan-sápadt, apatikus kifejezésü.
A  leghallgatagabb betegek közé tartozott. Mindenkitől el

húzódott és órák hosszat is elüldögélt egy-egy félreeső pádon.
Elvonultságában senki sem zavarta, nem hiányzott senkii

nek sem.
Afenap délután sem mozdult el kiválasztott helyéről.
A  meleg mulóban volt már s a lombokat bújó, beszélgető szellő 

öt órára megerősödött. Bokrok csörögtek és hulldogáló levelek 
zörögtek szerte a kertben.

A  beteg lehajolt, felvett néhányat a levelekből, a tenyerén 
szétrakosgatta s szeretettel elnézegette őítet, majd betfeges kímé
lettel egyenként visszaejtette a földre.

— Menjetek... menjetek... — eresztette el őket útjukra.
— Menjetek — tűnődött utánuk.
Az égbolton magas* színtelen, könnyű, őszi felhők vándoroltak, 

akár nesztelenül tovahuzó madarak.
A beteg vágyakozással nézett utánuk.
— Ott mennek, ott mennek — mondta félhangosan maga elé.



— Hová mennek? ...
Hirtelenül felállott, megroppantotta sovány öaztövér derekát 

o gyanakodva nézett széjjel. De csak a szél borzongatta, beszél
tette a leveleket.

óvatosan szétvonta hát az ágakat s mind beljebb és beljebb 
vette magát a bokorsürübe. Egyszerre ott állott a keretzáró* 
kőfal előtt.

Magas fa terebélyesedett fel előtte. Törzse csomós volt és 
rücskös-ráhajolt a kerítésre.

A  beteg megkapaszkodott a csomós kinövésekbe és mászni 
kezdett. Elérvén az első ágat, ráhasalt  ̂ a fal felé csúszott és odar 
érve, áthajitotta magát.

Pár pillanat múlva elnyelte az erdő.
Másnap este nagy köd ereszkedett a Dunára. Nyolc óra 

tájt vastag rongyokban akadt meg a lombhullató, görcsös eper
fákon, kilencre ellepte a csendbemerült ,sötét, falusi uccákat s 
gőzölögve tántorgott a fekete ablakok algtt.

Észak felől nyilt vizet keresve, megérkeztek az első vadludak. 
Oly alacsonyan repültek, hogy nekicsapódtak a ködcafatos eper
fáknak s zűrzavaros gágogással verődtek tova a szabad vizek felé.

Kelet felől, a tölgyes irányából, elmosódó kiáltás hallatszott.
A  cirkáló rendőrök pillanatra figyelve állottak meg, de a 

különös, fájdalmas kiáltás nem ismétlődött meg újra.
A  két rendőr továbbhaladt és visszatért a laktanyába.
Még végig-végigjajongott a falu felett a foszlányokba tépett 

vadlibazajlás, mikor kelet felől, sokkal közelebbről, ujljól fel
röpült az előbbi, fájdalmas, hivó hang. De most már a szavakat 
is meg lehetett érteni.

— Hol vagy? '
Senki sem válaszolt, câ ak a fekete csend figyelt vissza.
— Hol vagy? — hasított át mégegyszer a kiáltás a vastag* 

ködön keresztül.
Csak a távoli vadjudak sikongtak rá a nyilt vizek felől.
Vagy féltiiz lehetett, mikor n falu északi részén, az egyik 

régi, sarki kőház előtt, ismét felröpült a fájdalmas hivás:
— Hol vagy?
A fekete csend beleremegett s a szomszéd kutyája felvof- 

nyitott.
Egészen távolról vadludgk jajongtak vissza.
Az áthatolhatatlan ködben valaki az ajtónak esett. A kilijiv- 

eset rázta, feszegette. A  szomszéd kutyája folyton üvöltözött.
Ujabb kilincazörgéis zavarta fel a csendet, de az ajtó nem 

engedett.
A  deszkakerítésen kezek keresgéltek, kapaszkodtak, neki)- 

vetett térdek dörömböltek végig. Cipők dobogtak, nyögés kinló-
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dott a levegőben — valami hir^elenQl elazakajdt s test zuhant a 
kertbe.

Az aki beesett« sokáig nem mozdult.
Nyögve tápásfekodott fel később.
Őrjárat haladt el a ház előtt. A nehéz-csizmás léptek el

eigondolkozva bandukoltak tova a nyirkos járdán. Cigarettától 
érdes szófoszlányok úsztak utánuk.

A téglafelvosón bizonytalan léptek tapogatództak végig.
A nehéz ajtót keresgélő kezek érintették) vígigsikáltak rajta 

s a kilincseket próbálgatták. '
A fekete házban semmi sem mozdult. Lakat fogta az átdo

bott keresztvasat.
A kezek a kilincset rázták, erőszakolták. A  könyökök tom

pán ütődtek az ajtónak. A lábak is nekifeszültek.
A zörgetés egyre jobban sürgetett. Majd öklök dörömböl

tek be türelmetlenül a nehéz tölgyfadeszkán. *
Hosszan elhúzódó csend. Utána megújuló bedörömbölés.
A házban nesz se mocoant.
A sötétben ácsorgó alak erőtlenül ismét próbálgatni kezdte 

a kilincset. Majd egészen elernyedt. S egyszerre kezek estek az 
ajtónak, fej koppant és szaggatott sirás gyürődött szét.

Meg-megismétlődő remegés rázta meg a tölgyfadeszkának esett 
embert.

A sirás lassan elapadt, a kezek erőtlenül feküdtek az ajtón. 
De csak sokára váltak el tőle. S akkor fáradtan, vánszorogva 
elindultak a lábak a kerítés felé, a magas py.árfához, mely illa
tos, sárga leveleket halmozott a törzse mellé.

Itt megállott az idegen a fekhelyet vackolt magának a meg-meg- 
sistergö lombokból.

Talán két óra lehetett, mikor a mozdulatlanul fekvő embei\ 
felriadt. Remegett egész testében s nyugtalanul tekinthetett széj
jel a ködös sötétségben. Szemei eszelősen tágultak bele a ned
ves gomolygásba s riadtan figyeltek vissza még akkor is, ami
kor ismét künn botorkált az uccán.

A  bezárt ház kiskapuja nyitva maradt utána s vánszorgó 
léptei laspan belevesztek a ködös ucoa távolába.

Nagyon sokáig nem hallatszott semmi sem, csak a cirkáló 
rendőrjárat botorkált vvégig a fekete ablakok alatt.

De úgy három óra tájban, nagyon messziről, a tölgyes irá
nyából fájdalmasan hivó hang repült fel, melyre végtelen tá
volból vadludak sikomgtak vissza. Azután nem mozdult többé 
semmi. Szirmai Kífirofy



B mindszent-napl megbocsáltás
I.

Az alacsony póri szobában semmi nesz nem volt, csak odakinn 
a szél. A tar loínEoíTiözött libbent s néha rázta a zsalu gátér eket. 
Mariska, úgy, ahogy az előbb rászakadt az asztalraj mint döntött 
cserje, halkan szólt; —  ^  ,

Hagytam magamat kihasználni, gyönge voltam... hiszen no 
vagyok... megérted, értsd meg ...

Sírta gyermeki jósággal és hirtelen elkövült arccal a férfi 
arcába ásott s féktelen szenvedélyt érzett arra, hogy a férfi előtt 
most már úgy sincs mit titkolnia, bevall mindent, de mindent. A 
férfi a rámeredd hullasápadt tekintettől meghökkent egy pillanatig, 
aztán rideg farkas utolsó elvetemültségével, mint zord viharban a 
rabló, gallérjába húzta magát és vállait gyengék zsírján uzsorás- 
kodó tempóval felránditotta:

— Menj férjhez,. . .  vagy mit bánom én mit csinálsz ...
Mariska ettől a nemvárt kifejezéstől egészen szokatlan meg

adással elmosolyodott, majd egyre makacsabb tragédiát érzett 
nyaka körül fojtóm, hogy a rabolt örömért a férfi ezzel fizetett.

Az életfáradtság metélő fájdalma zsongott végig rajta, egyma
gának, idegennek érezte magát, nem idetartozónak. Felállt, kövül
ten, vérvörös pasztell ben az acélkék alkonyodás alatt, mint búza
virág közt a pipacs. Arcán a felkorbácsolt szégyen-vér sietett 
egybemosódni az ablakon beszökő, bukó nap októbervégi bíborával.

Újra csönd. Amint kiértek a sőtétes folyosón az uccára, a 
szanaszét bandukoló falu és föld emberei rátapadó szemekkel 
szikár gyűlöletet világlottak Mariska megérett testére. Mariska 
magábahullott, öntudatlan lázzal belekarolt a férfibe s abból a 
régi boldog örömből, hogy szerelmes lehetett, mégegyszer kisírta 
elgyötört lelkét:

— Hát mindenért ezzel fizetsz!?
A  férfi groteszkül mosolygott, mosolya fogcsikorgatás is volt, 

minden és az előitéletekkel nyilt harcba bocsájtkozó opatikus 
egykedvűség is:

— Ahogy az előbb mondtam... menj férjhez... a szeretem 
útja, tudhattad volna, hogy itt megszakad... a gyermeknél...
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Rövid, hűvös kézfogással váltak el, vasárnap volt, fojtott ok
tóberi éjszaka, barnálló és rozsda vörös por fellegekkel és Mariska 
megérett tragédiájával. A  nyomasztó por-ködben még életreter- 
mctt bizonyossággal sétált, céltalanul uccáról-uccára s a park 
szellős platánjai alatt már kirajzolta magaelőtt a vékonydereku, 
osontzörgő halált. A  platánok árnyas árkádjai hallották csupán 
mind megadóbb és mind lemondóbb halkuló sóhajait s ha egy-egy 
rcménylehetöség átszivárványlott eltaposott, beteg szivében, a kinzó 
el gyöngülés mind tisztábban és mind élesebben éreztette vele 
újra, az asszonyiságának jövőjét leromboló férfi szavak súlyát:

— Menj férjhez! Vagy mit bánom én mit csinálsz...
Messzi tivornyából a férfi szavainak rongyait foltozgatta visz- 

szaemlékezésében és minél jobban bukdácsolt az évről-évre fel
épített boldogság immár ingó, zuhanó utain s minél inkább cl 
akarta magával hitetni a majdani, de még tépett nászt, annál 
megrugdosottabban került közel a temetőhöz. A szemei elé ködlő 
halál rémeivel viaskodott lelkében és ugyanakkor a fölrivalgó má
morok bor gazé ben uj élettiprásról téboly odott éji vackáéra a férfi. 
Magányos utón ténfeTgett már a falu tropikusan tikkadt por- 
sivatagán, majd nagy sodródással rohant a férfi, a fantóm után.

Megtorpanó teste előtt dörögve becsapódott a kiskapu.
Proletárszemén csöndesen, megadón kitündöklött két bágyad

tan fénylő és vádló könnycsepp. Feldúlt lelkében hasitó fájdar 
lommal rendezett éjféli találkát az ezertorku kutyaszükölés és a 
néma halál. Már tudta, hogy útja hová torkoll és sürgető szé
gyene, a jövendő gyermek, a világra sem jöhető gyermek merre 
vonszolja lány-asszony testét.

Hazafelé indult.
És a fekete humuszon kopogó minden lépése, egy-egy lépés 

volt kifelé az életből.
Lelkében most mar elterült a csend. Elrongyolt életének

folytatását vitte az ájulat pillanatában tragédiáját meggyökerez
tető méhébem Nem is vádolt már senkit. A  férfit jobban szerette
a sárga fogú halál feléje táruló karjaiban, mint valaha. Kendőt
nem lobogtatott az idők messziségébe tűnő élet után, a pillanatok 
alatt őszült hajába rózsát nem tűzött, asszony volt, akit a me£- 
bélycgzettségtol a falu erkölcsi szemszögéből Ítélve csak egy bor
zalom válthat meg; a halál.

Egybeforrt a halál gondolatával. Kesernyés kedvében néha 
szembemosolyogta, ujhodott lelkierővel a halálnemek között egy
kedvűen keresgélt, mint messziről jött testvér bőröndjének lim
lom jai közt a pajkos és uj csodálkozásokra éhes gyermek. Előtt o 
fent kasza lebegett és egy szilaj vágyakozással szerető sziv, vér
vörös szív , a minden-probléma: a szégyen ,mely tői nem látta a
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nyüzsgő, rohanó, zajló életet, mely uj hajnalok beérkezését ígérte 
és az uj hajnnalokban mindenki egyforma bűnét: a magzatot.

Fiatal volt még és szellemi ereje a biblÜa...

Hajnalban Mariska fekete fogatok paripáin ült és búcsúzás 
nélkül száguldott magzatával kifele a faluból...

Még egy pillanatra megpihent a kút káváján, a gyalázatfoltot 
még égni érezte az arcán, mely lassan hideg és borzongós halál
fejjé halványult a kút viz-tányérján. Aztán felfogta selyemszok- 
szoknyáját, mintha a kút körüli szennytől óvná és sikolytalan zu
hanással merült le a hengeres mélybe.

A  hold vékony pengéje megtüzte a felszínen sorakozó bugy- 
borékokat, aztán Mariska lelke megdicsőülten kivált és elsimí
totta az utolsót is.

A  mindszent-reggeli hideg sugárözönben két élet hevert ro
mokban a tengernyi őszirózsák alatt.

A  sírnál pedig nem volt pap, kátntor niem énekelt, de a falu 
nekiindult zokogással megbocsájtott. Mert, ki elment Mariska 
sírja mellett, egy őszirózsát, vagy krizantémét neki is szánt.

II.

Bencz Boldizsár



A  m o d e l  s i r
Dráma 1 (elvonásban

Előadták 1992 október 22-étn a szuboticai Népkörben

SZEREPLŐK:

Szobrász
író
Model

(Model a spanyol fal mögött vetkőződik. Szobrász készülő büszté
előtt ül) i l

Model: Brr! ilyen hidegben meztelen vállal fagyoskodni.
Szobrász: Nem aludtál Júlia egész éjszaka. Bóloztál. Azért 

fázol. Mert itt ugyan hajnal óta fül a kályha... Miért mulatsz 
annyit Júlia? Talán uj szeretőd akadt a filiszterek között?

Model: Ugyan István! I
Szobrász: Már hajnalban felvert álmámból legkontárabb bará

tom, Tuba és eldicsekedett vele, hogy nála voltál...
Model: (őszintén) Tuba hazudott... Jobb volna ha megfizetné 

a tartozását. Egész télen engem festett.. . Láttad „a fürdőző 
nőt41? Az én vagyok.

Szobrász: Igen, láttam, éppen abban a pillanatban, amikor a 
zsűri visszautasította. Nagyszerű kép, csak a címe rossz. Megfele
lőbb cim volna: „A  mindenes cseléd lábvizet vesz4!*. Kitűnő! És 
te ezt az embert szereted.

Model: (kétségbeesetten) Mondom, hogy még a modelpénzzel 
is tartozik!

Szobrász: Ebből is látszik, hogy szereted.
Model: Hiszen még egy pár keztyüt sem veti...
Szobrász: (korholva) önzetlenebb szerelmet, Júlia!
Model: (kilép a fal mögül) És ezért rendeltél mára is ide? 

Hogy csufolódj velem? Hogy könyörögtem neked a mai napért! 
Tudtad, hogy nem alszom egész éjszaka és mégis kegyetlenül idő
rendéi tél. Csak azért, hogy módod legyen egy szegény leányt 
megkinozni. r



Szobrász: Tudod jól, hogy a héten lejár a pályázat.
Model: (a büszté elé lép) Mit komédiázol (rámutat) Ezzel 

akarsz pályázni? Csütörtökig akarod befejezni? Annyit én is 
tudok, hogy az lehetetlen! Különben tudom, hogy már két éve 
nem veszel részt a pályázaton. Nagy ur lettél. Sok a megrendelé
sed ... Más okod lehet, hogy napok óta magad elé ültetsz.

Szobrász: Nincs kedvedre?
Model: (egy kissé szomorúan) Nincs... Már erről a kedvte

lésemről is lekéstem. *
Szobrász: Tavaly még könyörögtél, hogy fogadjalak el modelnek.
Model: Tavaly még igen... Akkor, bár irtózó lélekkel, de 

mégis könyörögtem azért, hogy olykor-olykor a műtermiedben tölt
hessek el egy-egy délelőttöt... Vágytam ide, az ötödik emelet 
ablakai mögé, hogy néha kisöpörhessem a műtermedet, gondos 
rendet teremtsek itt, megfőzzem a teádat 1.. és talán meg is kí
nálsz egy csészével...

Szobrász: (bosszúsan) Ne érzelegj, Júlia.
Model: Jó. Abbahagyom. Sajnálom is, hogy szóltam. Hiszen 

láthattad, hogy milyen tartózkodóan viselkedtem... És mért vi
selkedem igy? Csak azért, mert te hívtál... Ó! ez más helyzet. 
Tavaly, amikor hozzád kéredzkedtem, a mosogatórongyod is let
tem volna ... Most, hogy elhívtál ,egészen váratlanul... igazán 
nem örültem... Mindjárt éreztem, hogy céljaid vannak velem.

Szobrász: (keserűen nevet) Céljaim? Veled?
Model: Ne mulass rajtam. Inkább légy őszinte hozzám. Mit 

forgatsz a fejedben? A múlt nevében kérlek, felelj őszintén.
Szobrász: (keményen) Ne hozd fel a múltat.
Model: Miért? Hiszen én beszélhetek a múltamról. Elég fiatal 

vagyok. A  múltam tiszta. A jelenem...
Szobrász: Tévedsz kedvesem. Különb lány vagy most, mint 

amikor még fehér szobád volt, de két legény szinte meghalt az 
érted égő szerelemben ... Két férfileiket égettél fe l...

Model: (közbevág) Ne folytasd... Felelj inkább a kérdé
semre ... Miért rendelsz naponta ide?... Ez a mintázás, tudom, 
ürügy ... Mi célod van velem? i

Szobrász: (lassan a modelhez közeledik. Tompított hangon
beszél) Valóban céljaim vauinak veled... Ma jóvá kell tenni a 
múltat... Sándort vissza kell adni önmagának ...

Model: (megtántorodik) Vissza kell adni Sándort önmagá
nak? Sándort... Lantos Sándort?... Istenem! Mi van vele?

Szobrász: Az ő szerelme még mindig é l . . .  Az öt év előtti) 
Júlia él benne. Úgy lát téged ma is, mint régen... öt éve hur
colja magával szenvedéseit, és minden reménytelen bánatát vissza
hozta. Két hete jött vissza Párisból.

Model: Beszéltél rólam?



Szobrász: Nem. Annál többet ő ... Megigértettem vele, hogy 
meglátogat a műtermemben. Egy hét óta naponta várom. Ezért kellett 
minden délelőttöset itt töltened. Értesített, hogy ma eljön.

Model: Találkoznom kell vele?
Szobrász: Igen.
Model: Nem akarok vele találkozni. Elmegyek...
Szobrász: (parancsol) Itt maradsz, (rendelkező hangon beszél, 

közben a szint alakit ja. Az ajtóhoz lép és bezárja) Itt fog belépni. 
(A spanyol falat úgy helyezi él az ajtó elé, hogy a belépő a mis
teremből nem lát semmit. A  fal mögé gördíti a pamlagot. A pamlag 
elé dohányzó asztalkát helyez) Ide fogom vezetni. (Kilép a fal 
mögül. A széket ,amelyen eddig a model ült a háttérbe viszi). 
Te ide ülsz. És mig a jelt meg nem adom meg sem moccansz!

Model: (felkacag) Micsoda színpadi rendezgetés! Rendező Ur! 
mi lesz a komédia tartalma?

Szobrász: (keményen) Júlia! Ne mulass! Komoly ügyben fá
radok. És te segíteni fogsz nekem.

Model: És hogyan?
Szobrász: Csak teljesítsd az akaratomat.
Model: És ha nem bírom... ha bármennyire is fékezem magam. 

Hiszen ilyen ígéretet nem telietek. (panaszosan) Mit tervezel?... 
Ó! csak megmondanád őszintém

Szobrász: (igazgat) Nem közölhetek veled előre semmit, (el
gondolkozik) Voltaképen magam sem tudom, hogy mi fog történni, 
(csengetés ... kiveszi óráját) Tizenegy óra... Pontosan megér
kezett.

Model: (könyörög) Kérlek ne bocsásd be... Nem akarom, hogy 
itt találjon ... Küldd e l ... István, könyörgöm, küldd é l . . .

Szobrász: (türelmetlen) Ne várakoztassuk vendégünket.
Model: És ha én nem fogom követni a parancsodat?
Szobrász: (egy kis szünet után, csendesen) Júlia, légy jó 

leány, fogadj szót... Ha láttad volna úgy Sándort, ahogy én 
láttam. Könnyezve beszélt rólad... És az nem igazság, Júlia, 
hogy te aratod az efemer szerelmeket ,jársz ágról-ágra és ő 
hordja a szivében a drága, sejtelmes hajadon... Sándort talpra 
kell állitani. Meg kell gyógyítani. Ugy-e Júlia, segitsz nekem? 
Sok mindent tehetsz jóvá. Ugy-e szót fogadsz? (megsimogatja).

(Csengetés)

Model: (vontatott léptekkel helyére megy).
Szobrász: (az ajtó felé megy, egy pillanatra megáll a Mó

déira néz. Egy kissé el érzékenyükén) Ne könnyezz Júlia... (az 
ajtóhoz lép, kinyitja).



II. JELENET

Voltak, író

író: (belép) Szervusz, már azt hittem, nem vagy itthon.
Szobrász: Bocsáss meg... itt a modelem, akton dolgozom és el 

kellett rendeznem a spanyol falat (a pamlagra mutat). Foglalj her- 
lyet vagy akár dőlj végig a pamlagon ... Látom, hogy fáradt vagy ... 
Csak egy fél órácskát dolgozom még. Majd együtt ebédelünk...

Itró: (leül a pamlagra) Kérlek nem zavarlak...
Szobrász: (kilép a fal mögül. Munkája elé áll. A  modelhez) 

Hajtsd le a fejedet... nem... nem jó.\.. Ejnye de szórakozott 
vagy ma!

Model: (összeteszi a kezét, némán könyörög).
Szobrász: (szigorúan a műterem egy pontja felé mutat) Oda 

kiézz! (csend. A szobrász dolgozik. A model apatiktasan tekint) 
knaga elé. író a pamlagon elnyúlva a plafonra bámul).

Szobrász: (áthajit a falon egy cigarettát) Gyújts rá! A  gyufa 
ott van az asztalkán. *

író: Köszönöm. Nem dohányzom.
Szobrász: Talán egy pohár konyakot Valódi Martelem van. 

Szolgálhatok?
író: Köszönöm. Nem iszom.
Szobrász: Egyáltalán nem iszol?
író : Nem ...
Szobrász: Az ördögbe is! talán a kártyát is abbahagytad?
író: Nem kártyázom. Nincsenek többé szenvedélyeim. Tejet 

iszom és este kilenckor ágyban vagyok.
Szobrász: És valóban lemondtál minden szenvedélyedről?
író: Júliára gondolsz?
Szobrász: Júliára.
író: (felemelkedik. Hangja erősödik) Júlia nem volt szenve

dély ... Júlia szerelem volt... Csak a szakításunk után vált a 
szerelmem szenvedéllyé ... éhséggé ... vad szomjúsággá.. .  A  nagy 
érzés felváltódott a vágyak komisz apró pénzére... Ezért fegyeh 
meztem magam, ezért mondtam le minden szenvedélyemről, hogy 
erről is lemondjak, hogy értök visszatérjen hozzám a szerelem; 
az én égrefestett szerelmem.

Szobrász: (leteszi a formáló fát. Szomorúan) És ez neked úgy ne 
sikerült?

író: Igen, de bele pusztultam. Nem olyan dicső dolog önnut- 
gunkat legyőzni. Alaposan legyőztem magam ... Rom vagyok ...

Szobrász (meghatottan) Én felépítelek... Talpra foglak állí
tani ... meglátod.

Író: István! látszik, hogy szobrász vagy. Holt anyágból alkotsz. 
Én alám ugyan nem építgetsz már posztamenst.



Szobrász: (meggyőződéssel) Meggyógyítalak... (modelre néz) 
meggyógyítunk.

Model: (meghatottan igent int).
Szobrász: Láttad már Júliát?
író: Nem láttam... (elmereng) öt esztendeje nem láttam. 
Szobrász: Szeretnél vele találkozni? 
író : Minek? Bizonyára boldog ...
Szobrász: Három évvel ezelőtt... férjhez ment... 
író: Ki az ura?
Szobrász: Nincs mór ura. Elváltak, 
író: Nem szerették egymást?
Szobrász: Júlia szerette a .. .  de az ura naponta megverte... 

néha kétszer is ...
író: (sértődötten) Nagyon közönyös előtted Júlia sorsa... Én 

soha sem beszélek olyan nőkről, akikhez semmi közöm, mert az 
mindig durva igazságtalanságokra vezet.

Szobrász: (melegen) Tévedsz. Júliával szemben nem voltam 
közönyös. Nagyon szerettem azt a lányt

Model: (összetett kezekkel könyörög a szobrász felé), 
író: (csodálkozik) Te szeretted?
Szobrász: Igen... Néhány héttel előbb hagytam abba a remény

telen küzdést, mint te ... Én végig hallgattam, sohasem árultam 
el magam előtted... De amikor elutaztál Páriába... emlékszel? 
künn a pályaudvaron álltunk és hallgatva vártuk az indulás ide
jét ... Egyszerre hozzád fordultam és igy szóltam: „kérlek Sándor, 
fontos közleni valóm vajn*... Ekkor a kalauz figyelmeztetett téged, 
hogy nyomban indul a vonat és te felugrottál a vonat hágcsójára és 
onnan sürgettél, hogy beszéljek gyorsan...

író: Nagyon jól emlékszem. Azt mondtad, hogy kevés az idő, 
hogy maradjak még itthon egy napig... De én nem maradtam, azt} 
hittem, hogy csak egy jóindulatú csalásról van szó, mert tudtán  ̂
hogy itthon akarsz tartjan$... És te akkor azt akartad mondani, 
hogy te is szereted Júliát?

Szobrász: Igen.
fró: Nem tudom, hogyan hatott volna rám... És most is csak 

arra ad alkalmat, hogy összehasonlítást tegyek magunk között 
Te itthon maradtál. Dolgoztál tovább és dolgozol ma is. Erős 
ember vagy. Csodállak...

Szobrász: Magam is igy tudom: erős ember vagyok. Nem 
törtem meg. (beszéd közben átmegy az íróhoz) Felfedeztem a£ 
Élet igazságát: Nem szabad szerelemnek nevezni az Ifjúságot
Szerelem! (mosolyog) Mit jelent ez? Hűbériséget, örökké egy telken 
való lakást, jobbágysorsot!. . .  Mi köze a rabszolga-állapotnak az 
ifjúsághoz. Nincs szerelem, csak ifjúság van. (lelkesedéssel) Ifju- 
jság, mely tele van jelennel és a jelen tele van virágos munkával,



eredménnyel, sikerrel, gazdag lakomákkal, arany pénzzel és jó- 
illatu nőkkel... (diadalmasan) És én beváltom az ifjúságomat. 
Nézd csak milyen erős vagyok! És addig élek csak, amíg az 
Ifjúság drágaköves aranykelyhét üríthetem...

író: (kis szünet után csendesen) Egyszer ilyen emberről, 
mint te, regényt akartam imi. De irás közben rájöttem, hogy nem 
lelkesít a téma... Sohasem szerettem a hedonistákat...

Szobrász: Én sem a megőszült ifjúságot... Benned pedig azt 
látom... Harminc éves vagy... és mondd hová tetted az Ifjúsá
god, mondd kinek ajándékoztad el? Ha jártál asszonyokhoz, csak 
a fogadó szobáig jutottál el. Megittad a teád, beírtad a neved! 
az emlékkönyvbe és rosszul járó órák mutatták a távozás idejét... 
Elszálltál és mindig másé lett a ... nászágy... És Júlia.,..

Író: (ingerülten) Csend! Juliéról ne beszélj. Az ő emlékét 
ne keverd bele effajta beszédbe! Egyáltalán mit akarsz attól a 
lánytól? Mit akarsz tőlem?

Szobrász: Talpra akarlak állitani.
író: (fájdalmas gúnnyal) El akarsz vezetni az ifjúság forrá

saihoz?
Szobrász: (végignéz az irón, aztán kilép a fal mögül. A model 

előtt megy el, ránéz, aztán az ablakhoz lép).
(Kis szünet)

író: Bocsáss meg, hogy megakasztottalak a beszédben... Te 
Júliáról akarsz velem beszélni. Hát beszélj Júliáról...

Szobrász: (megfordul, csendes léptekkel a model elé áll) Azt 
mondod, hogy Júliáról beszéljek. Nem volna jobb, ha minden 
beszéd nélkül megértenéd, hogy Júlia nincs többé?

író: Szavaid sejtelmesek. Én a valóságot szeretném tudni.. .
Szobrász: Jó. Figyelj: elmondom Júlia történetét, (munkája 

elé áll, dolgozik). Négy évvel ezelőtt Júlia apja besszre játszott a 
tőzsdén és ez a játék annyira nem sikerült neki, hogy tözstíe- 
differenciáit egy revolvergolyóval tudta csak kiegyenlíteni. Előbb 
azonban megmentette lánya hozományát. Júlia úgyszólván a temetés 
után odaadta a meg nem vetendő summát egy igen jól öltözött 
urnák, akit állítólag szeretett. Ez az ur — a neve igazán nem
fontos, elvette a pénzt, sőt Júliát is — gondolom a Bazilikában 
volt az esküvő.

író: Mégis csak szeretném tudni a férj nevét.
Szobrász: (folyton a modelre tekint) Júlia történetét kívántad 

és a történetből kiesik ez a név... Igaz, hogy Júlia azt hitte, 
hogy ez az a férfi, akit keresett... Emlékezz! Bizonyára neked 
mondta, hogy ő majd csak azt a férfit tudja szeretni, aki paran
csoló űrként jelenik meg előtte, és le is tudja őt igázni. Nos1 
hát, ez volt az a várt zsarnok lovag. Júlia nem csalódott benne, 
mert túlzott mértékben zsarnokoskodott felette... Másfél éve 
unnak, hogy utoljára verte kékre Júliát.



Model: (szájmozdulatokkal jelzi: Hall-gass!)
Szobrász: (elhallgat, fejével nemet int).
író: (türelmetlenül) Beszélj tovább! Mi történt Júliával!
Model: (letérdel, némán könyörög).
Szobrász: (model elé áll).
Model: (esdeklő tekintettel néz rá fel).
Szobrász: (megsimogatja a model haját), 
író: (izgalommal) Felelj! Mi lett Júlia sorsa!
Szobrász: (komoran) Elzüllött! i
író: (indulatos mozdulatot tesz. Fel akar ugrani).
Szobrász: (hirtelen a fal mögött terem, iró vállára teszi a 

kezét, lenyomja a pamlagra).
író: (indulattal) István, hitemre mondom, hogy hazudtál... 

Mondd gyorsan, hogy hazudtál... Nevetséges vagy, ha ilyen hazug 
mesékkel akarsz gyógyitani. Hát nem félsz, hogy felugrok e helyi
ről és meg sem állok Juliáék lakásáig, hogy megtudjam a valót?

Szobrász (nyugodtan) Eredj ... A  harmadik ucca innen a Bajza 
ucca, de nem kell olyan messze se fáradmod. A  szomszéd házban 
van Szabó műterme... vagy menj fel bármelyik műterembe, min
denütt megmondják neked, hogy mi lett Júliából, 

író: (lehajtja fejét).
Szobrász: (visszamegy a modelhez).
író: (keserűen) És most mondd el a részleteket. Adagold csak 

az orvosságot.
Szobrász: Részletek is kellenek? Júlia model. Egyideig nagy

szerűéin öltözködött, dókat kocsikázott a Stefániáin. De elfogytak 
a túlságos jólét napjai Egy éve annak, hogy nálam járt és régi 
barátságunkra hivatkozva, kérte a támogatásomat.

Model: (a szobrász utolsó szavai alatt, halkan sir).
író: Pfuj! Ne folytasd! Elég!... Még a büszkesége is letört!
Model: (hangos zokogásba tör ki).
Szobrász: (átmegy az Íróhoz). A  model sir. Nagyon érzékeny 

leány (leszedi a model ruháit a fogasról, visszatér. A  modelhez 
kedves, pártfogoló hangon) No ne sírj kicsikém... szépen moso- 
Jyogjni, úgy... látod igy sokkal szebb vagy... most öltözködj fel 
egy-kettő ... és holnap tízkor itt légy.

Model: (öltözködni kezd... abbahagyja... merőn belenéz a 
levegőbe könnyei újból kitörnek, hisztérikusan zokog, majd fel
kiált) És most menjek el! Menjek el!

Író: (figyeli a sirást. Midőn a model szavát hallja, megismeri 
a hangot. Indulattal rúgja fel a spanyolfalat... és maga előtt latja 
Júliát. Indulata döbbenésben csendesül el. Júliára tnéz. Megremeg... 
Susogva mondja) Júlia ... Júlia ...

Szobrász: (egy zsámolyra roskad. Tenyerébe fekteti fejét). 
Model: (meredten néz felfelé).



író: (két lépést tesz. Megáll. Nézi Júliát. Újra elindul és 
közvetlen Júlia előtt megáll). Maga itt volt... Végig itt volt... 
Nem értem... nem értem ... (Szobrászhoz lóriiul, kitör) Bolondok 
vagytok? Bolondok vagytok? Komédiások vagytok? Miért? Miért? 
Miért csaltatok ide? Mi célból?) elhallgat, látszik, hogy csendesíti 
magát, küzd magával. Lehiggad... A  büsztét nézi, mely majdnem 
kész. Közel lép a büsztéhez. Nagyon nézi. Többször Júliára tekint, 
aztán nyugodt hangon) István! nem tudom, hogy Júlia tudta-e a 
szerepét Azt sem tudom, hogy igaz dolgokat meséltél-e az eb 
múlt ólomlábon járó percekben. De egy dolgot biztosan tudok. 
Tudom, hogy hazudtál, amikor a szerelmet kigunyoltad és az 
ifjúságról beszélve a bahanáliákat dicsőítetted... (emelkedett han
gon) Különösen az nem igaz, hogy Júliához való vonzalmadat) 
kiirtottad magadból.

Szobrász: (felugrik, író elé lép) Sándor!
író: Csak bámulom, egyre bámulom a müvedet... (a busztére 

mutat) Nézd ezt a homlokot... Itt van az ifjúság miüntien felhöle
ién tisztasága, zavartalan derűs simasága... (a Modelro mutat) 
Nézd azt a homlokot... Hát nem látod a már megjelenő finom 
ráncokat? (a büsztére mutat) Nézd ezt az ajakpárt. A  világ legszebb) 
szája. Csókra sóvárgó csók tál an ajak... (a modelre mutat) Nézd 
azokat a fáradt ajkakat... Hiszen te az öt év efőtti Júliát min
táztad agyagba és pedig a rajongó sziv minden lelkesedésével! A  
te szemeid az öt év előtti szemek, melyek előtt változatlanul él 
Júlia... Mi volna mindez ha nem szerelem?

Szobrász: Sándor!
író: Ne beszélj! Fölösleges! Ez a szobor nyiltan beszél. 

(Mindenről fel világosit engem... Ez elég! az ördögbe is! mi közöm 
hozzátok... én megyek (elindul).

Model: (bizonytalan léptekkel követi az irót).
író: (az ajtónál visszafordul).
Model és író: (egy hosszú pillanatig összenéznek, aztán iró el).

III. JELENET 
Model, szobrász.

Model: (visszatér és megáll a szobrász előtt. Sóhajt). Boa> 
zasztó...

Szobrász: (csendesen) Nem borzasztó... Egyáltalán nem bor
zasztó ... (mérgelődik) Mi volna itt borzasztó... Az volna a boBC 
zasztó, hogy Sándor ilyen gyönyörű szoborleleplezést rendezett, 
(A  Modelhez lép. Megsimogatja a homlokát). Itt sohasem lesz 
ránc... Te mindig fiatal maradsz...) a büszte elé lép, rámutat) 
Ez te vagy Júlia... Júlia (a modelhez lép, magához vonja) Én( 
téged szeretlek!...

Függöny.
Radő Imre



A z  alkalom
Történet halottak napjéra

Egy gazdag — még a mai pénztelen válságidőben is gazdag 
— ember hazafelé tartott. Szép, napfényes dél volt, enyhe szel- 
lőcske segített élvezni a verőfényt és fokozni a gazdag ember 
étvágyét az aznapra rendelt finom ebédre. De ezt az ebéded az
után jól ki is érdemeltem, gondolta magában. Elsőrendűen biztos 
tőkeelhelyezést találtam, mely még hozzá több mint húsz száza
lék évi hasznot igér. És még aznap megmutattam, milyen jó ke
zekben van a pénz nálam: tizenhat egyletben fizettem tagsági 
dijat és négy képet vásároltam a művészeti kiállításon. Amint 
ezt elgondolta, szinte könnyezni kezdett az önmaga fölötti megha
tottságtól. Eszébe jutottak középiskolás bibliai tanulmányai: Ne 
gyűjtsetek vagyont e földön, ahol a rozsda és a féreg megeszi, 
a tolvaj elorozza, hanem a mennyben, hol a .rozsda, a féreg meg 
Hem lepi, a tolvaj el nem orozza. Ki hisz ma már a vallásban, 
ki jár templomba? gondolta. De hiszen én igy is minden irány
ban a legjobb, a legbiztosabb részt választottam magamnak; moiS- 
tanig jótékony adományaimmal már milliókra menő kincset gyüjt- 
hettem az égben és vagy tizszer-huszszor annyit gyűjtöttem, de 
igazában a földön.

A sarkon egy viharvert ősz szakállu ,sötétrezes arcú, huruté
tól véres szemű ember kuporgott. A  nap bántóan sütötte máj- 
foltos veres tar koponyáját, melyet éppen csak két oldalt meg 
hátul keretezett be néhány hírmondónak megmaradt kósza fehér 
hajszál. Kalapja az öregnek ott feküdt előtte, zsíros, poros, foltod 
belsejével felfelé, benne néhány legapróbb pénzdarab szerénykedett. 
Az öreg ajkai mozogtak, olykor ölében összekulcsolt kezei is 
emelkedni látszottak, hangját azonban nem lehetett hallani; eavós 
szemei is olyan üresen bámultak a rá nézve bizonyára nem szép 
világmindenségbe, mintha már az arrajárók sem érdekelnék, mintha 
a kalapjába netalán megint csak belebulló pénzecskék nem őt 
illetnék.

A gazdag ember bosszúsan félrefordult. Hogy elszaporodtak 
megint a koldusok! Hát mire fizetem a sok adót meg jótékony 
egyleti hozzájárulást? Persze az állam, a város, az egylet nem. 
tarthat el mindenkit aki segélyért jelentkezik úgy, mintha keres-



rarfcas «dza: Az allMlein

Védelmi tanácsos lenne. Többet is hoz egy órai koldulás, mint egy. 
hónapi tisztességes segély. Aztán jobban esik pénzt kapni és azon 
pálinkát, dohányt venni, mint kenyeret és levest... Hiszen foly
tatta magában a gazdag, nem sajnálom az igazán szegénytől még 
ezt sem; hadd legyen neki is olyan öröme az életben, a minőt 
éppen el tud képzelni. De ki biztosit felőle, hogy az ott igazán 
szegény és nem valami vén szélhámos, aki csak igy kikészíti 
magát a koldulásra, hogy valójában jobban élhessen minden tisz
tességes munkásnál és még több pénzt is rakhasson a takarékba, 
mint akármelyik jó iparos.

Otthon kedvetlenül ült patyolatra terített, friss virágokkal 
ékesített ebédlő asztalához. Ejnye azok a bibliai idézetek ma 
egyre nem hagynak nyugtot. Még azt képzelem, hogy újra isko- 
lásfiu, újra vallásos lettem... Amit egynek ezek közül tesztek, 
azt nekem teszitek... Nem tudja a bal kezed, mikor a jobb ád ... 
Szépen néznék akkor ki! — Alig evett valamit az eléje tálalt 
valóban pompás ebédéből és szokatlanul fáradtan dőlt puha ka
rosszékébe, melyben délutáni pihenőjét tartani szokta. Nyitott 
szemmel alig látott már.

De mindjárt látott, mihelyt pillái lecsukódtak. Könyv volt 
előtte, nyitott számlakönyv, világosan megkülönböztette a „kö
vetel44 és „tartozik4* oldalakat. A  tételek ugyan nem közönséges 
betűkkel voltak beírva, hanem valami csodálatos jelekkel, me
lyekre ha rátekintett, azonnal múltjának valamely kellemes vagy 
szomorú, büszkévé tevő vagy szégyenletes eseménye, ténye villant 
fel egész tisztán emlékezetében. Az ő számlakönyve volt, e felől 
nem lehetett kétsége. És a felől sem, mit jelent számára a tartozik 
és követel tételeiből előálló egyenleg. Örök üdvösséget, boldogsá
got, ha bármely kevéssé aktív, de örök kárhozatot, fogcsikorgat>- 
tató szenvedést, ha csak a legkisebb összeggel is ,passziv!

Eleinte elég megnyugtató volt a minden lap alján megmutat
kozó egyenleg. Jó gyermek volt, engedelmes szülei, szeretetre
méltó testvérei, segítőkész pajtásai, adakozó a szegényebbek iránt 
— csupa szép kerek követelés-tétel, melyek mellett szinte elvesz
tek a súlyosabb rakoncátlankodások, hazugságok, kötelességmu«- 
lasztások, verekedések, bosszantások, már-már kegyetlenkedések tar
tozás-tételei. Jól állok odafönt! ujjongott fel benne.

Hanem a további lapokon egyre ritkábbak, jelentéktelenebbek 
lettek a követelések, gyakoribbak, súlyosabbak a tartozások. Sze
gény lányok könnyelmű elcsábítása, kihasználása, vad mulatozások, 
oktalanul felidézett összetűzések, párbajok. Mindezek óriás téte
lekkel duzzasztották a teher összeget, melyet már alig ellensú
lyozhattak a követelés oldal javára a még mindig sokaknak tett 
szívességek, újból felvett szorgalmas munkásság.



rim ái adta • Az aikaiam

Ezer dináros adoményom ebben a könyvben csak tíz dinárral 
szerepel javamra, mig a háromezer dinér, melyet egyszer kár
tyán nyertem, a terhemre harminoezerrel. így nehéz el nem kár*- 
hozni! Jaj ha majd a nagyobb... kétesebb üzleteim jönnek... 
de hisz nemcsak szedtem: a pénzt, ahogy éppen tudtam; adtam is 
két kézzel; hol vannak ezek a tótelek?

A lap alján rettenetes egyenleg-szám jelent meg: ennyi és 
ennyi a gazdag ember terhére! Tehát kárhozat, ha nem. sikerül 
még utoljára a mérleg másik oldalára egy megfelelő kedvezői 
tételt illeszteni.

Most ismét fordult a lap és a következőn osiak ott volt a* 
ebéd előtt látott koldus képe. Éppenolyan toprongy osan kuporgott 
ott, mint a valóságban ;egészen elfoglalta az életkönyv utolsó 
lapját — mint teherfcétjel. A  Szentirás szavai villantak meg meg
lette: éheztem és nefn adtál ennem, mezítelen voltam és nem 
ruháztál fel. Végleges, örök elkárhozás... ha nem sikerül mégj 
hamar a követelés-lapra áthozni ezt a tételt. Súlyosabb következ
ményű alkalom ,mint bármely legnagyobb tőzsdeügyletem, mert ha 
ezt elmulasztom, nem pár évig élek kisebb fényűzésben, hanenj 
az idők végtelenjéig vége számomra minden jónak. Pedig már 
elmulasztottam!

Riadtan ugrott fel a gazdag ember karosszékéből. Nem tépe- 
lődött már semmin, azon sem, méltó-e hozzá még vagy megint a 
vallás szavára hallgatni. Sebbel-lobbal vette kalapját és rohant 
le háza lépcsőjén nagy csodálkozására cselédségéinek, mely nem 
szokta meg, hogy gazdája ily hamar távozzék délutáni sziesztá
jától. Majdnem kifulladva sietett azon az utón ,melyen alig egy 
órával ezelőtt ebédelni hazajött volt. Dülledt szemmel nézett̂  
előre, ott van-e a vén koldus — nem volt ott — mjiyien elveszettül

De talán nem; még nem lehet messze az, akitől ma lelki nyur 
galma, üdvössége függ. A gazdag ember most újból megtalálta 
minden erejét, mellyel vagyonát egykor oly nagyra növesztett^ 
volt. Elindult a város külső része felé, ahol a legszegényebbek 
laknak. Azt az öreget, akitől még nemrég olyan megvetően el
fordult, most keresve kereste »okvetlenül meg kellett találnia.

Megtalálta egy szegényes kis ház előtti pádon ülve. Most is 
hajadonfővel volt, kevéske fehér haja mint valami szentfény ko- 
szoruzta tar fejét, erdős homlokát. Most azonban nem bámult 
olyan üresen a semmibe ,mint délelőtt »egészen értelmesen nézett 
a feléje jövő szemébe. De szó most sem jött ki az ajkán.

A  gazdag ember elövette minden nyájasságát, amire egy ilyen 
rongyos alakkal szemben képes volt. Jó napot öreg, mondta, itt 
van magának egy p&r dinár.



Az öreg csodálkozó arccal vette át a neki nyújtott tizdinárost. 
Ma engem mindenki koldusnak néz, mondta, délelőtt is a vásár
tér felé, mikor kicsit pihentem és elbóbiskoltam, párákat talál
tam a kalapomban. Pedig nem vagyok koldus, a lányomnál la
kom, még havi hatvan dinár segélyt is kapok. De azért nagyon 
köszönöm ezt, jó lesz dohányra meg mire. Isten áldja meg érta 
az urat!

Mikor a gazdag ember aznap este nyugvóra tért, egy pilla
natig megint maga előtt látta életkönyvének kitárt lapjait, az 
utolsókat. Ott volt még az öreg képe, de már nem a teher, hanem 
a követelés oldalon, amint boldogan eltette a kapott ajándékot. 
)£s a lap alj|&n a egyenleg a gazdag ember javára szólt

Farkas Geiza



LÁTHATÁR

Arany Já n o s
Már ötven esztendeje, hogy eltemették azt a nagyothalló, 

keserű arcú, nagyon zárkózott öreg urat, aki a Margit sziget 
néptelen utain sétálgatott, vagy annak elhagyott padjain méláz- 
gatott hideg, szürke szemével s aki a legtökéletesebb alkotásokkal; 
ajándékozta meg a magyar irodalmat, ötven év nagy idő, különösen 
az utolsó két évtized évei jelentenek sokat amelyeket duplán szá
míthat nemcsak a nyugdíjra vágyó tisztviselő, hanem az iro
dalomtörténet is. Azóta sok minden történt, sok mifnden fordult 
s ezért az utolsó ötven év távlata groteszk optikai játékot üz 
a szemlélővel, a dolgok eltörpülnek, a fények elsápadnak, néha 
a görbe tükör játékára emlékeztet ez a furcsa és fonák habargása 
és bizonytalansága a szilárdnak hitt obeliszknek meg mérföld
köveknek. Hol van hát az a hajlott ,szófukar öreg úr ötven esz* 
tendö után?

a

A maradandóságnak nincsenek meghatározott törvényei az iro
dalomtörténetben. Nemrég Walter Scott halálának százéves főiV 
dúl óját ünnepelték, ha ugyan ünneplésnek lehet nevezni az emlé
kezésnek azt a faját, amely inkább a végleges eltemetiéshez ha
sonlatos. Mert ez a századforduló úgy festett, mintha véglegesen 
ráborították volna a kőlapot az Invanhoe meg a Tialfes of íny 
Landlord világhírű szerzőjének virágos szaikofágára. Az ujra- 
értékelők bizony nagyon kevés maradandót jegyezhettek már fel 
Scott irodalmi munkásságáról. Ugylálszik a ragyogó képzelet, a 
lázas teremtő erő, a mesemondó lendület, az uj hang, az uj 
irásmodor még egyedül nem jelentenek értékeket. Ezek nyers 
értékek, melyeknek fogyatékosságát a haladó idő és a fejlődő 
árásmüvészet egyre jobban — sok tekintetben talán igaztalanul — 
kih a ngsulyozza.

Arany János irodalmi értéke csodálatosan szilárd és válto>- 
zatlan. Ennek magyarázata: a tökéletesség. Arany János sohasem
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pongyola, sohasem felületes, önkritikája csodálatosan fegyelmezi 
toliát és hibátlanná formálja alkotásait. Sehol és soha semmi, 
elrajzolás, ellendülés, lazaság, bizonytalanslág, a hanyagság, vagy 
a fáradtság nyoma. Mindig tökéletes abban, amit ad, tökéletes 
a Toldiban, az Ágnes asszonyban épugy, mint a Szentivánéji álom 
fordításában, avagy az „akadémiai papirszeletekben". És voltáé, 
aki tökéletesebb magyar nyelven irt voLna a XIX. században, mint 
Arany János? Fűszeresebb, keményebb, zengzetesebb, népies, fi* 
toomabb nyelven — talán, de tökéletesebben senki.

*

Általában azt olvastuk eddig az irodalomtörténetekben, hogy 
Arany képzelőereje nem volt olyan csapongó, mint Petőfié. Lehet, 
de nem okvetlenül bizonyos. Petőfi képzelőereje maradéktalanul 
kivetődött, igy tehát kép- és színgazdagsága, megjelenítő ereje  ̂
ráké tázó meglátása és látomás-világa nemcsak kápráztató, de pon
tosan felmérhető. Arany zárkózott volt, leikébe sohasem enge
dett bepillantást. Nem volt lírikus természet ,valóban egy lirikua 
költeménye sincsen. Sohasem irt szerelmi költeményt, az őszákék 
melankóliája is szelíd, fegyelmezett, érezhetően visszafojtott, talán 
csak sápadt visszhangja igazi, mély keserűségének. Ilyen költői 
természettől nem várhatjuk azt, hogy képzelőerejét zabolátlanul 
Htjára engedje. Nála a forma szent és elsősorban tökéletes. Képei 
mindig megkapóak és mindig testiesek, de sohasem érezzük, hogy 
Arany mindent odaadott volna. Érezzük, hogy a forma feszül, mert/ 
teljes, de azt is tiidjuk, hogy njem fog szétrobbanni. Arany zár*- 
kózottsága, szigorú önkritikája gátat vet a forma szétomlásának, 
de ugyanakkor gátat vet a képzelet teljes, őszinte kivetülésének 
is. így mindenesetre nagyobb összhangot teremtett forma és tar
talom között ,sokkal nagyobbat, mint mondjuk Petőfi vagy más 
igazi lírikus, azonban a képzeletnek ez a lefékezése, tökéletes 
formába szorítása csak sejteti annak erejét. Másoknál a képek és 
látomások lendülete befutja'útját, minden rakéta elpuffog és káp
rázatos szikraesőben ég el a képzelet utolsó gyufaszála is. Arany 
azonban takarékosgin bánik a tűzzel noha lehet, hogyha szabadjára 
engedné a lángokat csodálatos lobogások ragyognának írásaiban. 
Arany azonban sok mindent önmagába zárt nehogy a korán, vagy 
szüretlenül közrebocsájtott irása a tökéletesség jelét mutassa. 
A  Toldi szerelmét nehezen tudja megírni ,mert nincs elég epikai 
hitele, forrásmunkái hiányosak Toldi szerelmi kalandjairól és 
férfikoráról, egyedül képzeletére pedig nem akarja bizni magát« 
Ezért nem készül el a hűn trilógia sem, avagy a Hunyadiak na* 
gyobb ballada-köre. Ezekről irja a következőket: „három-négy
ballada lett az eredmény. Nem sorjában akartam megírni, hanen̂  
majd egy, majd más kiválóbb mozzanatot ragadni meg, azután
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úgy kötni össze egy egésszé. De meg kelle győződnöm, hogy szá
jával a ballada nehezen jő s ha ihlet jőtie is, egység bajosan lesz4*. 
Ezek a belső íepelődések, küzdelmek, ez az örökös egységre, össz* 
hangra törekvés vezet a tökéletesség, a befejezettség elérhetetlennek 
látszó ormaira.

*

A  szabadságharc után virult fel a magyar történelmi kép
írás, a magyar múlt ragyogó és tragikus eseményei elevednek meg 
a vásznakon uj párizsi és müncheni mesterek stilustörekvéseivel 
gazdagítva a magyar festészetet. Madarász Viktor, Zichy Mihály, 
Székely Bertalan kiváló vásznakat festenek, de hogy elhalványodik 
minden Arany János alkotásai mellett. Ki tudta volna jobban 
megeleveníteni Toldit és a magyar lovagkort? Mennyi képzőmü- 
vészitá erő és érték feszül Toldi Miklós alakjában, akárcsak 
Michelangelo Dávidjában. Mennyi élet, szin, testiesség a többi 
alakokban, milyen képzőművészeti hatások az alföldi tájak, a szik
rázó levegő megérzékitésében! Munkácsi, Than Mór, Feszty hun
jai mennyivel sápadtabbak a Keveháza és a Buda Halála vité
zeinél. Kell-e mélyebb, megrázóbb, megkapóbb történelmi illuszt
ráció az V. Lászlónál, Zách Kláránál, Szilágyi Erzsébetnél? Mi
lyen szegény és szintjeién* lenne Arany János nélkül a magyar múlt, 
a ványadt mondavilág, a majdnem ismeretlen lovagkor és a mindig 
tragikus magyar történelem! Igaz, hogy alakjai az époszoK köve
telményei szerint hősök, nemzeti eszmények, de azért emberek 
is, akik épen ezért életesebbek, mint a Piloty iskola kifényesített,
pózokba merevített történelmi alakjai. Balladáiban pedig csakis
emberek vergődnek, véreznek, vezekelnek. 0 a ballada Shakes* 
peareje — állapította meg Aranyról Greguss Ágost. De nemcsak 
tragédiákat irt meg balladáiban, hanem annyi közvetlen, emberi 
fájdalmat ,tiszta lirikumot vitt a balladába, amit addig és azóta 
senki.

*

A magyar lelket a tragikus ingadozások és szélsőségek leiké
inek szokták mondani. A lobogó lelkesedést a mindent ineguénitó 
csüggedés váltja fel, a kesergő fájdalmas adagioját a csárdás 
pattogó, ropogó üteme. Ez a cikiotim lélektipus azonban semmi
esetre sem magyar jellegzetesség, sőt talán többször található a 
szláv és román népek fiainál. Az igazi, ősmagyar lélek „a keleti
puszták álmodozó magyarja" hallgatag, önmagába mélyedő, in
kább schizotim típus, aki mélyen a lelkében hordozza fájdalmas 
ellenmondásait. Arany mindenesetre ehez a típushoz tartozik. Lelke 
senki előtt nem nyilik meg, talán egyedül Petőfi az, akivel meg- 
hitebb viszonyba kerül, Petőfi eltűnése után azonban egyre jobban 
begubózkodik. Mindent magába szív, ami szépség, kultúra, érték,
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de rokonszenve leginkább Shakespeare, az ossiani poézis, TetnV 
nyson, Bruns és néhány német klasszikus felé fordul, ezzel isi 
jelezve, hogy a latin és szláv népek ciklotim költőtípusai távol 
állnak tőle.

Volkelt esztétikai elmélete szerint a tartalmi és formai szépr 
ség egysége teremti meg az eszményi szépet. Az eszményi szép 
pedig csak a tökéletesség legmagasabb csúcsán ragyog.

Arany János nem hagyott hátra mást, csak tökéleteset. Ter
mészetes, hogy a tökéletesség is, mint minden emberi, múlandó, 
változó valami. A nemzeti tárgyú éposz tökélye például elhalványod- 
hat a nemzeti gondolat lehanyatlásával, a ballada tökélye egy uj 
etikai világrend születésével. Arany tökéletességének egyelőre az 
első ötven esztendő semmit sem ártott: a csúcs változatlan magas
ságában és fényességében csillog, mint ötven év előtt s mint — 
remélhetőleg — ötven év után.

Németh László nagy értéke és nagy reménysége a magyar kri
tikai irodalomnak. Értékét nemcsak szokatlanul széles látóköi^, 
éles, friss tekintete, hatalmas műveltsége, biztos intuíciója, hanem 
bátorsága is biztosit ja. Szokatlan és mindenképen egyedülálló je
lenség, akihez csak Péterfy Jenőt hasonlíthatjuk a magyar kritikai 
és esztétikai irodalomban. Az a mély és amellett könnyed beleélés* 
a műbe és az alkotó lelkébfc, a különböző irói törekvések gyors 
megértése, a műnek biztos és pontos megmérése sokban emlé
keztetnek a kiváló, európai értékű és tragikus sorsú magyar kri
tikusra.

Németh László most kritikai folyóiratot ad ki „Tanu“ címen. 
Nemcsak szemtanúja akar lenni annak, ami történik, hanem bi
zony ságié vő amellett, ami örök. Egyedül indul, egyedül irja, szer
keszti, adja ki folyóiratát. Ez a merészség hősqes, ez a hit szep
lőtelen. Az örök függetlenségi vágy, a semmiféle megalkuvást, a 
tiszté ti an szomszédságot meg nem tűrés csak egy ilyen önálld 
folyóiratban találhat magának való tiszta talajt. Németh László, 
mint minden igaz, elhivatott kritikus tiszta etikai alapot Keres, 
sőt meg is teremti a Tanúban ezt az alapot. Nem tudjuk csodá - 
dálatunk legyen^© nagyobb, avagy megbecsülésünk?

*

Szenteleky Kornél

Tanú



„Folyóiratom ihletője e kor igazi múzsája: a szorongó tájé
kozatlanság — Írja a Tanú bevezető cikkében. — Hajótöröttek 
vagyunk, akik a csillagokat nézzük s a partot keressük abban a 
hitben, hogy van part s a csillagok vezetmek‘P. Számomra a Tan<u 
megjelenése olyan, mintha egy fárosz gyűlt volna fel, amely szćtr 
mállasztja a makacs, mindent takaró vagy torzitó homályt és 
sugarakat küld a nyúlós, nyirkos ködbe. Tiszta fényt kapunk, hitet 
kapunk, „isteni igazságra vezérlő kalauzt1' kapunk a szavak mor 
dem és világi értelmezésében.

Szeretnők, ha ez a fárosz sokáig lobogna és mind mélyebbre 
világitana a gondolat, az irás mai zűrzavarába. Szeretinők, ha 
Németh Lászlóinak minél több ereje lennie „a kartelem kivüli álla
pot szenvedéseihez". A tiszta, bátor hitek csodálatával, a hajszolt 
bujkáló igazság örök szerelmével köszöntjük a felgyűlt fényt, a 
Tanút. Lássa meg, ami van és biztosítsa azt, ami örök.

Egq magyar Dlogcnes parisban
Tessedik Ferenc magyar utazó 1927 junius 30-án kelt levelé

ben irja a Tudományos gyűjtemény szerkesztőjének: „A mióltá 
Périsban lakom, már többször haliam ezt a kérdést, esmerem-e 
hires neves hazámíiját a tudós Mamdelyt? — Felette különös/ 
embernek mondották, de mostani szállását senki sem tudta." Majd 
megemlíti, hogy a Revue Britanique 1827. májusi száma a New 
Monthly Magazin után leírta „Egy tudós magyar élete Pájrisi- 
bam“ címmel Mandely lakását és életrajzát. Miután Mandelyi 
élete és sorsa száz évvel ezelőtt általános feltűnést keltett, — 
mint érdekessége annál inkább megérdemli figyelmünket, mert 
egyúttal szép példája a százévelőttl hírszolgáltatásnak és újság
írásnak.

,,—" Egy fából épült kerti házhoz jöttünk, (mond egy angol 
utazó) melljynek egyik oldala egy szomszéd épülethez vagyon 
támasztva; általmérÖje lehet vagy hét lábcnyi. Ezt a kis hajléi- 
kot a ház tulajdonosa ingyen engedte által Mentei li urnák; 
(az Angol igy irja a nevet). A  tárjsi&m kopogtatott s beléptünk 
a bölcshez. Mi hárman alig találtunk helyet a szűk kunyhóban. 
Jobb kéz felől egy fejér fa láda állott a szobának csak nem

Szentclcky Kornél

(Párisi lápludósllás él Interlu száz é? eláll)
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egész szélében. A Pliilosophus egy deszkán ült s lábát a ládád
ban tartotta, melyben egy ócska gyapjú takaró feküdt. Háta 
annak a háznak falához volt támasztva, mellyhez a kerti ház 
hozzá volt építve. 0 előtti valami kis asztal állott a ládán s azon 
egy író kőtáblát láttunk, mellyre ő theorémájit s megfejtéseit 
irdogálta. Az időinek mostohasága az üvegablakot és a deszka  ̂
falat nagyon megrongálta; a Philosophus az illyen lyukakra és 
hasadékokra holmi papiros darabokat ragasztott, mellyeken a 
legcsinosabb görög és arab Írás látszott. A  láda mellett balra 
egy régi karszék állott, mellynek karfája, valamint a szobának 
nagyobb része, mindenféle nagyságú könyvekkel volt elborítva 
a nagy folio daraboktól fogva egészen a parányi kis 18-ad rétig1, 
melliy Blaeü sajtója alul kijött. Ezt a karszéket hajdanában 
(kardinál Fesch adta volt Mentellinek. Egy darab czin, melly 
edény formára volt összehajtva, függött vasdróton az asztal fe
lett s mécs gyanánt szolgált. Ezenkívül egy setét szegletben 
egy bádog fazekat vettünk észre, nem különben egy vizes kor
sót és egy darab fekete kenyeret.

Mentelli úr, mondá barátom, minekutána személyemet meg- 
esmertette volna vele, Mentelli úr épen úgy beszélt angolul, 
mint te vagy én, noha talán kettőnkön kívül soha sem Látott 
Angolt. Ez igaz is volt. Én velem nagy könnyűséggel beszélt, 
igen válogatott kifejezésekkel, minden francia idiotizmus nél)- 
kül, s a mi legcsodálatosabbnak látszott, semmi idegen accen*- 
tussal. Ez a különös ember egyenlően beszélt deátk, német, régv 
s uj görög, tót, arab, sanscrit, perzsa* olasz, magyar és fk'ancziâ  
nyelveken s a többi esmert nyelveket is nagyobb részint érti. A  
kínai nyelvet is tanulta és mintegy három ezer jeleit esmeri; 
legjártasabb pedig a mathematikai tudományokban és a Statifc(- 
tikábalu ö az életnek minden gyönyörűségeit tanulásra való 
vágyának szentelte. Minden héten egy lécekét szokott adni a 
Mathesisbül s azért három frankot kap. Ezen a pénzen megveszi 
egész hétre való élelmét, melly két kenyérbül és egynéhány földi 
almájbul áll. „Hogy ha, úgymond, minden nap friss kenyeret 
vennék ,sokkal többet el tudnék költeni; a kemény kenyerek 
azért szeretem, mert nehezen lehet megemészteni.“ Egyszer két
szer a hétben bádog fazekában két vagy három földi almát főz 
magádnak a mécs liángjámál s már azt is luxuknak tartja. Egy' 
vastag flanel ruha volt rajta. Télen a ládájában hál, nyáron csak 
karszékében. Hlyen nyomorult életmód és a sok éjszakázás leg
kisebbet sem árt egészségének; ábrázatja vidám, színe friss és{ 
egészséges, képvonásai nyiltszivüségre mutatnak, teste épen nem 
sovány. HosszO haja vállfára csüng le, barna szakálla valami méltóí- 
ságot ad ébrázatjának, melly a régiség charaktereire emlékeztet. 
Girodet festőműhelyében gyakran modellnek szolgált s igy is
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szerzett magának valamit. Kérdezvén, nem unja-e élete módját? 
6 azt felelte, hogy épem nem-, hogy már husi', eszípndőtül fogva 
igy él, hogy az életnek örömei igen kívánatosak ugyan, de 
minthogy azoknak megszerzése végett kéntelen lett volna a drága 
időt az unalmas lecke adásra fordítani, inkább csak igy akarná 
folytatni tanulását, melyre még most sem talál elegendő időlf, 
ámbátor ugyan az egész napot és a fél éjszakát a tudományoké
inak szenteli. Egyéb iránt épen nem tartja magát szerencsétlené
inek. így tehát koránt sein különösség affectálása vitte ölet
ezen kemény regüláju életre; ő csak tudományos kincseket akar 
egymásra halmozni, azoknak szaporításában talál mulatságot, a 
fösvény ember példájára, aki mi/tuden nyugalmát s egész életét a 
pénznek áldozza fel.

Azt beszélte nekem, hogy Angliát kivévén, Európának minr 
den tartományait gyalog öszvejárta, hogy a franczia Akadémiái
nak némelly tagjai legjobb baráti, s hogy mind a mellett isi
hogy ruhája oly rossz állapotban van, ők épen nem átallják ka
ron fogva vele sétálni s társaságokban is szívesen látják. Ez
ugyan például szolgálhatna arisztokratikus Universitásainknak és 
sok dandy Professzorainknak, kik olly szép szápimal vágynak 
Angliában. Nálunk a ruha szükséges a tudomány ékesitésére; 
Angiiéban megvetik a talentumot, ha rongyosian jár.“

Ezt az embert kereste Tessedik Ferenc: Hosszas keresgélés 
után rátalált az Ansenalban, ahol a „Bibliothekát szabadon liasz- 
nálhatja.u

Az interjú...
Tessedik: Valljon mennyi ideje lehet, hogy hazáját oda

hagyta?
Mandely: Mintegy harmincz esztendeje.
Tessedik: Hol született?
Mandely: Azt nem tudnám megmondani, igen kicsiny vol

tam, mikor eltávoztam hazulrul. Mindent elfelejtettem.
Tessedik: Valamely városra talán még is emlékszik?
Mandely: Egy két esztendeig Pozsonyban laktam. Azt tu

dom, hogy Leopold csápzár koronázása alkalmatosságával Pozsony
ban egy házfedélrül Leestem. Egy toronyra is emlékszem, melly- 
atek teteje gazdagon meg volt aranyozva; úgy hiszem, hogy a 
pozsonyi kathedrális templomtornya.

Tessedik: Gyermekkoráéul semmi környülállások sem jut
nak eszébe?

Mandely: Azt tudom, hogy egy diófa ájlott udvarunkban. 
Ennek a diófának a képét ez előtt két esztendővel .bajjal tútiam 
kiverni eszembül; szüntelen azzal gondolkoztam. Ezen kívül még 
■égy kis toronynak emlékezete is megmaradt eszemben valamelly,
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álomképen; nem is tudom bizonyosan, hogy láttam-e valaha a 
maga valóságában.

Tessedik: Hány esztendős lehetett mikor hazájábul elment?
Mandoly: Mintegy tizenhárom esztendős.
Tessedik: Micsoda okbul távozott el onnan hazulrul?
Mandely: Én cŝ ak a világot kívántam látni. Mondhatom, 

hogy én igazi áldozatja vagyok a tudománynak.
Tessedik: Gyermekkorában hol tanult?
Mandely: Sehol; — vad fiú voltam, — lovakat őriztem.
Tessedik: De később csak tanult valahol?
Mamdely: Berlinben két esztendeig.
Tessedik: Miképen irja a maga nevét?
Mandely: Már szinte elfelejtém azt is; nincs is gondom reá. 

Itt Mandelnek hívnak. Az embernek azon kell iparkodni, hogy 
a múlt időbül minden csekélységet elfelejtsen. Azután több ereje 
és akaratja lészen a jelenvaló és a jövendő dolgok vizsgálására.

Tessedik: Kereszt nevét csak mégis tudja?
Mandely: Ignácnak hivnak. — Két esztendő előtt a Jesuiták 

meg akartak téríteni; holmi tractatusokat kellett velük olvas*- 
nőm a szent háromságrul. Ok Dávidnak neveztek el.

Tessedik: Tehát nem volt katolikus?
Mandely: De igen; hanem más dolgokkal foglalatoskodtam. 

Cicero jól mondotta: Commentra sa’t.
Tessedik: Deákul iis jól beszél?
Mandely: (mosolyogva) A  Magyarok kevélykednek deák nyel

vekben. (Azután deákul szólott igen válogatott terminusokban). 
Midőn ebbe a városba jöttem, miniden tudósok, a kik hallották, 
hogy Magyar vagyok, deákul szólottak hozzám. Ebbül azt ítél
tem, hogy a Magyarnak a deák nyelv iránt való hajlandósága 
külső országban is esmeretes.

Tessedik: Igen sajnálom, hogy a magyar nyelvet egészen 
abban hagyta.

Mandely: Nem volt semmi gyakorlásom ,semmi könyvem; s 
ez a nyelv nincs is kipallérozva. Gyermekkoromban ,ugy tetszik  ̂
csak magyarul beszéltem.

Tessedik: De csak most is ért egynehán^ magyar szót?
Mandely: Midőn magyar beszédet hallok, igen esmeretes előt

tem minden szó, ha bér nem is értem. A  magyar nyelv igen 
különös, hasonlít a napkeleti nyelvekhez.

Tessedik: Az ur ért egynéhány napkeleti nyelveket?
Mandely: A perzsa nyelvet tanultam, a sanscrittel is sokat 

bajlódtam s főképen az arab nyelvvel.
Tessedik: Ezt tehát jól érti?
Mandely: Gonldolom, hogy jobban tudom, mint a német nyel

vet. (Itten megjegyzem, hogy igen szépen beszélt németül). A



mikor kimegyek ,mindég arabul beszélek magammal. Négy száz 
millióm ember a föld kerekén beszél; érdemes, hogy az emben 
jól megtanulja.

Tessedik: Tótul is tud?
Mandely: Oroszul olvasok és beszélek is.
Tessedik: Miivel foglalatoskodik most leginkább?
Mandely: Az astronomiával.
Tessedik: Szokott-e sokat imi?
Mandely: Csak a kőtáblámra irok mindent; mikor tele van, 

a spongyával ismét kitörülöm. Calculator vagyok. A  papiros sokba 
kerülne. Csak magam számára tanulok.

Tessedik: Megelégszik-e sorsával? él^e boldogul?
Mandely: Aki magát meg tudja győzni  ̂ rhindég boldog.
Tessedik: Csodálkozom, hogy ilyen nyughatatlan nagy vá

rosban telepedett le.
Mandely: Ez igen jó hely reám nézve; elveszek benne, mint 

egy vizcsepp a tengerben.
Tessedik: Miibül él?
Mandely: A magam pénzébül. Az előtt egy kis pénzt sze

reztem volt magamnak leckézés által, s azt az onsnág kincstárába 
tevém. Most két száz frank kamatot liuzok belőle esztendőnkén/t.

Tessedik: Hát ez elég?
Mandely: Száz frankot sem tudok elkölteni egy esztendő 

alatt. A  többin könyvet szoktam venni.
Tessedik: Gyakrán szokott-e kijárni?
Mandely: Igen ritkán. Hetenkint egyszer a pékemhez me

gyek a rue du Bac-ha (a Szajtna túlsó oldalán), igen jó fekete} 
kenyeret süt. Akkor annyit veszek, a mennyi egész hétre kel1.

Tessedik: Meglát ogat ja-e valaki?
Mandely: Igenis. De mióta Páriában vagyok csak két Ma

gyart láttam itten. Az eg^ik hét vagy nyolc esztendő előtt volti 
Párisban. A  neve valami óriásit jelent.

Tessedik: Taláín Nagy?
Mandely: Nem az — valami vi — Vitéz nevezetűi. Jó ember 

volt, itt nagy Ínségbe jutott ;magam jjs segítettem őtet. Későbben 
azt hallottam, hogy meghalt itt Páírisban; a kapus felesége monK 
dotta, nem tudom, igazié vagy nem?

Tessedik: Ád-e még leczkét?
Mandely: Nem többé. Egy Jones nevű fiatal angol arabul 

tanult tőlem; szép gyermek volt mind testére, mind lelkére 
nézve. Igen jól' tanult; hét vagy nyolc hete lehet, hogy meghalt)} 
azóta mindig búsulok. Nagyon szerettem volt a fiút. Még csak 
16 esztendős volt.

Tessedik: Attul félek, hogy ha majd egyszer megbetegszik, 
minden segítség nélkül fog szűkölködni.



Mandely: (mosolyogva) Akkor majd azt mondom Diogenesnek: 
Tegyétek mellém a pálczámat, hogy a madarakat elűzhessem*
melyek holt tebemimet fogják háborgatni. Egyébiránt egy időiül 
fogva nem jól érzem magamat. (Taláfe az volt az oka, hogy én 
a jámbort nyomorultabb állapotban találtam, mint az angol utazó).

Tessedik: Bár csak hírül adhatná nekem, ha rosszabbul
találna lenni. A Revue Britanique nevű folyóiratban egy áriá
éul üst olvastam, melly az úr felől ŝ &ól, s a New Mtxnthy Ma{- 
gazine-ből vagyon kivonva.

Mandely: A télen egy Angol elolvasta előttem az origiaált.
Tessedik: Már igen sok időt veszt én miattam. Mindazon

által, ha megengedi, néha meglátogatom az urat.
Mandely: Nem vagyok vad ember. Szeretem, ha valaki jön 

hozzáin.
Kezét megszoritvái^ elbúcsúztam tőle, s kimentem szobájából, 

ö az ajtónál megállott: „nem kisérhetem ki, — nyomorult, me
zítelen vagyoku ...

Korára nézve lehet vagy negyvenöt esztendős.
így élt egy magyar Diogemes Parisban az Unnak 1827. esz

tendejében. Mint hírlik, később vizmerités közben a Szajnába, 
fulladt. Polácsi János

Az ő aratásuk...
Móricz Zsigmond uj magyar elbeszélőket bemutató Dekame- 

ronjának megjelenésével egyidejűleg, ennek a DekameronnaK egyik 
jelesétől, Szitnyai Zoltántól olvastam egy regényt, melynek ez a 
cime: Nincs feltámadás.

A  Dekameron amellett, hogy a magyar irodalom tiz, minden 
reményt méltón beváltó tehetségét igy, egymás erős társaságában 
bemutatva, elbeszélő irodalmunk magas színvonaláról ad felemelő 
büszkeségü — mert nemes emberségről üzenő alkotók mind — 
Ízelítőt, még ezenfelül a magyar irodalom mélységesen európai 
szellemét is adja nem egyetlen, hanem egyszerre tiz kiváló fiatal 
tehetség mindig hitvallón őszinte, önérzetesen jővős alkotásaiban. 
A  Dekameron e két tényben kilép a közönséges regisztrálás napi 
eseményéből és megérdemelt sikerével még életesebben aláhúzza 
azt a megállapítást, hogy az a szellemi megújhodás, amely a 
magyar irodalom legutóbbi ötven évének szinte halálos örvény
lésére húzta fel a hajnal virradatfriss, duzzadón reggelbefeszült,
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nagy ormokra fellendítő vitorláját, végre megvalósítja a szellemi 
önrendelkezés Arany Jánosi búzát érlelő horizontját.

Szitnyai Zoltán Nincs feltámadás cimü regénye az elmúlt 
halálos örvénylés legmélyebb sötétjéről szól és bár a közelség 
még sebes iszonyatától sokszor elhomályosul nagyotn is érző fia,- 
talsága, mégis a Dekameron biztos hitéről tiesz vallomást: a ma
gyar szellem népi-szociális megújhodásáról.

A Dekameront Móricz Zsigmond, az „Uj Nyugat41 megterem
tője szerklesztette és a Dekameront a teremtő zseni élet jogos 
igazolásaként bár, áe\ a jövő irodalom mér tőle független, nagykora 
akarata előtt, a nagy küzdelem már bevetett, halhatatlan aratása 
mezőjén, a nagy ember önzetlenül meleg szeretetével is szól:

Ez a tjz kéve az ő aratásuk!...
Nekem nincs szándékomban a Nincs feltámadás tudálékos 

bírálatát adni. Véleményem szerint régen vége van annak az üres 
mesterkedésekbe bujtatott nagyképűségnek, amely szabályként ré
gebbi példák ismerését, már jogos centiméternek merte vak szeme 
elé emelni, hogy lemérje vele az alkotás minemüségét. Amely egy 
vers magasságod imáját egy versláb szabályán akarta elsikkasz
tani, nem is sejtve szegény, hogy épen anniak a verslábnak a tő- 
röttsége milyen messzehangzó sikoly a költészet nem hangokat, 
hanem zengésleket felremegő hárfáján, amely a regény hármas tago
zódását, az elbeszélés megunt hangját követelte, hogy ő is valaki 
lehessen szabálysőprüs akadék, az írás golgotás, egekbevivő utján, 
ahol minden lépésnek egy szabálya van, megáldozni a léleknyilás 
szenvedésében vagy örömében és a lélekbimbókért mindig elfo
gadná a keresetet. De a bimbókhoz söprűvel közeledni?! . . .  Minden 
lélekbimbómak más a ruhája. Még a születés sem egy. És a halál 
sem!... De keresem a  megszületés igazságát és a halál vissza
intő melegét, az é̂letút szivárványos szépségét, melyben a virrad 
dat halhatatlan jósága já r ...

Keresem az örök megszületést: a költészetet!
Ahol megszületés van, ott a forma gáncstalan.
Mert minden megszületés csak a saját formájában lehetséges.
A  költészetet semmiképen sem lehet elgáncsolni.
A teremtés: örök mérték marad!
A Nincs feltámadás csupa romlás, leomlás. A huszadik szá

zad magyar kezdete ,a repedező történelmi falak kísérteties hasa- 
dékain át megnyiló szennyes örvényekben fuldoklik, aztán a há
ború fojtogatja a megmaradt értékeket, míg végül kelet réme, a 
megtagadott nyugati kultúra nihilje pörköl át a halottinak látszó’ 
népen. És aztán az ellenforradalom v^gső ‘megsemmisülést lihegő 
bosszúja. Úgy látszik minden elvégeztetett... És ekkor jön az a 
felismerés, ami nem csak magyar, de európai megszületés is: st, 
nép emberi arca megsemmisithetetlen! A népi szociális erők: a



történelmi élet és az egyéni életnek, a mindenkori múlt és mÜnf 
denkori jelennek ez az élő eredője — mindig épitő! Kiírhat atlan
tiul épitő.

Európát is ezek a népi szociális erők fogják megmentetni. 
És az a magasságos ebben, hogy minden népnek hozzá keli ehhez 
járulnia.

A Dekameron irói is már verik a hidat!
A  Nincs feltámadás is.
A Nincs feltámadás uj magyarja: Tapasztó János frontőrnagy,

volt néptanító, aki a keleti nihil idején is helyén marad. Nem 
emigrál. Miért tenné?... ö mindig teljesiti a kötelességét. El
szakíthatatlan ő a népétől. Vele marad minden megpróbáltatásé 
bán. Hova menne el ő a népétől? (Milyen szép szimbólum! A  nép 
kultúrája ő. Lelke). És természetes helyén van az ellenforra
dalom idején is. És mit csinál?... Életet ment. Mint minden hely
zetben! És Szitnyai azt is jól láthatja, hogy amikor majd minden
lelcsendesedik, akkor majd szépen visszamegy a falujába uj köte
lességteljesitésre. Mindig vissza a kötelességteljesités értelméhez: 
a néphez. Mert a mindenkori nép maga a múlt és a jövő!

Ez az uj Nyugat!... Tapasztó Jámos. L
ötven évvel ezelőtt, Arany János halála után, tehát az utolsó 

nagy, tiszteletet parancsoló ,népi erőre alapozó iró után, az ezer-* 
nyolcszáznegyvennyolc befejezését jelentő népi katasztrófa követ
kezményei mind vésztjóslóbbaA sűrűsödtek. A habsburgi összmo- 
fciarchia-politika sietett a megtört népi-történelmi akaratot végleg 
megölni. A  közös pénzügy láncával a fejlettebb osztrák, ipari 
kapitalizmus gúzsba kötötte a teljesen szervezetlen agrárorszá
got, amelynek anyagi ereje egyre jobban sorvadt és ennek a kána- 
átmak népe nagymérvű kivándorlással megindult Amerika felé, a 
hazátlan&ág felé. Az osztrák ipari kapitalizmus imperialista poli
tikát folytatott befelé, a monarchia saját népeivel szemben és 
természetszerűleg kifelé is. Hogy ehhez a politikához megszerezze 
a magyar népi erőt, reakciós belpolitikájával látszólag magyar nem
zeti célokat szolgált azzal, hogy a magyar politikai történelmei 
osztályt állandó, a fejlődéssel igen keveset törődő konzervatív 
testületté merevítette. Veszélyes szakadás keletkezett igy a tör
ténelmi falon. A nép és eddigi történelme közé ezen a szakadáson 
át csúszott be az a „nyugatos* tón, amely állandóan vigyázott arra, 
hogy a néphez a „civilizációst tanításon kívül senki ne közeled
hessen.

Mi volt ez a ,^iyugatos<J-„civilizációs<‘ tanítás?
A  nyugati, fejlett iparú, nemzetközivé fejlődő nagykapitalizmus

nak Európa erkölcsi értékeit letipró, csak profitot imádó, skrupur 
lózis nélküli „-szabadelvűt imperializmusa, amelynek magyar út
törői a cukor- és fabárók sajtótermékei egyrészről, másrészről



ezen imperializmus szenvedő páriáinak jogos panaszaiból a nihil 
kétségbeeséséig fokozódó lázadása.

Ez a halálos háttere a Nincs fellámadás-nak.
Az ember hallja Ady fekete zongorájának zokogását... El

jön az idő, amikor mindenki megérti, hogy Ady nem volt Hatvány 
— Ignotus — Jászd — Kunfis „nyugatos“ . Ady azért hat a magyar 
(nyelvterületen kivül is, mert a nyugatos nagykapitalizmusnak nem 
volt egyetlen egy ilyen mélyerkölcsü ellenfele abban az időbeaj 
másutt. Ady a magyar fájdalmon keresztül minden erkölcsében 
megbántott nép fájdalmát énekelte. 0 látta a „disznófejüu nagy
urat. És kitárt mellel és karral énekelte. Magyar, Szedb és Ro
mán bánat: egy! Miért nem találkozunk hát az eszmék barrikád
ja in?! ...

A  magyar szellemnek, európai szellemű, Európának az emberi 
haladással ,erkölcsi biztosítékai népi kultúrával való felemelkedése, 
Hz ő tragikus, fekete lobogóju énekedben jut elsőizben igazi ószintor 
séggel kifejezésre. Reméljük, hogy ezt ma már Ignotus úr isi 
látja — Svájcból is. Ezt: a Nyugatot!... Sőt meglátják még 
Pesten lézengő ritterei is!

Adyval egyidejűleg, de az epikus szélesebb, realizálóbb meg* 
látásaival Móricz Zsigmond alkot és nemcsak indít, de meg isi 
valósit.

A Nincs feltámadás Tapasztó Jánosa az ő nagy tanúja.
Tapasztó János az uj Európa magyar magvetője.
Tapasztó János a régi és uj magyar szellemiség résében álL
És a sötét szakadékot elfödi napsugaras indulása...
A  magyar népi-szociális szellemiség már valóság!
Ez az ő aratásuk!

Kristály István

B á c s k a  m i n i  m ű v é s z i  

č s  s z e l l e m i  e i y s é i

Az a nemes és rokonszenves törekvés, amellyel Millekich 
igazgató a bácskai kultúra és művészet múltját és jelenjét szeretné 
összefogni, annak értékeit összegyűjteni, mindenesetre felveti azt 
a kérdést, jogos-e ez a törekvés, lehet-e Bácskáról mint művészi 
és szellemi egységről beszélni? Van-e még valami, ami a régi 
közigazgatási határokon és bizonyos földrajzi adottságokon kivül 
Bácskát s annak szellemi és művészi jellegzetességét körülhatárolja?

Bácska nem épen régi közigazgatási egység, tudtommal csak 
az 1802-i országgyűlés egyesítette Bodrogh és Bács vármegyét, noha



a valóságban m&r 1729-ben vagy 1730-ban Bodrogh megye bele* 
olvadt Bácsba, amiről a királyi helytartótanács jelentéséből érte* 
sülhetünk. Kétszáz esztendő már tekintélyes idő, mely alatt köny- 
nyen alakulhatnak kulturális egységek, de e földön ez a kétszáz 
esztendő meddő, forradalmas, közönyös, utonállásos, háborús és 
tétlenül pipázgató esztendők sorozata volt ,melyekből csupán az 
utolsó négy-öt évtized jöhet kulturális szempontból komoly szá- 
mitásba. Ezen idő alatt persze nem alakulhatott ki kulturális egy
ség. Nem ábrándozunk most külföldi példákról, ahol egyes föld
rajzi egységek maradandó jellegzetességeket, gondolkozásbeli, mű
vészi, vagy világszemléleti egységet hoztak létre. Bácskát senki 
sem akarja a quatrooento Firenzéjéhez, a cinquecento Északr 
Olaszországához, a múlt század barbizoni festőiskolájához, a XVI. 
század flamand lelki egységéhez hasonlítani. Még az is merész
ség, ha Bácskánkat Tirol, Bretagne, Dalmácia, vagy Skócia szelle
mi egységéhez hasonlítanék. Egyedül Erdéllyel lehetne párhuzamba 
állítani kis hazánkat, mert a viszonyok sok tekintetben hasonlóak 
(három nemzetiség, több felekezet, uj impérium), de ezzel szembe
állítható a többszázados erdélyi kulturális múlt és a földrajzi 
meg éghajlati viszonyok különbözősége. Sokat irtak és írnak az 
erdélyi lélekről. Nem tudom, lehetne-e a bácskai lélekről irni vala
mit? Ma még a kiséULet is merésznek és sokak szemében moso- 
lyosnak tűnik, pedig valójában az ölet furcsasága csak az újság 
szokatlansága. Mindenesetre Millekich Jánosé lesz az érdem, ha 
ebt>őjl a ma még sokak szemében bizarmak tetsző gondolatból élet 
és valóság lesz.

Ma még bizony nagyon nehéz megtalálni a közös vonást, ami 
a bácskai szellemet jelentené a vásznakon, a szobrokban, az épít
kezésben, vagy az itteni írásokban. Radonicsnak láttam néhány 
képét, melyeken a bácskai esprit local épugy lélekzett és reme
gett, mint Pechán József vásznain. De már egy harmadik képírót 
nem tudnék felemlíteni, aki nemcsak bácskai képet, hanem bácskai 
lelket is festene. A lényeg, a hangsúly itt nem! a tájon, a couleur 
looale-on van, hanem a meglátás módján, a dolgok művészi értel
mezésén. Hasonló ebben a tekintetben az irodalom helyzete is. Az 
erdélyi iró se irhát mindig Erdélyről, de ha másról is ir, akkor 
is megérezni benne az erdélyiséget, mint ahogy Van Lerberghe, 
Albert Michel, Georges Rodenbach, sőt Verhaeren, hiába éltek 
Párisban — mindig flamand költők maradtak. Ilyesmit, vagy ehez 
hasonlót a bácskai képzőművészekről és írókról még nem mond
hatunk, pedig minden bizonnyal van a mi esetünkben is valami 
jellegzetes lelkiség, amelyet azonban meglátni és felfedezni csak 
akkor lehet, ha Millekich igazgató elgondolása szerint gyak
rabban gyűjtjük össze azt, ami itt érték és dokumentum.

A  szellemiséget elsősorban földrajzi és éghajlati viszonyok
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determinálják. Bácska területe ebben a tekintetben határozott e g y 

séget mutat. Ha Bácskából Baranyába, Bánátba vagy épen a Sze- 
rémségbe utazunk, okvetlenül megérezzük a különbséget. Nemcsak a 
levegő meg a tájkép változik, hanem az emberek is. Legkisebb a 
különbség a Bánáttal szemben, mert ha átmegyünk a Tiszán a táj 
alig változik (noha geologiailag elég nagy a különbség). Azonban 
feltűnik a bánáti ember kényelmessége, passzívabb természete, az 
élet lomhább irama, az idő lasubb múlása. A  falvak képe is vál
tozik. Egy bánáti német katolikus falu más mint egy bácskap. 
Kasanin Milán a vajdasági szerb művészet c. könyvében (Kasanin 
és Pctrovity Velyko: Szrpszka umetnoszt u Vojvodini. — A Matica 
Srpszka kiadása) azt is megállapítja, hogy a bánáti szerb templo* 
mok stílusa eltér a bácskaiaké tői. Bánátban már román szót is 
hallunk és más jelenségekben is megérezzük Traján népének kö
zelségét, ami ugyancsak csökkenti a kisebbszámu magyarság kul
turális erejét. Bánátban továbbá hiányzanak a bunyev&cok, akik 
Bácskának eredeti etnográfiai szint adnak. Nem akarom a különbr 
ségek további tagolását és felsorolását folytatni, Írásom célja nem 
ez. Ezekkel a rendszertelenül idevetett eltérőséggel azt szeretném 
bizonyítani, hogyan alakulhat ki Bánát és Bácska sokbatn különf- 
böző szelleme. Még élesebb ellentéteket találhatunk akkor, ha 
Bácskát Baranyával, vagy a Szerémséggel állítjuk szembe. Itt 
már szinte nehezebb közös vonásokat találni, mint ellentéteket. 
Hasonló az eset Pest megyével is, ahol nemcsak a bácskai népi 
tarkaság hiányzik, hanem a föld összetétele (homok és lösz), 
termöereje is eltérő, sőt az éghajlati viszonyok is szélsőségeseb* 
bek, mint a Bácskában. Nem vitatható, hogy ilyen és hasonló 
tényezők hatalmas befolyással vannak a vidék lelkületére, mert 
ezek segítik elő az egységes szellem, az egységes érzés- és vágy
világ kifejlődését.

A bácskai lélek, a bácskai szellemi egység gondolatát tehát 
nem lehet futó mosollyal elintézni, mert ilyen egység — minden 
nyelvi, faji, vallási, néprajzi, kulturális ellentét ellenére — nemr 
csak elképzelhető, hanem fel is lelhető. Az ellentétek hangsúlyozói 
gondoljanak arra, hogy egy perui, mondjuk limai spanyol ideger- 
tnebbnek érzi spanyolországi rokonait, akik ugyanéhoz a fajhoz, 
valláshoz tartoznak, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mint limai 
német szomszédját, aki ugyan más fajú, más nyelvű, más vallásu, 
de akinek életküzdelmedt, vágyvilágát hamarabb megérti, mert 
vele azonosak sorsa, életkörülményei és életcéljai. Bácska nem
csak földrajzi, de művészi és szellemi egység. Ennek bizonyitásár 
hoz azonban hit kell és az adatok, a tények szorgalmas, lelkes, 
türelmes és megértő gyűjtése. Ezzel a munkával azut&n uj lelket, 
Aij öntudatot formálhat Bácska ismerője és szerelmese.

Szenteleky Kornél



s o m i  eqnla: Nthéuy né  lrtná«n  H iral fcatcil Játthéról

N é h á n y  s z ó  

S z e n á s s y  K a r c s i  h e g e d O t á t é k á r ó l

Szénássy Karcsi (engedje meg, hogy ezen a komoly helyen 
Karcsit Írjunk és ne Károlyt, mert akármilyen világsikerei is le
gyenek, nekünk mindig Karcsi marad és erre büszke lehet) a Vajr 
daság minden nagyobb városában s legutóbb Beográdban is hang- 
harsenyt rendezett és ezek a hangversenyek egytől-egyig a zene 
ünnepét jelentették. Tudjuk, hogy Szénássy Karcsi művészi pá
lyáján kicsiny pontok az itteni városok s mégis amikor ezen a 
helyen feljegyezzük 'Szénássy Karcsi hangversenyeinek sikerét, ezt 
azzal a biztos tudattal tesszük, hogy nemcsak nekünk maradandó 
érték Szénássy Karcsi hegedüjátéka, hanem neki is az a meleg 
sugárzó szeretet, amely szülőföldje városaiból a mostani súlyos 
gazdasági helyzetben is ragyogott rá, hogy bárhol is hangversa- 
iqyezett, mindenütt telt ház s mindenütt ugyanaz a forró, lelkes 
ünneplés fogadta.

Szénássy Karcsit nyolc vagy kilenc évvel ezelőtt láttuk elő
ször Vrhászon, akkor édesapja egy székre állította és Karcsi úgy 
hegedült nekünk. Nem a csodagyermek volt az, aki akkor nekünk 
hegedült, hanem a£ a művész, aki már akkor sejttette velünk, hogy 
valaha a világ első hegedűse válik belőle.

Szénássy Karcsiról Beográdban, Bécsben és Budapesten nagy 
zenekritikusok megemlékeztek s tán nagyképűség is lenne hosszú 
és szakszerű cikket irni itt róla. Néhány jellemző szót azonban 
le kell szögezni ezen a helyen. Megnyerő egyénisége, póztolan 
egyszerűsége, markánsan érezteti páratlan tudását. Nem láttatja  ̂
hanem hallatja magát s amit hallunk az felejthetetlen.

Hallatlan tehnikája: legatójában, staccatojában, sforzatojában, 
kettősfogásában, flagiolettájában, kettős-flagiolettájának biztos, tisz
ta fogása, balkezes pizzicatoja, elragadó kantilenjei a minden idők 
legnagyobb hegedűsére, Paganinire emlékeztetnek. A legnagyobb teh- 
nikai nehézségeket játszi könnyedséggel és a legnagyobb tökéletes
séggel oldja meg. Nagy művész. Hegedütartása, vonó vezetése kü
lön élmény.

Paganini, Hubay, Emst Sarasaié müveinek hivatott interpre
táló ja. A  müvek legnagyobb tehnikai nehézségeit (Emst: violitnh 
konzert fis-moll, Paganini: Violinkonzert D-dur és annak caden* 
zaját, amit Szénássy irt át, Paganini: nel cor pin non mi »ento 
bravúros oktáv akkordjait stb. boszorkányos ügyességgel, a leg
nagyobb könnyedséggel minden póz nélkül oldja meg.

Szénássy Karcsiról még sokat fog hallani a világ.

Schuch Gyula



hoz az itt é lő  két népet, mert a kölcsönös megértés a boldogulás egyet
len útja. A  délszláv népek szellem i és lelki életének megismerése az 
anyira óhajtott közeledésnek első kom oly lépése lesz.

Programunk nem szorítkozik csak szépirodalm i müvekre, hanem 
életünk minden megnyilvánulását igyekszik megrőgziteni. Ezért történelmi, 
gazdasági művészi és etnográfiái tárgyakat is felölel.

Á z  első kötetet Ducsics Jovan, Jugoszlávia nagy költője, jelenlegi 
budapesti jugoszláv követ írja ..Á lm ok városa" címmel. A  második kötet 
Havas K ároly  munkája lesz ,,Kétcsillagos cikkek" címmel, de együtt do l
gozik velünk az itt é lő  magyar és délszláv szellem i éiet minden kiválósága.

*
Velikibecskereken október harmincadikén avatták fe l ünnepélyesen 

a Magyar Közm űvelődési Egyesület székházát. A z  ünnepi beszédeket 
dr. Havas Emil, Dr. Várady Imre és Marton A n dor mondották. Magát az 
ünnepséget és a jugoszláviai magyarság nevezetes kultureseményét de
cemberi számunkban részletesen méltatjuk.

*
A  K a lan gya  a z  e lm ú lt hónapban tovább  fo ly ta tta  kulturmun- 

k á já t és  am int e z  a  szám  is  b izo n y ít ja  ism ét egész  s o r  u j i r ö l  
n yert m eg a m aga részére. S zerkesztőségü nk  k ibőv ítésén ek  és  g a z
dagodásának  b izon yítéka  az, h o gy  R adó Im re, a Szuboticán é lő  
k ivá ló  ir ó  közvetlenebbü l be lekapcso lódott a  K a lan gya  szerk eszté 
sébe és  m int társ-szerkesztő  fo g  a  K a la n gya  sze llem i fe jles ztésén  
közrem unkálkodn i. B izon yosra  vesszük, h ogy  R adó Im rén ek  e z  a 
csatlakozása  m ég inkább h ozzá  fo g  já ru ln i ahhoz, h ogy  a K a lan gya  
v é g le g  m egerősöd jék  és a  ju g o s z lá v ia i m agya r  k isebbség  e rő s  éa 
n ivós  irod a lm i fo ly ó ira tá vá  vá ljék .

E zze l kapcsolatban  az e lm ú lt hónapban k iadóh ivata lunkat Szu- 
bo tieá ra  he lyeztü k  át, ahol szakszerű  és  pontos vezetésben  les z  
része. A  k iadóh iva ta l c im e novem ber e ls e jé tő l k ezd ve : Szubotica, 
P a rk  K ra lja  P e tra  11. A  sze rk esztő ség  továbbra is  N ov iszádon  m a
ra d  é s  a  lap  is  o t t  je le in k  meg.

A  K a lan gya-kön yvtá r ü gye  szin tén  ig en  szépen ha lad  e lő re  
é s  decem beri számunkban m ár beje len thetjü k  a k ön yvtá r jö v ő  év i 
fcjrogrammját, am ely  e g y e lő re  é v i n égy  k ö te te t fo g  fe lö le ln i.

H átra lékos  e lő fize tő in k e t ezú tta l is kérjük , h o gy  e lő fiz e té s e i
k e t pontosan kü ld jék  be, m ert nekünk is  pontosan k e ll e le g e t  
tehnünk a nyom dáva l v á lla la t  kötelezettségeinknek.



Moltó: A  nagy rátermett áldozatokban él. 
Felmiüja bézárt léte határait 
A  századok bús omladékain 
Á llva  marad s az örök tűnésnek 
Fennen parancsol s megtöri a halált.

(B«r»Myi Diáid)

A  Kalangya  alapító e lő fizető i:
Örökös alapitó előfizető 
De. ViR Vilmos, Tíoviszád

ílrazim  Vikloené. Szláeiszivác 
Barsy Vikloe, Bácskalopola 

iBodeogh Jmee, Bácskalopola !
De. "Deák Geo. Szombor
De. Draskóczy Sde, Szláeibecsej
Feenbach Káeolyné. Pacsié
De. Qombos Dezső. Szláeibecsej
Qeáílnee Dénes. Vesac
Qrossinger Káé oly. Tíoviszád
De. Hadzsy Jenő. Bácskalopola
Heeeesbacher Dénes. Száján
Jeszenszky Senő. Bajmok
De. Koeáni Slemér, Tíoviszád
Dr. Kovács Bódog. Tíoviszád
Gédeeee György. Gsóka
Becskeeeki "Magyar Közm. Sgyesülel
M agyar T/épkör. Szláeibecsej
De. Tíáeay ^yu/a, Fekelics
Tfemes Béla. Bács
P rém  Péler, Toeda
De. Szánló Qábor. Szuboliea
Szubolicai Tíépkör. Szuboliea
De. Takács Ferenc. Szláeibecsej
De. Zelenay Miklós. Szláeibecsej
Vargha Gajos. M ól

K A L A N G Y A  irodalmi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó 
Bencz Boldizsár. —  Laptulajdonosok: Bencz Boldizsár és 
Inotav Béla. —  Szerkesztőség: Noviszád, Kralja Petra 
ulica 30. —  Kiadóhivatal: Szubotica, Park Kralja Petra 11.
—  Előfizetési ára: alapitó előfizetőknek félévre 200'--, 
egész évre 400"—  dinár. Rendes előfizetés: Félévre 60 '—, 
negyedévre 30’— dinár, egyes szám ára 12'—  dinár. Magyar- 
országi főbizományos: » Stúdium* könwesDoltt Budapest IV., 
Muzeum krt. 21, Telefon: 856-16. Póstakarékpénztari csekk
számla 4041. —  Előfizetések, negyedévre: Magyarországon 
4 pengő, Csehszlovákiában 30csehkorona. Magyarorszagi 
szerkesztő: Fekete Lajos Budapest I. Budafoki út 17. V. e.
—  Urania (Komlós M.) nyomdai müintézet nyomása, Növi Sad.


