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M U S K Á T L I
CZIRAKY IMRE SZINJÁTÉKA

Csodálatos a mi szellemi flóránk. Mióta a közös term őtalajt 
kerítések bontották meg és az ittm aradtak önálló szellemi gazdál
kodás folytatására kényszerültek, minden törekvésünk az, hogy el- 
hagyatottságunkban, a kulturális és szellemi kertészkedés egyszerű, 
sőt kezdetleges eszközeivel, mi is kitermeljük a mi virágainkat. 
Húsz esztendeje annak, hogy elszakadtunk a m agyar szellem
törzstől és éljük a mi sajátságosán m agyar és sajátságosán kisebb
ségi életünket, mely sok tekintetben más formákat, más jegyeket, 
más jellegzetességeket mutat, mint az egykori csehszlovákiai, vagy 
erdélyi kisebbségi élet. A mi éghajlatunk alatt, a mi tájainkon, las
sabb a terem tés és lassúbb az enyészet is. A mag később kél ki, bár 
lelkesedés ültette, szárba nehezebben szökken, noha igyekezet ön- 
tüzgette, virágja később nyílik, pedig tehetséggel művelik. Ám a her- 
vadás is később érkezik, mint máshova. Kedvünk, tüzünk magasan, 
ízesen ropog, pattog még akkor is, mikor a hamu alatt már rég el- 
izzott a parázs. Lassúbb az élet, lassúbbak vagyunk mi is. El-el is 
késünk. A szomszédban már ki serkent a zöld, mikor mi még szán- 
togattunk, gyomlálgattunk. Amott frisebb levegőben a m agyar szel
lem fürgébb legényei már a rendet vágtáik, mikor mi még vitatkoz
tunk, hogy milyen magot vessünk a nehezen feltört barázdákba.

De lassan-iassan mi is rendbe jöttünk. Sok-sok huzavona után 
felmértük szellemi birtokunkat, de ahelyett, hogy egy tagban mű
veltük volna, parcelláztuk, felapróztuk, egym ást gyengítettük. Esz
közeink sem voltak, tapasztalataink sem, sorsunk: a kisebbségi sors 
és a kisebbségi szellemi táj, idegen volt nekünk, nehezen tájékozód
tunk. Aztán mikor némikép ráeszméltünk helyzetünkre a nap alatt, 
feladatainkra és a ránk váró nehéz és szokatlan feladatokra, ahe
lyett, hogy összefogó békességben segítettük volna az úttörőket, 
mérges szomszédháborukat viseltünk a csibénk színe miatt s mig 
mi meddőn pörlekedtünk, máshol már áttértek  a termelésre. A mi 
fejünk alól majd hogy ki nem húzták a támasztékot s alólunk a ta
lajt, mely művelésre reánk maradt.

Hosszú idő telt el tétlenségben. Szellemi kultúránk, mellyel 
példaadóan elől kellett volna járnunk, parlagon hevert s mikor fel
ocsúdva munkához kezdtünk, külterjes mennyiségi és nem belter
jes minőségi termelésre fektettük a súlyt. Valljuk be, utói akartuk 
érni erdélyi és felvidéki testvéreinket, akik hamarabb ébredtek der
medtségükből, frissebben láttak a munkához, a szellemből is na
gyobb részt vittek magukkal és gyorsabban ism erték fel küldeté
süket. Igaz, eszközökben gazdagabbak voltak, hagyományaikból és 
múltjukból többet meríthettek, szellemi kincstárukban több volt az 
aranyfedezet, mint a miénkben, kultúrájuk is mélyebben gyökered
zett s a talaj is jobban meg volt m ár munkálva.

Nálunk zsíros a föld, de kilökte a belevetett magot. Nem tud-



tünk gyökeret ereszteni és külön életet élni. Nem tudtunk megállni 
a saját lábunkon és nem tudtuk kialakítani azt a magasabb színvo
nalat, amelyet az erdélyiek és a íelvidékiek elértek. A kisebbségi 
sorstudat, az uj lélek és az uj éghajlatnak ellenálló céltudatosabb, 
keményebb szellem nehezen született meg. Tétováztunk és impor
táltunk. Az erdélyi Íróknak már szervezetten és intézményesen je
lentek meg az Írásaik, mikor nálunk még arról folyt a vita, kell-e 
külön kisebbségi irodalom, s ha igen, milyen legyen az. A felvidé
kieknek és az erdélyieknek a term ését m ár Budapest szívta fel és 
szállította hozzánk, mikor nálunk végre derengeni kezdett, de addig 
— egy két kivétellel — nem jutott el a vajdasági m agyar irodalom, 
hogy mi is szállíthattunk volna hozzájuk és Budapestre a mi ker
tészetünk gyümölcseiből.

Eljelentéktelenedtünk.
Amink term ett, nem volt nemes. Borunk karcolt, gyümölcseink 

ize fanyar volt, virágaink sápadtak és hiányzott belőlük a mi tájunk, 
a mi lelkiségünk, a mi művészetünk ize, illata. Szomorú, de még 
nálunk sem fogyasztották szívesen, pedig a napisajtó ugyancsak 
pártfogolta a hazai árut s kínálta kifelé is, de hiába.

Utóbb keserűen kellett tapasztalnunk, hogy lemaradtunk a ver
senyben. Már szó se esett rólunk, vagy nagyon kevés. Itthon is el
csenevészesedett a kedv és az egyre burjánzó gazt már csak egy két 
bizakodó, (önmagában és a közönségünkben bizakodó) toll irtotta. 
Csoda-e ha ilyen talajmüvelés mellett húsz esztendőnek kelleti el
telnie, mig megszületett az első színdarab, melyet vajdasági ma
gyar iró irt.

A városi és falusi szellem különbözősége és az ebből eredő 
társadalmi elelntétek a városi és falusi polgárság között, különösen 
kisebbségi sorsban, olyan jelenségek, melyek mellett nem lehet el- 
siklani. A probléma az elmúlt húsz év alatt nálunk is és máshol is 
sokszor felmerült, állandó tómája volt a napisajtó közíróinak, a de
m ográfusoknak^ falukutatóknak,szociográfusoknak és a népi lélek bú
várainak. Különösen kimerítően dolgozták fel a falu és város szel
lemiségének kettősségét s ennek közművelődési, társadalompolitikai 
és gazdaságpolitikai következményeit és hatásait az utódállambeli, 
és a magyarországi társadalomtudományi és kritikai folyóiratok. 
(Nyugat, Válasz, Szép Szó, Korunk Szava, M agyar Szemle, Kelet 
Népe stb. Többször foglalkozott ezzel a kérdéssel társadalom tudo
mányi szempontból a Kalangya is.) A vita magva az, hogy a mo
dernebb, divatosabb, korszerűbb városi szellemet és kultúrát kell-e 
meghonositani a faluban, vagy fordítva? A falu és a nép egészséges, 
de egyszerűbb, sőt primitív szemléletét, naiv lelkesedését, hagyo
mányokhoz való konzervatív ragaszkodását, a népi elemek tiszta 
világát kell-e átplántálni a tévutakon járó, petyhüdt, az ősi népies
sel szemben közömbös, fáradt és hagyományaihoz hűtlen városaikba?

*
Cziráky Fetter Imrét, a jugoszláviai m agyar irás régi és leg

derekabb munkását is ez a kérdés ragadta meg. Muskátli cimü 
első színmüvében feleletet próbált adni a kérdésre.



Nino apátlan, anyátlan patikuskisasszony falura vetődik és 
látva az elmaradottságot, a primitívséget elhatározza, hogy frakkot 
húz az istállószagu falura. A falu kulturszinvonalának emelését ő 
is csak a színpadon keresztül tudja elképzelni, tehát rendel a város
ban egy csiricsáré, de modern operettet, gróffal, nagyherceggel és 
slágerrel. Vele szemben Kemény István, a müveit falusi fűszeres azt 
vallja, hogy a népnek nem kell operett, hanem népszinmü, m ert ez 
közelebb áll a leikéhez, abban önmagát élvezheti. Ezen összekülön
böznek s mindegyik elindul a maga utján, noha a fűszeres titokban 
szerelmes a szép patikuskisasszonyba. Nino maga mellé veszi Alsó- 
koczi Koczi Kornélt, egy nyegle ficsurat s megkezdik a műkedvelők 
toborzását. Ballangó Mihály béreslegényt, egy nagy szál m agyar pa
rasztot konyakkal leveszik a lábáról, hogy álljon be a »modern kultú
rát« hirdető társulatba és hozzon még néhány szereplőt. Nino rá 
beszéli parasztháziasszonyát is, hogy a lányát, M árikát »urasitsa 
ki«, özvegy  Szabóné egy perc alatt beadja derekát, kidobja a szo
bából a népiest jelképező muskátlit, elad egy borjut s M árikát ki
öltözteti. Bubifej, manikűr, karcsuderék. Bandi, Márika udvarlója, 
mikor meglátja szive választottját, kivetkőzve paraszti énjéből, 
ivásnak adja magát. Márika is sir az »úri szégyen« miatt.

Közben Ninonál lezajlik az első próba és bohózati jelenetben 
látjuk Ballangó Mihályt, a bérest frakkban, a másik két falusit őr
grófi és nagyhercegi maszkban, a talpas parasztlányokat pedig 
grófnőknek torzitva. Szerepel egy falusi cselédből lett kétes erköl
csű hölgy is »gazdag múlttal a háta megett«. A próba gyalázatos 
és komikus botrányba fullad, amiből Nino titokban bár, de azt a 
következtetést kénytelen levonni, hogy a falusira nem lehet lakk
cipőt huzni. A népet meg kell hagyni a maga érintetlen egyszerű
ségében, eredeti mivoltában és nem kell városi kultúrával meg
fertőzni.

Ezalatt Kemény fűszeres konkurrens-mükedvelői is próbát ta r
tanak. Ez sikeres, mert a szereplők népies viseletben, a maguk né
pies táncát lejtik és nem kényszeríti őket senki olyan mezbe és 
olyan szerepbe, amely jól áll egy városi urnák, de nem áll jól a nép 
egyszerű gyermekeinek. Az utolsó felvonásban, legnagyobb meg
lepetésre kiderül, hogy Nino, a modern városi kisasszony, nem is 
úri kisasszony, hanem Mejjes Turucz Mihály kisgazda elbujdosott 
és jó-rossz útra tért elhunyt leányának gyermeke, (Mejjes M ihály
nak unokája), akit az öreg gazda már két évtizede kerestetett, de 
nem tudott nyomára bukkanni.. Nino, mikor kiderül, hogy nem »úri 
család sarja«, leveti a finom városi ruhát és boldogan visszaköltö
zik parasztnak. Kemény fűszeres is megbékül, megkéri Ninot, aki 
időközben M árikát ismét visszaparasztositja. Bandi látva Márika 
m egtérését, ölelő karjaiba zárja a lányt, mig a nyegle Koczi Kornél 
elmehet Manóival, a cifrálkodó parasztlánnyal.

*
Ez a Muskátli rövid tartalm a.
Cziráky Imrének ez az első színpadi alkotása és tagadhatatlan, 

hogy a darabnak vannak technikai, szcenikai, és lélektani hiányos-



ságai. Nem is könnyű, még nyakorlottabb szerzőnek sem, olyan 
formában tárgyalni a színpadon egy bonyolult kulturkérdést, hogy 
a közönség ne vegye észre, hogy egy komoly tanulmány tárgyául 
szolgáló téma boncolásának szem- és fül tanúja.

M ert miről van szó?
Cziráky azt akarta közölni, hogy az üres modernkedés, 

amely eredeti mivoltából kiforgatja a m agyar falusi népet, káros 
és értelmetlen, mert, a Ballangó Mihályokról úgyis < lecsú
szik a nyakkendő, cuppogva csókolnak kezet a tejeslánybcfl 
őrgrófnóvá ütött Máriknak. Káros, m ert meghamisítja a ma
gyar parasztot, hamis illúziókkal telíti, ősi izétől megfosztja 
és elzülleszti. Hagyjuk meg a m agyar népet olyannak, ami
lyennek Isten terem tette. Ne zagyva operettel, hanem a hozzá kö
zelebb álló népszínművel kezdjük meg lelki nevelését. (Itt közbe- 
vetőleg megjegyezzük, hogy egy analfabéta tanfolyam sokkal sze
rencsésebb ötlet lett volna Cziráky részéről, hiszen Ballangó 
Mihály (a nép) nem tud a darabban olvasni). Ne tangó-slágert 
énekeljen, hanem m agyar nótát. Beszéljen és érezzen magyarul, 
szeresse az anyanyelvét, maradjon meg osztályában. Ne rontsuk 
meg nyegle városi szellemmel, ne urasitsuk ki erőszakkal. Sőt egy 
helyen azt is mondja, hogyi ne tegyük igényessé. (?) Hagyjuk meg 
a m agyar falusi népet a maga környezetében, a maga világában 
és szeressük a maga eredeti mivoltában. Mindenekfelett pedig 
kapcsoljuk ki a harcot, fogjunk össze jóban-rosszban, ur és paraszt, 
hiszen egy a nótánk, egy a nyelvünk és testvérek! vagyunk vala
mennyien.

■Ezt a tanítást C ziráky-Fetter Imrének sikerült úgy beállítania, 
hogy a közönség jól mulatott, kacagott és szórakozott, forrón ün
nepelte a szerzőt és kitűnő előadókat.

Ha a színjátéknak közönségre, illetve annak nagyobb (kevésbbé 
igényes) részére gyakorolt hatását vizsgáljuk, nincs semmi hiba. 
A mii irányzatát, ami világos volt, mindenkinek meg kellett értenie 
Bizonyos, hogy hatott is, épített a lelkekben, lelkesített m agyar mo
tívumaival, m agyar táncaival, a m agyar nóta szép hangjaival, ma
gasba lendülő hazafias pá'thoszá/val, a komikus elemek éles rajzával, 
gunyjával, melyet azokkal szem btn hegyezett ki a szerző, akik a 
m agyar népet hozzá nem illő, lelkiségétől távol álló helyzetekbe 
akarják kényszeríteni, törni.

Más azonban a helyzet, ha ezt a mindenképpen programmatikus 
színpadi alkotást a művészet és költőiség, vagy az irodalom és a 
műfaj érzékeny mérlegére tesszük. Nem arról van szó, hogy az, 
amit Cziráky a szinpadről tanit és mond a m agyar nyelv, nép, szel
lem, dal, tánc, viselet stb. szeretetéről, nem igaz, vagy nem helyes. 
A tanítás mindenkép jó, ur és paraszt fogjon össze az anyanyelv 
és m agyar fajtája szeretetében s ha erről van szó, ne legyen ellen
tét gazdag m agyar és szegény magyar, úri m agyar és paraszt ma
gyar között. Se politikai, se gazdasági, se művelődési.

A színpadi mü szerkezeti, a dráma elemi szabályaival van baj. 
Programm atikus alkotásról nehéz véleményt mondani, nem is lehet.

í



nem is szoktak. De beszélni kell róla, m ert a programmatizmus kedvé
ért Czirákynak súlyos engedményeiket kellett tennie a saját irómü- 
szete kárára. Bele kelleti kényszerítenie a darabba oiyan jeleneteket, 
olyan hangulatemelő és a cselekménnyel a leglazább kapcsolatban 
álló szcénákat és dikciókat, melyek a művészi és irodalmi alkotást 
egyszerű, (mindenesetre közérthető) programbeszéddé fokozzák le. 
Éppen a program szerüség miatt ütköznek ki a színjátékból a melo- 
dramatikus holt és ütemtelen részek, melyek az egyensúlyi bizton
ságot is megzavarják, a cselekményt szegényessé, a mesét sivárrá, 
helyenként logikátlanná és valószínűtlenné teszik. Nem események 
kavarognak a színpadon — a dráma első törvénye, — hanem ké
pek. Ezek se kavarognak, csak folynak és nem tudnak megáradni, 
feszültséget teremteni.

Az első felvonás vontatottan indul, hosszadalmas, majdnem 
az egészet átbeszélik. Itt történik az összeütközés a két ellentétes 
felfogás között, de eleve érezhető, hogy a »modern irányzat« ko
mikusán meg fog bukni. (Elég egy pillantást vetni Ba'langó Mihály 
béreslegényre). Emiatt azután előrelátható a végkifejlés. Győz a 
falu! A harc nem elég tüzes, nem elég szenvedélyes. Kemény ur, 
a boltos néhány közhelyszerű szólamot mond, azután kimegy és 
csak a darab happy-endjében bukkan fel ismét. A második felvo
nás a »próba«. Az őrgrófi torzrajzokon lehet ugyan nevetni, de 
Cziráky humorát mi más formában is szerettük volna élvezni, nem 
csupán ebben a burleszk-jelenetben. Ezután következik egy m agya
ros csárdajelenet tánccal. Az utolsó felvonásban, megbukik az ope
rett-rezsim , m ert a modern patikuskisasszonyról kiderül, hogy egy 
odavaló parasztgazda elveszett unokája és ezzel a darab véget is ér.

Hogy miért jobb a népszinmü-irányzat, azt a szerző nem indo
kolja meg világosan.

Bármennyire fájdalmas is, m egkell mondanunk, hogy a M uskát
lit a groteszk, továbbá a beiktatott modern és m agyar táncos-énekes 
jelenetek viszik előre. A dialógusokban csak itt-o tt csillan meg 
szellem, ámbár a nyelv izes s Czirákynak vannak meghatóan szép 
gondolatai, ilyen például, mikor m egm agyarázza, hogyan születik a 
könnymagból a m agyar nóta.

A színjátékban előforduló típusok mindegyikével sem értünk 
egyet. Ballangó Mihályról, aki a m agyar béres típusa, csak azt láttuk 
hogy faragatlan, verekszik, iszik, meglehetősen együgyű és sza- 
vajárása, hogy kuss. A többi béres is ilyen. A kétholdas m agyar 
kisgazda viszont kissé tulidealizált, külsőben-belsőben. Az özvegy 
sem jelem, hiszen jóformán ellenvetés nélkül, első szóra, »a kisasz- 
szonv kedvéért« m odern-párti lesz és kitiltja házából a m agyar nó
tát. Ilyen könnyen mégsem hajlik a m agyar asszony. Általában a 
iellemformálás körül még hibák vannak, Cziráky Imre sokkal job
ban ismeri a falut és a m agyar parasztot, mint ahogyan most be
m utatta. Az elrajzolás tipikus tünet írónál. A legjobb iró zavarba 
jön, ha színpadon élő alakot kell teremtenie. Cziráky novella-alakjai 
élnek, itt kissé szétesnek.

A kezdet nehéz. A kritika és a közönség mégis szívesen kö



szönti Cziráky Im rét, az irót és zeneszerzőt egyaránt, m ert meg
törte a jeget és megajándékozta a kisebbségi m agyar színpadot az 
első vajdasági kisebbségi színdarabbal. A Muskátlinak, hibái elle
nére, forró közönségsikere volt a szuboticai bemutatón és bizo
nyos, hogy minden vajdasági műkedvelő színpadon hasonló sikere 
lesz.

Ka£S László

MOJAVE SIVATAG
Autóból nézem  az éhes rögöt, 
s a m esszi hegyek bársonyos hátát.
A gép az utón veszetten szökö tt, 
ő sem  birta el e vidék  átkát.
Ez a Mojave sivatag, ez a 
hom okos föld, e rem énytelen  táj.
Pedig még ez is Kalifornia, 
pirul bennem  a tegnap látott báj.
A hegyeken túl a „halál völgyeÍC, 
úgy nevezik, k ik  a név varázsán  
m erengenek s a hőség csípésén 
a term észet láthatatlan darázsán.
Oly különös, hogy e kö rn yék  is élet, 
e tar kép, rajt( sok kopár daganat. 
A lkonyodik. A levetkőzö tt lélek 
félelm ein lassan kopogtatnak.
Elvétve törpe ka k tu sz  üdvözöl, 
a száraz légben tövises m óka.
Mezei pa tkány, itt m it körözöl, 
detektív vagy-e, hol nincsen róka?
A prairie ku tya  surran át, rőt szőrén  
m indenféle vad em lékeket hord.
Vonit, m in t száz eb, a világ rossz hirén, 
s felébreszti a holt indián port.
Pokoli hő. Sürü fá tyo l fedi 
északon a hegyek gúnyos csúcsát.
Az ördög kedvem  m egfenyegeti, 
s felém  hajítja  ajtaja kulcsát.

Baker.
R E M É N Y I JÓ ZSE F



A HALAL PITVARA
Messze a gyárak, itt gyenge tü d ő k ,
messze a gyárak, ott beteg id ő k ,
itt gyenge, be g ye n g e . . .  gyenge tüdők.

Nappal is sötétben ja j-fü tyü lök.

Tüdőben kéjelgő bacillusok, 
messze a hegyek, a havas csúcsok, 
élni nincs ok és ha van, az bús ok.

Káros s elhasznált, fci itt dolgozik, 
a rózsa valahol illatozik, 
a hangya konoku l fáradozik.

Fojtó és száraz lég, be álmatag, 
a tegyek, tudja  ég, m ért vastagak, 
tengődnek, k ik  még m eg nem  hallhattak.

Nem állta az élet he tyke  szavát, 
néha m egálm odja ifjú  dalát, 
napjait szám itja, nem  hónapját.

„Figyelje ham uszin , ru t bőrömet, 
nem  tudja  dajkálni öröm öm et, 
napfénnyel ám itom  ké t tüdőm et.“

így szólnak, ha szólnak, ha szólnának, 
tüdövész ága a sorvadt fának, 
temetős fénye az esti lángnak.

Fátyolos szem m el néz szét a végzet, 
lihegnek, hörögnek siri vészek, 
ki itt él, hernyót már m ost em észthet.

Halovány arcokon holt lázadás,
holt Ígéreteken lankadó láz,
in d u la tf . . .  rem énység? . . .  feltám adás? . .



M indenki érzi, hogy közel a vég, 
a halál tüzében a hideg ég, 
im m ár az élnivágy dehogy elég.

Sohasem  elég. Hol a régi rét?
Szerelem ? . . . zsongó vér? . . . közel a vég, 
közel a, közel a, közel a vég.

A halál pitvarán kuszá it a lét.

Baker.
R E M É N Y I JÓ ZSEF

a  k é p í r ó

Festői álom

Tél. Műterem. A készülő festményen egy gladiátor alakja. Az 
üvegfal havas udvarra vet, hol gyermekek hólabdát görgetnek. A 
művész a festménye előtt áll.
MŰVÉSZ:

PALIKA:
MŰVÉSZ:
FERKE:
MŰVÉSZ:

JANIKA:

MŰVÉSZ:
JANIKA:
MŰVÉSZ:
PALIKA:
MŰVÉSZ:

FERKE:

MŰVÉSZ:
JANIKA:

Nos! még egy  pont s a lélek tükre kész.
(Palika, Ferke, Jantka iélénken bejönnek.)

Édes apám! Szabad-e játszani?
Nem, nem! e pont a szembogár s nagyon komoly. 
Ades anya azt mondta, hogy játszhatunk.
C sitt! Ne zavarjatok! A gúny és fájdalom 
e szemben hogyha egybeforr, örök gyanánt 
fog élni alkotásom. No még egy foltot rá!
Édes apám! A cipőmre foltot vert 
a varga bácsi, most m ár játszhatom.
Nem játék ez gyerek!
De apukám ! . . .
Örök játék volt élete.
Mi is játszani akarunk!
Csend! Ne beszéljetek. Fején a haj göndör 
s fekete volt, de lelke nem fázott soha.
Ne félj édes apám, nem fázunk mi se! 
rajtunk téli ing s alsóka van.
És alsórendüsége csupán bilincse volt.
Szabad, hát szabad játszani?



MŰVÉSZ: Torzonborzát a szónak! Maid ha megtanultátok 
leckéteket.

PALIKA: Én már tudom: Ej mi a kő? tyukanyó! kend
a szobában lakik, itt bent?

MŰVÉSZ: Nos jó! hát menjetek s aztán vigyázzatok, 
nehogy ablaktörés legyen a vége, 
mert akkor a p ip a sz á r .. .

(a gyerm ekek kacagva elszaladnak.)
KÖLTÖ: A képiró komoly s inig kint vidáman szól a had,

a művész lelke ezer gondolat 
és megriad, arnint egy hógolyó feléje csap.

MŰVÉSZ: Pompás! igy szállt valamikor a gladiátor 
felé a gúny s én művészi kézzel 
szemébe még egy pontot rajzolok.

KÖLTÖ: A gyermokhad kacag s a vidámság
a hóból hóembert farag.

JANIKA: Rövid a karja! Toldjuk meg!
KÖLTÖ: A művész nézi s megremeg.
MŰVÉSZ: Legyen tehát hosszabb e kar, hadd fogja hosszan, 

kit megbllvöl c kép.
KÖLTÖ: S az ecset tüstént gondolatba lép . . .
FERKE: No nézd a száját: a tü foka nagyobb,

emitt egy pálca, dugjátok bele. 
hogy kétszer akkorának lássák, mint a m i. . .

PALIKA: S hadd tudja a verset más helyt mondani.
KÖLTÖ: A művész szól.
MŰVÉSZ: A szája is? Bolondos rajkók, ra jta! Vágjatok 

esetlen gömbjén akkora nyilást, h o g y . . .
KÖLTÖ: A képi ró figyel s egy hógolyó ismét

ablakra lel s e rezzenéstől az ecset 
egy pillanatra megremeg 
és szalad a képen tovább.

MŰVÉSZ: Megállj! E két ajak duzzadt erén 
az őse rőt ha festeném, ki gondolná, 
hogy e gladiátort rabsorsba fűzték egykoron 
eszmék miatt pogány játékokon.
Legyen tehát a szája nagy, 
hogy önnönpanaszát elnyelhesse 
a kishitüek e lő tt . . .

KÖLTÖ: Kint nagy a lárma, nagy ; van, aki kap,
van, aki ad egy-egy golyóütést, 
melynek nyomán a harcizaj hatalmasabb.

PALIKA: Hahó, hahó! Egy nagy pipát szájába még,
hadd pipáljon! A ra ha látná, volna szó: 
akasztófára való!

JANIKA: Itt a csutak! Füstöljön is.
FERKE: Gyújtsátok meg, gyújtsátok meg!

{nevetés.)
MŰVÉSZ: Van-e, ki észrevenné forró énemet

e képen? vagy csak én érzem a párát,



KÖLTŐ:

MŰVÉSZ:

KÖLTŐ:

PALIKA: 
JANIKA: 
PERKE:

PALIKA.:
KÖLTŐ:

MŰVÉSZ.

KÖLTŐ:

JANIKA:
PALIKA:
FERKE:
KÖLTŐ:
MŰVÉSZ:

KÖLTŐ:

MŰVÉSZ:

KÖLTŐ:

mit majd e  mü a bámulóra rálehel?
Talán a  szája nagy? Nem! nagyobb lehetne, 
oly nagy, minőt a szörnyű átok megkíván 
az élettisztelet és méltósága 
m egtiprásáért!
Az ecset szalad s csak o tt torpan meg, 
hol a  folt alatt vastag husdarab, 
a s z ív  p ih e n .
A s z ív  van m ost soron! Hogy fessem ezt?
A kéz, mely szint szeretne vetni rá, lehull 
s a s z ív  helyére fátyolt dob a gondolat, 
hogy elfödhesse a  megalázás tekintetét, 
ha majd e sziv lüktetni fog.
Visongás hajrá! a hóember dagad, 
fúrják, ütik, csapdossák ezalatt, 
lába tömzsi, szeme üreges, 
de szájában a pipa füstöt ereget.
No még a láb á t! nagyon rö v id . . .  
így  majd megáll jó sok ideig.
A szeme se kész! Két nagy gödör; 
hozzatok golyókat, hadd legyen szeme, 
nevessen, sirjon őkelme!
Hallgassatok reám!
Ropp! egy hógolyó a műterem ablakára csap 
s a művész felriad!
Szem. szem! Naggyá vagy semmivé leend e holt
anyag, ha megkísérelném
otromba ponttal rontani e kész tekintetet.
A hógolyónak szárnya van és vak, 
orron találja egyik-másikat 
s kit ér, egy  pillanatra nem is kiabál, 
csak tüszkol s verdesi a hófehér havat, 
m elynek csillanós töredéke ezalatt 
dacos golyóvá gyúrva elrepül 
s a hóember szemébe csap!
Vége a szem nek! ferde l e t t . . .
Úgy kell! M ért nem nevetett?
Jó! Hát sirjon a  r u t . . .
S a golyó a másik szembe fut!
A megszokás gödörbe dob minden művészetet. 
Pom pás e ferdeség! érzem, hogy újszerű 
e kép, melynek vonása e lté r magamtól, 
mástól, mindentől, hogy uj szépség legyen!
A művész fest s az egyik szem alatt 
ferde vonás jelzi a fájdalmat.
Vágy és ihletés! ezt festem még bele, 
hogy érett bosszúját lássa minden, 
ki ihletében saját lelkére lelt.
Kint nő a  zaj, indul a  harc, 
pirossá lesz a gyerm ekarc



s vidám kacajban szivárványra száll 
a lélek hófehér kedélye, 
hogy szenvedély legyen belőle.
A hóember bambán, egyedül 
rohamra vár, mely rárepül.
Rohannak is a hóembernek, jaj! 
szájon találja nevetés, kacaj 
s törötten álomtalanul 
hosszú pipája földre hull 
s egy hógolyó kristályos ablakon, 
művészre lelve berepül azon . . .  
a gladiátor homlokára száll, 
szivét keresve ráta lál; 
milljom pelyhóje vizzé olvad át. 
színes kígyókat csorgatván reá . . .
A művész néz és néz és néz és beszél:

MŰVÉSZ: Csorogj, csorogj, mig bensődben a tiszta ég
napkeltét nem hoz, hogy irtózva menekülhessen 
méltóságod bilincsveröje és megölhess 
gúnyt és nevetést a színpad ócska nézői 
előtt. Menj ecset! Nincs erőm megbúvóit 
csodákat vászonra dobni. E holt anyag 
életre kelt s terem tő vágyam  földet ért!

(kint egy pillanatra csend.)
ANYA: Most már elég, elég, elég! nyakig a hóban,

törtök, zúztok, még sem való m ár!
Palkó! No nézd! Harisnyád elszakadt,

PALIKA: A másik nem, az m egm aradt!
ANYA: Majd ád apátok! Tajtpipája h o l? . . .
JANiIKA: Ferkének mondtuk, hagyja ott, ah o l. . .
ANYA: Kilóg az inged! Rögtön takarodj!

Hát ez meg mi? a pipaszár? ki törte el?
Ott van* Lám, nadrágodon a nyoma, 
estére varrhatoik megint. Egy-kettő portyák! 
ne lássak senkit itt!

(ránéz a törött ablakra.)
Ki tette ezt? ki törte be az ablakot?
Megártjátok! No nézd! az uj s ü v e g ...

PALIKA: Ferke ott hagyta a hóember fején.
ANYA: No vári, te kis csibész! Befelé mind!

Nem lesz ma játék, nem! Se benn, se kint! 
Fgy-kettő! Gyorsan, apátok vár!

KÖLTÖ: Lehajtott fővel meg a  kis csapat,
terembe lépve korholás alatt.

ANYA: Apja no! Lássa? a hatalmasok,
ablaktörők és pipa tol vajok, 
bejöttek büntetésre m o s t . . .
Hamar, ham ar! Gyorsan bocsánatot!

MŰVÉSZ: Mit csináltatok!
PALIKA: Semmit! Csak a . . .



JANIKA: (bátran.)
Gipőmön folt volt s elszakadt talán.

FERKE: (bátrabban.)
Az én sapkám meg ott m aradt a fán, 
mit átszűrtünk a hóember fején, 
és akkor láttam , kilyukadt szegény.

PALIKA: (még bátrabban.)
De én a kesztyűm  megtaláltam  ám, 
és tiz u jjából. . .

MŰVÉSZ: (nevetve.)
No mennyi?

PALIKA: Egy van meg csupán!
(A m űvész szelíden nézi gyerm ekeit, hozzájuk megy, 
megsimogatja fejüket s a kis fickók sorra kezetcsókol- 
nak apjuknak, anyjuknak, majd kacagó nevetés köze
peit elszaladnak. A m űvész és anya hosszasan néznek 
a távozók után, majd a képre vetődik tekintetük.) 

ANYA: A képet újra festheted.
MŰVÉSZ: (keserűen.)

Az élet szent művészei: a gyerekek!

Noviknyézsevác, 1939. dec. 10.
NEMES KÁZMÉR

TISZTA KÉZFOGÁS
M esszebbről, m in t az első virradattól 
az utolsó naplem ente, 
elküldöm  hozzád
egy-két alig em elkedő érverésem  egy sorát, 
fáradtan, édes kicsi lányom , olyan fáradtan , 
m in t ahogyan az álmodó vesződik  
egy öntudatlan m ozdula t ingerével.

A fájás igy nem  is fá j, a vérhullás se rém it, 
de egy fekete gondolat 
elhütlenkedik az elalvó vágytól, 
kóbor útra kel,
kio lt az égen m inden  harm atos csillagot
és az iszonyú, világtalan térség közepén
m egpendíti édesen az ezüstivü hárfá t
m agának, neked  és nekem ,
s a vágyakozás drága örömével dalolja,
hogy m ilyen  gazdag még az is,
aki csak búcsúztat, tem et és elsirat téged.

B E R É N Y I JÁNOS



A G Y A R M A T K É R D É S
Nincs történelmi, vagy társadalm i esemény, amely egyetlen 

inditó okból származnék. Az események legtöbbje m árcsak rezul- 
tánsa azoknak az okoknak, amelyek azok előidézésében közreját
szottak. így hacsak nagyjában is akarjuk felsorolni azokat az el
lentéteket, amelyek az európai nagyhatalmak mostani háborújához 
elvezettek, meg kell emliteni a gyarm ati kérdést és vele a nyers
anyagok elosztásának mai rendszerét is, noha az összeütközésnek 
ezen felül még számtalan más oka is van.

Talán felesleges lenne a gyarm atositás történetének áttekin
tése és elégséges, ha rámutatunk arra, hogy a gyarmatok szerzése 
terén hosszú idő óta Anglia jár elől, s ma több, mint 39 millió 
négyzetkilométer területet ural a brit impérium, amelyen 4¿u mil
liónál jóval tcbb ember él. A gyarmatok jelentősége, hogy a gyar
matos állam függetlenítheti magát nyersanyag beszerzési forrá
sokban, mert az iparához szükséges nyersanyagokat; vaSirnini 
az élelmiszereket saját gyarm atairól szerezheti be. Ez a hadsereg 
fejlesztése terén különös fontosságú.

A nyersanyagoknak ipari és hadseregfejlesztési szempontok
ból való nagy fontossága teszi érthetővé az egyes államok gyar
m atszerzési törekvéseit. Ez a verseny hosszabb idő óta különösen 
Anglia és Németország között volt erős, sokszor kíméletlen. En
nek a versenynek egy időre véget vetett a világháború, amelyben 
Németország minden gyarm atát elveszhette. A harc azonban két
szeres erővel ujult ki, amint Németoszág felocsúdott és ugy-ahogy 
kiheverte a világháborús vereséget. A mostani háború tehát rész
ben a gyarm atokéit való versenynek ebben a kíméletlen form á
ban való folytatása . Csak természetes, hogy Anglia e harcban 
maga mellett találja Franciaországot, a második nagy gyarm at
birodalom tulajdonosát, am ely éppúgy, mint Anglia, joggal ta rt a t
tól, hogy Németország a gyarm atokért való versenyben nem fog 
megelégedni elvesztett gyarm atai visszaszerzésével, hanem sze- 
metveí Anglia és Franciaország gyarm ataira is.

Vizsgáljuk meg, milyen fontossága van Németország szem
pontjából a gyarmatoknak, illetve, hogy mi volt Németország vi
szonya gyarmataihoz régebben és milyen lehetne a jövőben?

Mint már említettük, a német birodalom csak a legújabb kor
ban fogott hozzá gyarm atok szerzéséhez. Ennek oka, hogy mig a 
szerencsésebb nyugati államok m ár évszázadok előtt m egalakít
hatták nemzeti államukat, addig a német területeknek egyetlen 
nemzeti államba való egyesítése csak napjainkban fejeződött be. 
Mialatt Anglia, Franciaország, Belgium és Hollandia már rég a 
legrendezettebb viszonyok között élt, s kapitalizmusul! a fejlődés 
csúcspontját érte el, a német területeken még azért folyt a ver
sengés, hogy az apró német királyságok, fejedelemségek és nagy- 
hercegségek közül melyik legyen az ur, melyik viselje a ném et



római császári cimeí. Ebben a versenyben elsősorban a porosz 
királyok és a hafcsburgi császárok vettek részt és pedig váltakozó 
szerencsével. A kérdés eldöntése tulajdonképen azt is jelentette, 
hogy kinek a jogara a la tt egyesüljenek az összes német népek, 
ki legyen ura és parancsolója az egyesitett nemzeti Németország
nak Ez a harc csak a múlt század közepén dőlt el, amikor a 
frankfurti országgyűlés, amely tulajdonképen a német fejedelem
ségek képviselete volt, a porosz királynak ajánlotta fel a német 
birodalmi császári cimet. Ekkor azonban még bizonyos ellentétek 
állottak fenn, amelyeket nem lehetett kiküszöbölni és a kérdés 
végleges megoldása másfél évtizeddel elbalasztódott. Az 1866-1 
porosz-osztrák háborúban azután eldőlt a kérdés: a Habsburgok 
sorsa megpecsételődött és a porosz királyok előtt megnyilt az ut 
a német császársághoz. De a német birodalom egységét véglege
sen csak a francia-német háború hozta meg. A győztes porosz 
király francia földön, Versaillesben kiáltotta ki. Ausztria ezzel 
végleg kiszorult és az egyes uralkodó házak közötti torzsalkodá
sok megszűntek. A német birodalom most megkezdte egyrészt 
belső újjászervezését, m ásrészt a gyarm atszerzést. Ez a törekvés 
már nagyon rövid idő alatt gazdag gyümölcsöt hozott és Német
ország elég tekintélyes gyarm atbirodalom ra te tt szert.

De a németek — egyéb gyarmatosító államokkal ellentétben 
— nem tudtak olyan szoros gazdasági kapcsolatot teremteni gyar
mataikkal, mint pl. Anglia vagy Hollandia. Jellemző adat erre, 
hogy amig a háború előtt az egész német behozatal 5 milliárd 
márka volt, ebből a hatalm as összegből csak 87 és félmillió márka 
eredt a gyarmatokból és a birodalom exportja is csak 2.3 /¿-bán 
irányult saját gyarm atai felé. Tehát a gazdasági összeköttetés 
Németország és gyarm atai között a háború előtt eléggé vérsze
gény volt. Éhez hozzátehetjük azt is, hogy Németország ember
felesleget sem exportált gyarm ataira, mert a gyarmatokba irá
nyuló német emigráció alig tett ki pár tizezer embert.

Az eléggé sovány gyarm atosító eredményeket Németország 
azzal indokolja, — múltban sokszor hallottuk ezt a nemzeti szocia
lista népvezérek ajkáról, — hogy Németország helyzete a g y a r
matokkal szemben egészen más volt a háború előtt, mint lenne ma- 
Akkor ugyanis Németország még nem volt az a hatalmas ipari 
állam, tehát nem exportálhatott annyi iparcikket, mint a mai nem
zeti szocialista Németország. Másfelől a német birodalom a háború 
élőit félig-meddig maga is mezőgazdasági államnak számított s 
így nem volt szüksége annyira a mezőgazdasági nyersanyagokra 
és élelmicikkekre, mint ma. Azonban a német birodalom lakossága 
az utolsó évtizedekben hihetetlen arányokban megnőtt és ennek 
a lakosságnak sokkal nagyobb élelmezési behozatalra van szük
sége, mint volt a világháború előttinek. A mai Németországnak 
tehát — mondják a nemzetiszocialista vezetők — sokkal inkább 
van szüksége gyarm atra, mint volt a háboruelőtti birodalomnak.

Annak azonban, hogy Anglia, Franciaország, Japán vissza
adják Németországnak gyarm atait, több az előfeltétele. Ezek közül 
a legfontosabb, hogy az emlitett államok a volt nemet gyarm a



tokba nagy beruházásokat eszközöltek, melyeknek visszatérítését 
követelnék. De Németország — roppant kivitele ellenére is, — 
tőkeszegény ország, igy gyarm atait képtelen visszavásárolni. Már 
pedig nehezen tételezhető fel, hogy a német gyarmatokon osztoz
kodó országok bármelyike is kártérítés nélkül lemondjon azokról 
a területekről, melyekbe hatalm as tőkéket fektetett be. A kérdés 
megoldása tehát békés utón nem is sikerülhetett volna, m iért Ang
lia és Németország fegyveres útra terelte.

Sokak előtt érthetetlennek tűnik fel, hogy miért vonakodik 
Anglia a németek gyarm ati igényeit kielégíteni, s ehelyett inkább 
a nyersanyagok igazságosabb felosztását hangoztatja, ami a g y ar
m atokra éhes német birodalm at nem elégíti és nem is elégítheti ki. 
Sőt éppen azzal, hogy Anglia a gyarmati kérdésben makacsolta 
meg magát, kényszeritette rá a nemzeti szocializmust leginkább 
arra, hogy oly helyen keressen gyarm atokat, vagy nemzeti szo
cialista fogalmazásban: »német életter«-et, ahol a középeurópai 
államok létérdekeit súrolja s ezzel őket akaratlanul is lelki 
egységbe kényszeríti maga ellen. Ausztria csatolása, a cseh
szlovák köztársaság szétszakitása, a cseh-morva protektorátus 
m egalakítása és Lengyelország leigázása m utatják az utat, amely 
felé a német birodalom éppen a gyarm atok hiányában kénysze
rült. Nagyon helyénlevő lett volna tehát, ha Anglia a német szor
galmat és munkabíró képességet Európán kivül foglalkoztatta 
volna, elhárítva Középeurópáról s annak kisállamairól a német 
imperializmus m ár évek ó ta fenyegető veszélyét; melytől nem 
mentes Belgium s Hollandia sem.

önként felmerül tehát a kérdés, hogy a kis államok független
ségét és szabadságát hangoztató Anglia, miért nem választotta 
Németország kielégítésére gyarm atai visszaadásának útját? 
Könnyen megvilágítható e kérdés, ha Anglia politikai, gazdasági be
rendezését vesszük figyelembe. Ma az angol politika és állam- 
igazgatás a legkonszolidáltabb, az angol parlam ent munkája a 
legnyugodtabb, Anglia gazdasági helyzete a többi európai állam
hoz viszonyítva legjobb, s társadalm i élete a legegészségesebb. 
Mindennek bizonyítására elég rámutatnunk arra, hogy Angliában 
sem a jobboldali, sem a baloldali szélsőség nemcsak, hogy nem 
tudott úrrá lenni, hanem minden választáson a legcsufosabb ku
darc éri úgy a szélsőbaloldali kommunista. mint a szélsőjobb- 
oldali Mosley-féle fasiszta pártot. Az elmúlt választáson pl. a 
kommunista párt csak egyetlen jelöltjét tudta m andátum hoz jut
tatni, mig a fasiszta párt valamennyi kerületében elvesztette még 
a.. választási óvadékot is, m ert nem szerezte meg a választási 
törvényben kívánt minimális szavazatot sem.

A társadalm i tagoltság sem olyan erősen ellentétes Angliában, 
mint különösen Közép- és Keleteurópában. A nagy tőkés osztály- 
lyal szemben nem egy kizsákmányolt, elcsenevészesedett, lehe
tetlen odúkban lakó, rosszul táplált és ruházkodó m unkásosztály 
áll, hanem egy nagyjában megelégedett és kielégített munkás
tábor, amelynek bére vagy fizetése nemcsak, hogy erősen meg



haladja a középeurópai munkás bérét, hanem felülmúlja az angol 
minimális életstandardot is. Ez az oka, hogy Angliában nincs 
olyan éles osztályellentét munkás és tőkés között, mint Európa 
más részeiben, s hogy az osztályharcok is aránylag ritkák és 
nem annyira kiéleződöttek. A parlam entben képviselt hatalmas 
labor party  kiharcolja a munkások összes jogait, sőt a m unkások
tól tám ogatott nemzeti munkáspárt, amelynek vezetője MacDonald 
gyarm atügyi m iniszter — tagja a kormánykoalíciónak is. Maga 
a m unkáspárt pedig m ár egyizben korm ányozta a brit világbiro
dalmat és pedig nemcsak a munkásság, hanem a tőkés társadalmi 
osztály teljes m egelégedésére is.

Anglia ennek az idillikus társadalm i és gazdasági rendnek 
fennm aradását félti. A szigetországnak ugyanis hallatlan bevétele 
van a gyarmatokból. Kautskynak, a Németországban emigrációban 
élő, nagy, orosz szociológusnak egy még a békeévekből származó 
m egállapitása szerint Indiából évenként egymilliárd m árka mun
kanélküli haszna van. Hogy ez az összeg azóta mennyire módo
sult, nem tudjuk, de feltételezhetjük, hogy csak Anglia előnyére 
változhatott meg. A gyarmatokból és domíniumokból származó 
óriási jövedelem tette és teszi lehetővé, hogy Angliának élet- 
standarja a többi európai népeknél sokkal magasabb, s hogy n yu
galomban, társadalm i békében élhet. Az okos angol gazdaságpoli
tika ugyanis a gyarmatokból folyó jövedelmet nem nagyja teljes 
egészében a tőkések zsebében, hanem megosztja azt a munkaadók 
és a munkavállalók között. A gyarm ati jövedelem egy része az 
angol m unkásság zsebébe folyik, miért is a gyarm atok m egtar
tása tekintetében a m agasabb angol társadalm i osztályok, gyáro
sok, exportőrök, kereskedők és főbb hivatalnokok, valamint a 
munkásság között érdekközösség áll fenn. Az angol munkásság 
jóléte szorosan összefügg azzal, hogy Anglia egy világbirodalom 
központja, számtalan gyarm at ura és tulajdonosa. G yarm atbirto- 
kai nélkül Anglia nem tudná olyan jól -megfizetni munkáshadse- 
regét, megszűnnék a társadalm i béke és a szigetországban is kez
detét venné az osztályellentétek kiéleződése, az osztályharc. Ezt 
Anglia csak úgy és csak addig tudja elkerülni, amig hatalm as 
gyarm atai megvannak s inig a világhatalm at gyakorolhatja.

Ennek a helyzetnek tudatában van az angol munkásság s a mun
kásság akaratát kifejező labor party  is. Láttuk pl. ezt a legutóbbi 
válság egész során, amikor a munkáspárt mindenben tám ogatta 
a konzervativ-liberális-nemzeti munkáspárti korm ányt és amikor 
tapsolt Chamberlain minden németellenes kijelentésének. A he
lyeslésben, tudatosan vagy a tudat alatt az angol munkásság 
azon elgondolása állott, hogy ha Németországnak visszaadják a 
világháborúban elvesztett gyarm atait, a terjeszkedésre éhes né
met imperiálizmus sem áll meg, hanem követelni fogja a többi 
gyarm atok igazságosabb felosztását is.

*
Ezt a m eggondolást erősitette és a félelmet fokozta a ma több

ször hangoztatott német és olasz kijelentés is. mely szerint van



nak fiatal és kiöregedett népek s amig a fiatal népek szegények, 
a kiöregedett népek duslakodnak gyarmatban és arany készletben. 
Mussolini, az olasz fasizmus vezére s Hitler, a nemzeti szocializmus 
apostola nem egyszer jelentette ki, hogy a »fiatal« és szegény 
államok a javak — s ezen különösen a gyarm atokat értették  — 
arányosabb elosztását követelik. Olaszország ezt a követelést 
részben már gyakorlatilag is érvényesitette, amikor Anglia és rFan- 
ciaország akarata  ellenére meghódította Abessziniát.

A német birodalom Olaszországgal szemben — földrajzi és 
katonai helyzeténél fogva — elsősorban Európában kereste kielé
gítését, mert amig a szárazföldön hatalm as hadsereggel rendelke
zik, a tengereken még nem vehette fel a versenyt Angliával és 
Franciaországgal, amelyekkel szemben gyarm ati igényeket tá
m asztott.

Ez a háború végsősorban nem is annyira az európai kérdés, 
mint a gyarm atok problémájának m egoldását fogja hozni, bár két
ségtelenül nagy hatással lesz az európai politikai, gazdasági és 
társadalmi viszonyok további kialakulására is.

A gyarmatok, illetve nyersanyagok hiánya Németországot 
olyan intézkedésre késztette, amely eddig az európai államokban 
nern igen volt szokásos, vagy legalább is nem ilyen mértékben. 
Németországnak az igen nagyfokú fegyverkezés következtében hi
hetetlen mennyiségű külföldi nyersanyagra volt szüksége, amely
nek beszerzésére azonban nem volt valutája. Ezért óriási m érték
ben kellett fokoznia ipari kivitelét, hogy egyrészt nyersanyaghoz, 
m ásrészt valutához jusson. Bizonyos nyersanyagokat ugyanis clea- 
ring-elszámolásban levő országokban nem tudott beszerezni, m á
sutt csak valutáért állott rendelkezésére. De a nagym érvű kivitel 
ellenére is, nem kaphatott elég valutát, s igy nem juthatott hozzá 
részben a fegyverkezéshez, részben a népélelmezéséhez feltétlenül 
szükséges anyagokhoz. Tehát az elé a dilemma elé került, hogy 
vagy le kell mondania a nagyfokú fegyverkezésről, vagy lakossá
gának élelmezését igen alacsony szintre szállitania. A német biro
dalom egy harmadik k iutat keresett és ez az ut vezetett el a gaz
dasági autarchiához.

Német ipari és gazdasági körök nagyszabású kísérletet tettek, 
hogy a szükséges nyersanyagok helyett német földön gyártsanak 
szintétikus utón előállított pótanyagokat, vagyis Németország meg 
akarta teremteni a »pótgyarmatot«. Ma már bizonyos, hogy techni
kailag lehetséges szénből benzint, fából vagy tejből szövetanyagot, 
acetylénből kaucsukot gyártani. De a német gazdaságpolitikusok 
elfeledkeztek arról, hogy a technikai lehetőségek mellett a gazda
sági lehetőséggel is számolniok kell. Vagyis, hogy a szintétikus 
utón gyártott műanyagok ne kerüljenek többe, mint a más álla
mokból vagy gyarmatokból behozott eredeti nyersanyagok. B ár
milyen tökéletes is azonban ma m ár a technika, addig még nem 
jutott el, hogy a nyersanyag értékének megfelelő á rért tudjon nyers
anyagokat gyártani.

Németországnak emellett az a szándéka, hogy ai fegyverkezés
hez annyira szükséges vasat, rezet és ónt maga bányássza ki.



Ezért elrendelte, hogy a német bányákat erősebben kell kihasznál
ni. M egnyitottak olyan tárnákat is, amelyekben kimerültségük 
folytán m ár régebben m egszüntették a bányászatot. Ilyen módon 
sikerült is a német vas, réz és ón term elését fokozni, de egyrészt 
mégsem a kellő mennyiségben, m ásrészt pedig olyan m agas áron, 
hogy annak behozatala lényegesen kevesebbe került volna, mint 
az otthon kibányászott érc értéke. Sok gyárat állítottak be mü- 
benzin gyártására  is, de ez sem m utatkozott kifizetődőnek. Egy 
szakértő szám itása szerint a Németországban gyártott benzin o tt
honi ára ötszörte nagyobb, mint az importált benziné. Az otthoni 
miibenzin literenként 22 pfenningbe kerül, mig az importált nyers
olaj m ár a szállitási költséget is beszámítva 6 pfenningbe. A szin- 
tétikus utón előállított müselyemfonál kilogrammonként 1.8? m ár
kába kerül, mig az importált gyapot 90 Pfenningbe. A mükaucsuk 
ára tízszeresét teszi ki az importáltnak. A réz kilogrammonkint 
kétannyiba kerül, mintha Amerikából szereznék be, mig az erő
szakoltan üzembe helyezett tárnákban kibányászott ón és ólom a 
külföldi beszerzési ár 4—6-szorosába. Ehhez járul még, hogy a 
Németországban kiterm elt vasat a kohókban csak 30°/o-ig lehet k i
használni, mig a svéd vasat 50—60°/o-ig. Az otthon bányászott vas 
tehát legfeljebb vegyítésre alkalmazható.

A gazdasági autarchiai ily nagym érvű bevezetésének azonban 
még egy akadálya van. Tucatjával kellene uj gyárakat létesíteni a 
szintétikus utón előállított nyersanyagok termelésére, ami az előbb’ 
idézett szakértők állítása szerint 2—8 milliárd m árka befektetést 
igényelne. A tőkében szegény Németország pedig ezt a nagy ösz- 
szeget nem tudja kivonni jelenlegi gazdasági életéből. A gazdasági 
autarchiának aa  lett a következm énye, hogy pl. 1936-ban 2100 
millió m árkába került a szintetikus utón előállított pótanyag, mig 
annak valódi értéke 700 millió márka, vagyis Németország 1400 
millió m árkát fizetett rá a szintetikus nyersanyag termelésére. Sőt, 
éppen a Németország által erőszakolt gazdasági autarchiának még 
egy más — s Németországban igen érezhető — hatása fog m utat
kozni, s ez, hogy a birodalom külkereskedelmi forgalma előbb- 
utóbb erősen csökken. Ha ugyanis Németország maga állítja elő a 
neki szükséges nyersanyagokat — és pedig ráfizetéssel, — keve
sebb iparcikkeket szállíthat azokba az államokba, ahonnan ezeket 
a nyersanyagokat szokta szerezni. M ert minden állam attól az o r
szágtól vásárol, amelynek m aga is eladhat.

A gazdasági autarchiának, de különösen a pótanyagok rend
szerének tehát előbb-utóbb meg kell buknia, mert nem áll az em
beri fejlődés szolgálatában. Az ipari országokat arra  kényszeríti, 
hogy nem megfelelő földeken nagy költséggel termeljen búzát és 
más mezőgazdasági cikket, mig az agrárországokat, hogy kedve
zőtlen viszonyai ellenére ipari term elésre rendezkedjék be. Ez 
semmifélekópen sem lehet az emberi gazdálkodás célia, ezért el 
kell tűnnie annak életéből.

A világgazdaság azonban nem nélkülözheti Németország köz
reműködését és igy megoldást kell találni az imperialisztikus Né
m etország terjeszkedési lehetőségére és ezzel karöltve az aníar- 
chiás gazdasági rendszer kiküszöbölésére. A megoldás pedig nem



lehet más, minthogy Németországot nyersanyagokhoz, tehát gyar
matokhoz kell juttatni. Ennek ellentétele pedig szükségképen az, 
hogy szűnjék meg a német terjeszkedés Európában és Középeurc- 
pa államai kapják vissza politikai és gazdasági függetlenségüket, 
amely most éppen azért van guzsbakötve, m ert a német birodalom 
valamilyen kiutat keresett nyersanyag- és gyarmaithiánya leküz
désére. A hadiállapotban levő nyugati hatalm aknak tehát 
módot kell kcrcsniök Németországnak Európán kivül való foglal
koztatására, a német szorgalomnak és munkabírásnak a gyarm a
tokon való gyümölcsöztetésére, amiből végeredm ényben az egész 
világgazdaságnak csak haszna lehet. Gondoskodniok kell azonban 
arról is, hogy ennek ellenében Középeurópa népei m egszabadulja
nak a  lelki rabságból, gazdasági m egkötöttségüktől és politikai 
függőségüktől.

Gyöngyösi Dezső

T I B O R  E L C S A V A R O G
(A T1BORSOROZATBŐL)

— Azért is elszökik. . — érlelődött meg benne a dacos el
határozás.

Abban a pillanatban, hogy ezt igy eltökélte, nyomban meg is 
enyhü lt. Mintha m ázsás tehertől szabadult volna meg. Célja, értel
me volt az életének. M ár érdemes volt küzdenie, vállalnia azokat a 
m egpróbáltatásokat, am elyek ellen pár pillanattal előbb még kese
rűen lázadozott. Most a favágást sem érezte olyan fárasztónak. Hi
szen csak addig t a r t . . .  — amig. Szóval, határa van. Csak amolyan 
tisztitótiizféle, amellyel az ember a  mennyországot kiérdemli. Egy
szeriben jókedvre derült, még fütyürészett is. Hirtelen tám adt buz
galmában észre sem vette, hogy jó rakás fát összevágott már. Ami
kor erre ráeszmélt, bőkezűségből csak azért is összevágott még 
két hasábot.

— Egész hétre elég lesz, — állapította meg elégedetten.
Sebtében összeapritotta s be is hordta a  félszerbe. Amikor ez

zel elkészült, az anyja vízért küldte az ártézikutra. Boldogan rohant 
el a korsóval. Legalább ez is m eglesz . . .  Ezenkívül mi dolog adód
hatnék még, amelynek elm ulasztása m iatt utólag felelősségre von
hatnák? Szinte el sem tudta képzelni. Mindent elvégzett már. Ha



csak . . .  hacsak nem kell pamutot gombolyítani m árna. . .  M ert pa
mutot gombolyítani mindig kellett. Ez a munka sohasem fogyott 
el. Amióta Tibor apja előrehaladott tudóba ja m iatt abbahagyta 
mesterségét, harisnyakötéssel foglalkoztak. Ehhez kellett a sok pa
mut és ennek felgombolyitása nagyrészt Tiborra várt. A kötőgép 
nyelte a pamutot, Tibor alig győzte a sok gombolyitást. S főként 
lelkileg nem. Az orsózó-asztalhoz volt láncolva, mint a gályarab 
az evezőpadhoz. Ezt a munkát nem lehetett egyszerűen lerázni. Ez
zel a munkával még csak sietni sem lehetett. Ha sietett, kapkodott, 
a pamut összekuszálódott és annál inkább m eggyűlt vele a baja. 
Az orsózás teljes odaadást, önm egtagadást és végtelen türelmet 
kiván. Raboknak és egyhelyben szívesen üldögélő vénasszonyoknak 
való munka volt. Tibor irtózva gondolt arra, hogy esetleg gombo
lyítani kell. M ert akkor egész napja elveszett. Pedig aznap játszani 
akart. Futkározni, viháncolni a többiekkel. A többiek. . .  Lám, azok
nak nem kellett dolgozniok. Bilicsi Jóskának nem is voltak otthon 
a szülei. Az anyja szolgál, az apja uszálykormányos. Csak a nagy
szüléje van vele. De az meg mi munkát adhatna neki? Ami a ház 
körül akad, azzal eltötyörész ő maga is. Jóska mindig szabad. C sa
varoghat reggeltől-estig, senki sem kéri számon tőle, hol járt, mit 
csinált. Csak akkor megy haza, ha éhes. Beront a házba, az összes 
ajtókat nyitvahagyva, kirántja a sublód alsó fiókját, abból a kenye
ret, nagykést, kanyarit egy hatalm asat a héjából — csakis a héjá
ból —• úgyhogy végül a kenyérből csak a bele m arad meg. Azután 
hajrá, újra ki utcára. És a többiek is, valamennyien, ahogy sor
ra veszi őket, egytőTegyig szabadok. Ha olykor el is küldik őket 
ide-oda, a boltba vagy egy kanna vizért, de úgy igábafogva.. mint 
ő, egy sincs közülük.

Az idő tiz óra felé já rt már. Tibor izgatottan készülődött _  a 
szökésre. Eközben egyre aggódott, hogy valami ujabb parancsot 
kap. Képzeletét már előre gyötörte efféle víziókkal: »Tibor, hol 
vagy.J. . .  Tibor nem hallod?... Apád h ív ... Gombolyítanod kell... 
A gyerek sir . . .«

— Tibor! T ib o r ! . . .  — hallatszolt ekkor valóban az anyja 
hangja.

Tibor a félszerben lapult és hallgatott. Az arca sírásra torzult 
a tehetetlen dühtől. Hívják m ár megint. Folyton számontartjak, 
űzik, hajszolják. Mit akarnak ismét? Tibor és mindig csak Tibor... 
Mindent vele végeztetnek e l . . .  Mindenhez rá van szükségük. Mi 
lenne, ha ő nem lenne? Makacsul és elszántan hallgatott. Hátha 
megunják és abbahagyják. Csak egyszer, egyetlenegyszer feledkez
nének meg róla. Elfelejtenék azt is, hogy él.

— Tibor!... — hallatszott ism ét az anyja türelmetlen, inge
rült hangja.

— Tessék! — jelentkezett morc arccal, kelletlenül.
— Nem hallod? — bosszankodott az anyja. — Hol vagy?
— Itt! — bujt elő a fészerből.



— Mit csinálsz ott? M ár félórája kiabálóik. — És a választ be 
sem várva, fo ly tatta: — A gyerek sir. Eredj, ringasd el.

Tibor szó nélkül indult a szobába, keseregve és m agát emészt
ve. Bent, a bölcsőben, az álomból felriasztva s az ébrenlét kelle
metlenségei ellen tiltakozva, egyre hangosabban nyekergett a 
»gyerek«, egyébként leány. A fal melletti ágyban feküdt Tibor 
nagybeteg apja, a tüdővész utolsó stádiumában, sápadtan, csontig- 
aszottan, hegyes orral és hegyes ádámcsutkával, halotti mozdu
latlanságban. Sohasem lehetett tudni, hogy ébren van-e. vagy al
szik, — esetleg m ár m eg is halt. Tibor lábujjhegyen lépegetett a 
bölcsőhöz és buzgó odaadással, csicsisgatva fogott a ringatáshoz, 
mielőtt a kicsi teljesen felébredne, mert akkor estig is elringathatja. 
Gvakorlott dajkaként eleinte erősebben, majd egyre lassabban rin
gatta. végül már éppen csak m ozgatta a bölcsőt. Amidőn abbahagy
ta. néhány percig lélekzetét visszafojtva várt, m ert ez volt az  ̂ a 
kritikus pillanat, amikor a »baba« vagy tovább aludt vagy feléb
redt. A jelek azt m utatták, hogy fel fog ébredni. A kicsi arcán az 
angyali nyugalmat először csak gyakorlott szemmel észlelhető fel
hő árnyékolta be, a felhő azután fintorba torzult, mig végül vo- 
naglani és rángatózni kezdett s ezzel egyidejűleg a sirás első, 
szaggatott foszlányai is kibuggyantak.

— A taknyos mindenségedet! — szitkozódott Tibor a fogai 
között, társasága utszéli modorában és újra rángatni kezdte a böl
csőt. most m ár erélyesebben. A jókedvének vége volt. Az a rossz 
előérzet gyötörte, hogy órákhosszat kell ringatnia, amint az már 
nem egyszer megtörtént. Torkát ismét sirhatnék fojtogatta. Dü
hében akkorákat lódított a bölcsőn, hogV a kicsi majd kirepült be
lőle. így ringatta teljes tiz percen át, abban a reményben, hogy a 
kiesi majd beleszédül. De amikor lassítani próbált, a gyerek is
mét Dityeregni kezdett.

Tiborban tombolt, fortyogott az indulat. Vad szabadulnivágyás 
feszitette. De hogy egyre reménytelenehbül gabalyodott az aka- 
dályok hínárjába, üvölteni tudott volna indtilatában. A babát, böl
csőstől együtt legszívesebben a falhoz vágta volna, hogy ottragad- 
ion. M ár-m ár ott tarto tt, hogy hangosan sirvafakad. am ikor a ba
ba váratlanul elszunnyadt.

— No, hála Istennek! — sóhajtotta megkönnyebbülten és egy
szeriben ismét megengesztelődve. Várt még pár percig s hogy a 
kicsi valóban nem mozdult, lábujjhegyen kiosont a szobából.

—* Hova m égy? — szólt rá az anyja, amikor m egjelent az ud
varon. — Gombolyítani is kell. Délután kötni akarok.

Ez volt az a pillanat, amikor Tibor -»nem bírta tovább«. Ide
gei felmondták a szolgálatot. P ár pillanatig tehetetlenül kapkodott 
levegő után, majd ledobta magát a földre és sirva, fetrengve ki
álto tta:

— Hát én nem bán o m !. . .  De én nem gombolyítok! . . .  Az 
Istennek se gom bolyítok!. . .



Több se kellett az anyjának. Felkapta a seprőt, mely éppen a 
kezeügyében volt és ütötte, ahol érte.

— Majd adok én neked! — szidta közben. — Hát ki gombo- 
>yitson? Én? Nincs nekem amúgy is ezer dolgom? Nézze meg az 
ember ai taknvosát! Kelsz fel min gyárt a földről és mész be gombo
lyítani!?. . .  Aki ponciusa ne legyen a haszontalan kölykinek.

Tibor sebtiben feltánászkodott. Lázadása a tulfeszitett idegek 
okvetetlenkedésének bizonvult Ezt az ütlegek, s anyja felháborodá
sának hatása alatt pillanatok alatt belátta. H aragfa sokkal gyorsab
ban elpárolgott, mint várni lehetett volna. Most m ár szívesen meg
alkudott volna sorsával Mialatt ökleivel szétm orzsolta könnveit az 
arcán, gyorsan megkérdezte, hogy -melyikből gombolyítson hát.

— A feketéből! — volt a kurta válaisz.
Qombolyitás közben a kicsi is u.ira felébredt. Attól fogva egyik 

lábával ringatott is. Három motring feleombolvitása után abba
hagyta az orsózást. s csak ringatással töltötte ideiét. Három motring 
felgombolvitását untig elégnek találta lelki egyensúlya és cselekvési 
szabadsága visszanveréséhez. M egítélése szerint anviának egy sza
va sem lehetett többé, hiszen három motringot felgombolyított. 
Végtére is, kell egy határnak lenni. S ez szerinte három motring 
volt. Most még csak a kicsit akarta elringatni.

Ideges volt és türelmetlen. Úgy érezte, hogy gyönyörű életét 
és annak minden lehetőségét merőben haszontalansáeokra fecsérli 
el. Favágásra, gombolvitásra, gyerekringatásra. S közben a rossz- 
Ielkiismeret furdalta. Elhatározta, hogy az ebédet semmi szín alatt 
sem várja meg Ebédig még sok minden történhetik. M ert mindig 
történik valami. Minden órában, az órának minden percében, amij 
nek ő issza meg a levét Legokosabb lenne világgá menni és többé 
haza se jönni.

Hánvszor elhatározta ezt. De a kivitel nehézségein mindig fenn 
akadt. Élete megoldhatatlan probléma volt. Tragédia! Gyermek 
volt. Kiszolgáltatva ai szülői hatalom önkényének. Zsarnoki módon 
rendelkeztek vele. mint valami rabszolgával. Senki sem kérdezte 
tőle, hogy mit szeretne, mik a vágyai, kívánságai. Mintha mindez 
teljesen mellékes volna. Mindent tiltottak, amit ő akart M ár egészen 
elszokott attól, hogy kérjen valamit. Úgyis tudta, hogy hiábavaló. 
Ha kérni próbált például pénzt, szülei szörnyülködve csapták ösz- 
sze a kezüket: pénzt? Mit akar a pénzzel? És ha megmondta, hogy 
mire kell, uiabb és még nagyobb szörnyülködés következett. U gyan
így viselkedtek akkor is, ha iátszani kéredzkedett. Nem emlékezett, 
hogy valaha is elengedték, vagy  elismerték volna valamire való jo
gát. Az, amit ő akart, megítélésükben minden esetben káros volt, 
haszontalan. M agatartásukat a belátás és m egértés teljes hiánya 
jellemezte. Minek egy gyermeknek ez, vagy az? Minek egy gyer
meknek egyáltalán valam i? Miért akar játszani, csavarogni? Miért 
nem dolgozik inkább, m iért nem segit a szüleinek? Úgy viselked
tek, mintha ők maguk sohasem lettek volna gyermekek. Tibor nem 
is hitte, hogy azok lehettek volna. A gyerm ekeket nagyon jól is
merte. Pajtásai voltak és egytől-egyig olyanok, mint ő. Az ő szülei



azonban, úgy érezte, nem is lehettek gyermekek. Ennek ellentmon
dott egész viselkedésük és m agatartásuk. Nem volt bennük semmi 
a gyermekből. Lépten-nyomon elárulták, hogy nem értik a gyerm e
ket, nem éreznek vele, nem ismerik el. Érthetetlen és önző módon 
csak azt akarják, hogy a gyermek olyan legyen, mint ők: felnőtt! 
Valamikor, gyermekkorukban, belőlük is éppúgy verhették ki szü
leik a gyermeket. A nyomor, a szegénység már zsenge korukban 
igába szorította őket. így vált legfőbb erkölcsükké: a lemondás, az 
önmegtagadás, a kunorgatás, a sziikkebliiség és a munka, a munka 
végkimerülésig. Ezek a szempontok jelentették nekik a jóravalóság 
mértékét. Mindazt, ami ezzel ellenkezett, felháborodva üldözték. 
Feltételük az volt, hogy az ő gyermekük ne legyen gyermek. Az ő 
gyermekük legyen igvekvő, szorgalmas, ernyedetlen. Csak igy telt 
benne örömük és csak igy voltak haüandők szeretni. Tibor korán, 
nagyon korán eszmélt rá az őt szüleitől elválasztó szakadékra. Egy- 
szersm indenkorra lemondott arról, hogy m egértést reméljen tőlük, 
idegennek érezte őket testétöl-lelkétől.. Ha feldühösítették, m agá
ban a legválogatottabb halálnemeket kívánta nék ik ... ő k  voltak az 
örök, kérlelhetetlen ellenség. Tibor m ár egészen elszokott attól, 
hogy velük szemben, egyenes utón elérjen valamit. Ez az ut bizo
nyult szám ára a legjárhatatlanabbnak. Ha akart valamit, mindig a 
szülei tudta nélkül, s ellenőrzésük kijátszásával igyekezett hozzá
jutni. Gondolkodás nélkül lopott, csalt és hazudott Már a levegőt 
is úgy lopta, amit belélekzett.

Most sem jutott eszébe a kéreckedés. A szabadulásra egyetlen 
mód kínálkozott: a szökés. De a kicsi nagyjából m ár kialudta m a
gát és szemmelláthatóan unta a rin g a tá st Ha Tibor lassított, m ár 
tudomásul vette, hogy csalják és nyafogott, nyugtalankodott. Tibor 
látván-látta. hogy minden fáradozás hiábavaló, de a reményről 
nem mondott le. Minden igyekezete az volt, hogy legalább arra  az 
öt-tiz percre elringassa mégegyszer. amig kereket old, mint a ci
gány, aki csak arra  a pár órára gyógyítja meg lovát, a sántaság
ból, amig a vásáron e lad ja . . .  Azután, utána az özönvíz. Bánja is 
ő. hogy mi történik. Bőgjön, ahogy a torkán kifér. Végtére is te- 
het-e arról, hogy mindig akkor sir, almikor ő történetesen nincs ott
hon A fő, hogy amikor elment, a kicsi aludt. S mivel odahaza
nem volt rá szükség, hát gondolta, elmegy egy kicsit já tszan i. . .

Végre sikerült. A kicsi elszunditott. Kiment az udvarba, s egy 
darabig látszólag céltalanul ide-oda lődörgött. Azután lassan hátra- 
somfordált, bement ai kertbe, gyorsan átm ászott a kerítésen és kint 
volt az utcán.

Pillanatokig szédülve tám olygott a szabad levegőn. Érzései 
nagy nyomás alól szabadultak fel, vére úgy pezsgett, mint a szén
sav. Torkát vad rikoltozhatnék csiklandozta. Hogy visszafojtotta, 
csuklania kellett.

— Istenem . . .  én édes jó Is ten em !. . .  — motyogta félig része
gen és vad vágtatással futni kezdett.



Alkonyodott.
A »banda« a csatornaparton tanyázott, nagyobbrészt meztele

nül fürödve, kergetőzve és a fűben h e m p ereg v e . Köztük volt Tibor 
is. Éppen kijött a vizből, a jó ég tudja, hány századszor aznap dél
után. Teste ludbőrzött a sok fürdéstől, szája szederjes volt, fogai 
hangos kocogással verődtek össze. Állt a parton, két kezét beideg- 
zett szemérmességgel az ágyékán tartva  és borzongva, remegve 
száritkozott.

— Elég volt m ára — állapította meg. — Már legfőbb ideje, 
hogy hazamenjek.

Ezt még nyugodtam végiggondolta. De abban a pillanatban, 
amint kimondta magában, m egrohanták a rosszlelkiismeret furiái. 
és gyötörték, marcangolták. Ütött a szörnyű szám onkérés órája. A 
nap lenyugvóban, nemsokára este lesz. Most már hazai kell mennie. 
Nem halogathatja tovább.

— Mit tettem, Is ten em !... — rémült meg.
Elfordult társaitól és csendesen sirvafakadt. Szükölve, hang

talanul sirt. Nincs hát tovább, ezt érezte. Este van, haza kell 
mennie.

H a z a . . .
Gyorsan m agára kapkodta a ruháját és sietve elindult. Egy da

rabig futott is, de azután egyszerre lassítani kezdett. B elátta, hogy 
a futás céltalan, s azzal m ár nem hozhat be és nem tehet jóvá 
semmit. Az egész délutánt elcsavarogta. Ebédre sem volt otthon.

— Istenem, nagyon k ikapok ... — motyogta halálos szorongás
sal. A gyomra émelygett, hányinger környékezte. Arca szederjes 
volt és hamuszürke, mint a vizbefultaké.

— Beteg vagyok, — sóhajtotta.
Remegett. Szemei megtörtek, mint a haldoklóké. Rosszul volt 

Félt.
Eszébejutott, hogy m ár a délután folyamán úgy három óra 

tájban hazá akart menni. De nem volt hozzá bátorsága. Csak azé~t 
m aradt tovább, m ert m ár akkor sem mert hazamenni. Most keser
ves szem rehányást te tt magának, hogy miért nem ment akkor 
mégis haza. Azt talán még megbocsátották volna. Vagy megúszta 
volna kisebb veréssel.

De most nagyon-nagyon ki fog kapni.
A bot m ár cl van készítve az ajtó vagy az ágy mellé. Ö belén 

és nincs lelkiereje alakoskodni. Tudja, hogy mi vár rá. S ezt várja 
remegve, szivdobogva, halálos szorongással. Az arca fehér, mint# a 
kréta. Anyjának minden mozdulatából baljós sejtelmek áradnak. Áll 
és vár, hogy a végzet beteljesedjék fölötte. Áll remegve, ideg- 
sokkosan, félig m ár sirva. Az anyia szót sem szól. ü g y  tesz. mint
ha tovább tenne-venne a szobában. Az óra ketyeg, közömbösen, 
részvétlenül. Nem érdekli, hogy mi történik, nem illetődik meg. 
nem áll el a szive verése a szorongástól a rémülettől. Minden 
ilyen közömbös és részvétlen körülötte. M agára van hagyatva a



sorsával. Nincs őrzőangyala, aki közbelépne az érdekében és az 
Isten, a végtelenül jóságos Isten is elhagyta. Eközben az anyja 
észrevétlenül magáhozveszi a botot, szoknyája mellé rejti s úgy 
közelit felé. Arcvonásai kemények, kérlelhetetlenek, száját is ösz- 
szeszoritja. Azután előkapja a botot és lesujt vele. 0  kétségbe
esetten felsikolt, a kezét is összeteszi könyörögve: A nyám !... 
Anyukám! Ne! N e !... Nem! Nem teszem többé!... soha többé! .. 
A nyikám !... Édes, aranyos anyikám ... juj, juj, nem, n em ... soha 
többé... Eközben az ütések, mint tüzes kigyók, keményen, egyre 
keményebben hullanak kezére, az arcára, fejére, hátára, s lábára. 
M ár nincs testrésze, amit ne ért volna ütés. Mindene egyetlen 
Iángtenger. De az anyia még egyre üti és azzal fenyegeti, hogy 
agyonveri. Üti, mig bele nem fá ra d ...

Tibor igy gyötörte magát a ráváró szörnyűségek vízióival, 
úgyhogy már előre belebetegedett. Szédelegve és támolyogva bak
tatott az utón és léptei egyre vontatottabbak, bizony tál anbbak 
lettek.

— Nem merek hazamenni, — állapította meg.
Tanácstalanul ácsorgott az ut közepén, a porban. Majd elin

dult, hogy ismét megálljon. Képzelete lázasan kutatott valami men
tő ötlet után, amellyel magát a csávából k iv ág h atja . . .  Ha például 
azzal rontana be otthon, hogy cigányok rabolták e l . . .  s ezért nem 
tudott hazajönni. De m indjárt lemondóan legyintett.

— Szam árság, — látta be maga is.
Azután arra  gondolt, hogy ha valami szerencsétlenség sújtaná. 

Elgázolná egy autó és úgy vinnék haza, összeroncsolt tagokkal, 
véresen. Akkor talán megbocsátanának.

...D e  még jobb lenne, ha valami nagy szerencse érné. Pl. Ha 
egy ezresekkel vagy drágakövekkel teletömött pénztárcát találna 
s haza vihetné szüleinek. A csoda volt az utolsó szalmaszál, am ely
be kapaszkodott. Aztán eleresztette ezt is.

— Hiábavaló ez is! — sóhajtotta csüggedten a kijózanodástól.
Esteledett. Már beért a faluba. Az utcákon, a házak előtt em

berek ácsorogtak beszélgetve s gyerekek futkároztak. nevetve és 
jókedvűen. Tibor úgy vonszolta magát a gondtalanságnak ebben a 
tündérvilágában, mint az elátkozott. A legszerencsétlenebb terem 
tésnek érezte magát az egész világon. Körülötte mindenki boldog 
volt, vidám és elégedett. Volt otthonuk, meleg vacsorájuk és vetett 
ágyuk. De mi várt rá?

Szivét vad fájdalom facsarta össze és újra sirvafakadt. A ko
csiút közepén ment, arcát kezével eltakarva és sirt-sirt. keser
vesen.

— Megölöm magamat, — fogadkozott kétségbeesetten.
Elhatározta, hogy* haza semmiesetre sem megy. Inkább világgá

bujdosik. Nyomban meg is fordult. És abban a pillanatban még 
hangosabban tört elő belőle a zokogás.

Mire kiért a falu szélére, egészen besötétedett. A viz az ég



csillagait tükrözte, az országút két oldalán komoran és feketén 
lombos akácfák állottak. Itt-ott egy-egy tücsök ciripelt, távolról 
kutyaugatás és szekérzörgés hallatszott. A sötétség, a csend, az 
eperfák lombjait hajtogató hüs esti szél nyom asztólag hatott Tibor 
kedélyére. Fázott is. Mindössze egy rövid nadrág és egy könnyű, 
ujjatlan trikó volt rajta. Ha az emberek közt elhagyatottnak érezte 
magát, itt még elhagyottabb volt. Minden üldözte, visszautasította: 
a  sötétség, a  csend, a hideg. R iadt lélekkel, borzongva m eredt a 
barátságtalan és fenyegető éjszakába. Otthona jutott eszébe. A me
leg szoba, a  vetett ágy. Testvérei m ár alszanak. Kimerült volt és 
álmos. Az éhség is gyötörni kezdte. Reggel óta nem evett.

— Hazamegy mégis, — adta meg m agát sorsának. Lesz, ami 
lesz. Az Isten legyen irgalm as árva lelkénék.

ö ssze te tte  a kezét, elimádkozott egy miatyánkot és buzgón 
kérte az Istent, hogy csak most, m ég ez egyszer: ne hagyja el, 
segítsen rajta*

És futva elindult visszafelé! ... ___Klsbéry János

CSÉPE IMRE VERSEIBŐL*

ÜZENET A TEMETŐBŐL
L

A „Keleti tem ető“ csendjén,
A holtak m ély  álm a felett,
Űzötten keresek nyug to t 
A halál kapui m egett.

H ervadt, halottnapi virágok,
B úcsúzta tják tőlem  a világot.

11.

Szeretnék m eghalni 
Egy napsugárcsókban,
E gy csókban, m e lyn ek  
Napja a szem ed,
E gy sugárban, m e lyn ek  
ölelése a kezed.



A MÚLTAK SZÁRNYÁN
Sokszor ott ülsz 
A szobád ablakánál,
S magad sem tudod m iért,
Kezedben egyszerre megáll a m unka.

M intha látnám  ilyenkor szem ed,
A kár esős, őszi égen a csillagot,
A m int messze kü ld i fén yé t a m últba .

Csak nézel, nézel 
A havas utcára,
M intha valakit várnál,
Akiről tudod, hogy nem  jö n .

Ilyenkor m essze száll a lelked,
Messze az éveken túl,
E gy napsugaras nyárba,
M ely e lm ú lt.

íg y  ülsz ott sokszor,
A merengés bölcsőjét ringatva,
Mig szem edbe könnyet nem  csal 
E gy álmodó, szőke nyár em léke.
A ztán újra felveszed a m unká t,

Tobábbzörgeted a gépet,
M intha szem fedöt varrnál 
Az elm últ időknek.

*) Ezeket a verseket egy máliigyosi paraszt- 
legény irta, aki napszámiból tengeti életét.

A szerkesztőség



NÉMETH LÁSZLÓ SZEREPE 
ÉS VII. GERGELY

Az egyik napilap színházi kritikusa annak idején megdicsérte 
Németh politikai éleslátását, m ert felismerte a pápai szék és a vi
lági hatalom ma is meglevő szembenállásának problémáját. VII. 
Gergely m egszületésének lehet hogy ez is oka. Ez is, de mégis 
más. Az illető kritikus alig ismerheti Németh Lászlót, ha nem 
látta meg azonnal a kézzelfogható hasonlóságot VII. Gergely és 
Németh között. Gergely »az egész kereszténységért emelte fel a 
kardot, a jámbor szegények millióiért«, Németh az egész m a
gyarságért. a m agyarság sokmilliónyi szegényeiért. Gergely szám 
űzetésben hal meg, Németh pedig a m agyar közönség elől vonja el 
munkásságát.

Az átélt tragédia mindkettőnél ugyanaz, csupán a körülmé
nyek mások E gyrészt a legjobb szándék visszautasítása, (az em
berek részéről), m ásrészt a szándék magasabbrendii helyességébe 
vetett hit megrendülése, minthogy az isteni akarat veszni hagyta 
az ügyet. Ez a m agyarázata annak, hogy Németh olyan alapzatot 
adhatott a tragédiának, amilyen VII. Gergely jellemrajza.

M ár az első mondatokban megtaláljuk a tragédia csiráit. »Nyo
morult és boldogtalan, nemcsak az alávetett nénet engedte bűnre 
laza uralmával, hanem tetteivel s igyekezete Déldáiával m indarra, 
mit mondani és tenni tilos, maga buzdította fel. Nem1 elég, hogy 
az egyház szétdulásával, paráznasággal, legméltatlanabb ragado- 
zásban. hamis esküben« stb. Valóban ez a helyzet Franciaország
ban? Hiszen ép az imént távozott két francia, kik a mórok ellen 
kíizdő francia lovagok követei. Alig valamivel később: »Nézhetjük 
ekkora szorultságban a mi nyűgös csontjainkat?« M ekkora szo
rultságban? — A francia lovagrendek sikeresen küzdenek a mórok 
ellen. IV. Henrikkel a m egegyezés még lehetséges. M agyarorszá
gon most érik be a kereszténység. Gergely azonban mindezzel 
nincs megelégedve. Többet kiván. Sokkal többet a m ég félvad 
Európától. Szóról-szóra, betüről-betüre a bibliát. Csak kettőt is
m er: iót vagy rosszat. Nincs benne megalkuvás, méltánylás. A 
legtöbbet kívánja az emberektől. Az ő meggyőződése azonban az, 
hogy a legkevesebbet. Csupán azt, amit mindenkinek tudnia és 
tennie kellene. Gergely hite a katakom bákban bujkáló kereszté
nyeké, a világ hite a XI. századé. A kettő összeegyeztethetetlen. 
A tragédiának előbb-utóbb be kell következnie. De Gergely tragé
diájának nemcsak ez volt az oka. Gergely meggyőződése nem volt 
teljes. Ezzel m agyarázható igényessége magával és a  világgal 
szemben. A lélektan ezt tulkompenzálásnak nevezi. De nemcsak 
ez a túlkompenzált igényesség a tanúja Gergely kételkedésének.



A második felvonás végén ezt mondja Hugó, mikor Gergely a  be
lülről jövő hangra hivatkozik:

Hugó: »Vigyázz, nehogy indulatod játsszon meg.«
Gergely: ...» T e  is azt hiszed, hogy a hang, melytől vezettetni 

akarok, belőlem és nem túlról jön?«
És igy helyes. így fejezi ki teljesen, amit akar; te is, én is. 

Ezzel a meghittséggel kirekeszti a publicitást. M ert itt csak Hugó 
és Gergely kételkedéséről van szó. E zért volt Gergelynek szük
sége biztatásra, folytonos imádságra és ezért habozott előzőén is 
a tiara felvételével. Itt és más ilyen aprólékos részleteiben ismer
hető fel az igazi remekmii. Mint egy tökéletes mozaikban az apró 
kockák, úgy illenek össze itt is az apró részletek. Nézhetjük kü
lönböző szempontból. Nézhetjük az orvos, nézhetjük a lélekbúvár 
szemével. VII. Gergely term etre leptosom. Testi felépitettsége 
hosszúkás, sovány, betegségre hajlamos, mindamellett szívós. Lelki
alkata schizothym. Magábaforduló, mély lelkiéletet élő, aszkézisre 
hajlamos. A tipus végső megnyilatkozása a schizophrénia, »a ha- 
sadásos« betegség, a belső válság őrülete. Németh orvos és még
sem az orvos irányította Gergely megalkotóját, hanem az átélt 
tragédia s az iró látnoki készsége.

Schöpflin ezt irja a Nyugat szinházi rovatában: »A harmadik 
és negyedik felvonásban, ahol az események folynak, a pápa alakja 
háttérbe k e rü l... A feszültség meglazult, az addig biztos vonal 
ingadozik, a színpad távolodik a nézőtértől.« — Vissza kell té r
nem az elől említetthez. Németh önmaga tragédiáját dolgozta fel 
a VII. Gergelyben. Az események m ár csak másodsorban érdeklik. 
A lélek válságát és a lélek tragédiáját fejezte ki, ez érdekelte. 
Ahol erről beszél, ott a tragédia shakespearei remekmű. A hiba — 
és Németh eddig mindig visszatérő hibája — csak az, hogy kitó
duló érzései és gondolatai elsöprik a felállított keretet. így volt ez 
a Villámfénynél is, ahol Nagy Imre hovatovább demagóg lett. A 
VII. Gergely hatalmas kereteit m ár nem tudta elsöpörni, viszont 
ahol a szubjektív közlés lehetősége csökkent, ott nem tudta kitöl
teni s igy a feszültség enyhült. Ugyanakkor az ötödik felvonás, 
ahol az események már lejátszódtak és csak a lélek ábrázolásával 
foglalkozik, a mü legtökéletesebb része Itt adhatja Németh leg
teljesebben önmagát, itt irhát legközvetlenebbül érzéseiről és 
problémáiról.

»Biztos voltam, hogy az Isten megsegít, amilyen igazán hit
tem, hogy a szegények imádságáért, jobbágy és Isten között a 
váintalan utért s a lélek elsőbbségéért küzdők, olyan biztosra vet
tem, hogy az Isten kardként fog járni az én bizakodó szivem előtt 
és ebben az utolsó háborúban ő lesz az igazi vezér.« Miért beszél 
Gergely utolsó harcról? Az egyház harcolt a lélek elsőbbségéért, 
az Istenhez vezető váintalan utért, harcolt az első pápáktól kezdve, 
M iért utolsó Gergely harca? Csupán azért, m ert Németh erdélyi 
útja eredménytelen maradt, csupán azért, m ert az iró s a jámbor 
olvasó milliói között ma is vámot szed a kiadói hatodom, csupán 
azért, m ert a minőség forradalma szélsőséges demagógiává lett és 
csupán azért, m ert mindezt sok volt Némethnek elviselni,,



Gergely a szándék helyességében nem kételkedett, hanem 
magában kereste a hibát. »Ha már elbuktam, bűntudatain és ne 
hitem találja meg a hibát.« Desiderius válaszát még sem fogadja 
el, megokolatlanul. M iért nem felel rá?  Először kitér a válasz 
elől, aztán egyszerűen elküldi. Desiderius körülbelül azt mondja, 
hogy az emberek gyarlóságuktól determ ináltak ugyan, de jóra tö
rekvők, jók. Gergely pedig: hogy ő tökéletesebb, jóra törekvése 
mentesebb a gyarlóságoktól, miért nem követik őt? Desiderius 
még megmondja, hogy az emberek nem követhették, m ert mig 
Gergely minden ötletet a gondviselés sugalatának érez. bennük az 
ép ész munkáját is kétségbevonja. Tehát nem értik. E nélkül s a 
meggyőzés fanatizmusa nélkül pedig nem is követhetik. Miért nem 
felel erre Gergely? Miért küldi el az apátot? M iért nem  fogadja 
el, hogy tényleg nem számolt eléggé az emberekben lakó »ho
mállyal«? Pedig Németh tisztában van azzal, mit jelent igényes
nek lenni. Ö irta le a Villámfényben »legyen igényes a nőkkel 
szemben«. A világot azonban nem lehet azonositani a nőkkel. Ami
kor tehát Gergelyt ennyire igényesnek rajzolta meg, a világgal 
szembeni igényesség elszámolt eredm énye m ár ott sulyosodott lel
kében. Még csak a szerepét kellett befejeznie. S VII. Gergellyel 
Németh méltóan fejezte be a  minőség forradalm árjának szerepét. 
Az izgató kérdés ezután csak a£, hogy mi következik? A »Kocsik 
szeptemberben« c. regényéről készitett jegyzeteim  között, most. 
hogy azokat is átnéztem , olyasmi van, hogy Németh akkor fogja 
a legnagyobbat alkotni, ha kiábrándult m ár a világból Az Árnyék- 
világban maga is azt irja, hogy »én mindig a pátriárka ősztől v á r
tam érett gyümölcseimet«. A VII. Gergellyel Németh beért a  »pat
riarkális őszbe«. A tragédia ereje elűzte az élet közvetlen szom
szédságából. A rra azonban alkatánál fogva képtelen, hogy elefánt- 
csonttoronyszerü m agányba vonuljon vissza. Pozitív, kezdem énye
ző szerepe tragikus végű lett. A köz szekerének húzásától elállt, 
most valami másnak kell következnie. Természeténél fogva a köz
höz, a társadalomhoz kötött. Ez eleve m eghatározza azt, hogy 
Németh csak m agatartásában változhat. Ha eddig a hasonlatban 
előre húzta a közönség szekerét, most gúnnyal éberséggel, az utak 
és lehetőségek megvilágitásával a felfordulástól óvja majd. Ebben 
a szerepében legjobb hasznát ironizáló, gúnyoló készségének veszi 
majd. Ezt a hajlamát m ár régóta szándékozik kihasználni. Az Em
beri szinjátékról is azt irja »tulajdonkép ironikus regényt akartam  
Írni«, később Kurátor Zsófiá«-ban is a dölyföt akarta ironizálni. 
Hogy ez nem sikerült eléggé, annak nem az az oka, hogy Németh- 
ből hiányzik az ironizálás készsége, hanem hogy az ironizálandók 
és az ironizáló között nem volt meg a kellő távolság. VII. Ger
gely után ez a szükséges távolság már megvan. Németh László 
legújabb szerepének valamilyen modern, nagykulturáju, kesernyés, 
de m agyar zamatu shaw-i alaknak kell lennie.

Szuny! Kálmán.



ÖREG HÁZ A CSIRKEPIACON

-  REGÉNY —

Irta  H avas K ároly

Tavasz volt és a csirkepiacon egészen furcsán köszöntött be a 
tavasz. A parasztszekerek a patikánál kezdtek felsorakozni és az 
öreg ház felé m ár csak kevés tanyai ember kinálgatta a csirkéket, 
libákat, a tojást. Az öreg ház felé tavasszal csak a kofaasszonyok 
húzódtak el, akiknek nem volt nagy becsületük az utcában. A gye
rekek jobban szerették a kofákat, mint a tanyai asszonyokat. Volt 
néhány vásott kölyök, aki heteken keresztül a kofákkal ingerkc- 
dett és a herce-hurca játék nagyszerű szórakozást nyújtott az ut
ca valamennyi gyerekének. P éter ebben az időben minden szabad 
percét az utcán töltötte. Néha még iskolai órák alatt is sikerült 
valami kifogással elszabadulnia és ilyenkor a kocsik között tén- 
fergett. H allgatta az alkudozásokat, figyelte a tanyaiak tempós, 
lassít beszédét, a városi asszonyok szapora alkudozását, azt a né
hány öregembert, aki állandóan ott lebzselt a csirkepiacon és aki
nek minden boldogsága az volt, hogy válogathatott a libák között 
és kitapogathatta, szemmel lemérhette, hogy melyiknek van mája. 
Egész tudomány volt ez a májbecslés és a tanyaiak ism erték már 
ezeket az öregeket. Nem is próbáltak nekik olyan libát kínálni, 
amelyről azt gondolhatták, hogy nincsen jó, szép, nagy, betegesen 
duzzadt mája, ami külön érték a libában. P éter néha azzal lepte 
meg az anyját, hogy szakszerű előadást tarto tt a libavásárlásró*. 
Anyja nevetett ezeken a fontoskodó m agyarázatokon és egyszer 
tréfásan azt ajánlotta, hogy legjobb, ha libakereskedő lesz belőle.

— Nézd, itt van az angolné! A múltkor is nála ebédelt a mi
niszter s a püspök is m eglátogatta, csak azért, m ert olyan jól ért 
a libákhoz.

De a fiú felháborodottan rázta a fejét. Nem is válaszolt. Az 
anyja azonban nem hagyta.

— Ugy-e, hogy megkívántad az angolné fiának a biciklijét.
— Az szép bicikli, bambusznádból van. Ilyen bicikli nincs a 

városiban. Azt mondják, hogy csak az angol királyné unokájának 
van még ilyen biciklije.



— Na látod. Ha libákkal fogsz kereskedni, a te fiadnak is le
het bambusznád-biciklije. Jó dolog az, ha az embernek sok a pénze.

— Akkor m iért nincs nekünk? — kérdezte Péter lángbaborult 
arccal. — A m últkor is kinevettek az iskolában.

Az asszony homloka elkomorodott s szája megkeményedett.
—■ Az más, — válaszolta hidegen — az apád szegény ember, 

de tisztességes ember, úri em ber — neki nem fontos a pénz. Elég, 
ha valaki ur. S ha téged azért nevettek ki az iskolában, m ert sze
gény vagy, akkor ostobák voltak. Te pedig gyáva, m ert eltűrted.

A fiú meghökkenten nézett anyjára. E zt már sokszor hallotta. 
Szegénynek lenni nem szégyen, a fő dolog, hogy ur legyen valaki. 
Néha összakavarodtak a fejében ezek a dolgok. Az öreg csendbiz
tos, aki most olyan szépen csendesen pihen kinn a bajai úti teme
tőben, egész bizonyosan ur volt. S mégis mennyi baj lett ebből. 
Azt mondták, hogy a kadét, akit csendőrök vittek el, az is ur volt. 
És mégis majdnem börtönbe került, m ert szegény volt. Szerette 
volna ezt megmondani az anyjának, de nem merte. Megijedt visz- 
szautasitó nézésétől, haragosan összeszoritott ajkától és attól a 
nehéz, mély szomorúságtól, amely ebben a percben elömlött az 
arcán. Lelke mélyén úgy érezte, hogy anyja irtózik a szegénység
től, szenved a szegénységben és csak védekezik, amikor azt mond
ja, hogy a szegénység nem baj. M ásról akart beszélni. Megint a 
libákról, kocsikról, meg a tavankuti parasztokról, akik olyan fur
csán számolják a pénzt és még mindig bugerekről, meg hatosokról 
beszélnek. De az anyja nem engedte.

— Hát mi történt az_ iskolában, m iért nevettek ki?
A fiú kelletlenül rángatta  a  vállát.
—■ Szám tanórán történt. Most a váltót tanultuk és senki nem 

tudta a leckét. Aztán tőlem kérdezte Kosztolányi tanár ur, hogy 
mi a  váltó. Én tudom, m ert apa mindig engem küld a nagy bank
ba a váltót meghosszabbítani. A múltkor is megdicsért Guszti 
oácsi — tudod az a direktor a bankban, — hogy milyen pontosan 
ott vagyok minden lejáratkor. Én hát tudom, hogy mi a váltó és 
azt mondtam, hogy: egy darab papiros, am iért fizetni kell. Kosz
tolányi tanár ur nem szokott nevetni, — nem olyan nevetős em
ber, — de ezen nagyon jót mulatott. És tudod milyenek a fiuk: azt 
hitték, hogy ez egy vicc. És azóta mindig azzal csúfolnak, hogy 
a váltó egy darab papiros, am iért fizetni kell. Minden tizpercben 
ezt éneklik a fülembe, pedig hát nekem van igazam. Ugy-e anya, 
nekem van igazam?



A z  anyja is nevetett, de valami kis sirás is volt a  nevetésében.
— Igazad van, Péter, igazad van. Te nagyon ham ar megtanul

tad, hogy a váltó az a  papiros, am iért fizetni kell. Csak soha ne 
kelljen neked m agadnak is ezt megpróbálnod.

A fiú sokat beszélt az anyjának arról, hogy mi tö rtén t vele 
az utcán s az iskolában, a többi gyerek között. Csak arról nem 
szólt soha, hogy mindennap órákig együtt van M argittal, a furcsa 
lánnyal. M argitnak visszajött az anyja, fáradtan és csúnyán. Sző
ke haja kócos volt s mintha elvesztette volna a színét. A ruhája 
csak úgy lógott rajta. Az udvar asszonyai napokig mulattak, 
hogy hazajött és még hozzá az ura ment ki elébe az állomásra. 
Nagy asszonyi szolidaritással mindenért a férfit okolták. Külö
nösen azt nem bocsájtották meg, hogy visszafogadta az asszonyt. 
A gyerekek hallották ezt a sokféle, cseppet sem válogatós beszé
det, melyből sok csúnya megjegyzés hullott a kislányra is. Az 
asszonyok azt mondták, hogy olyan lesz, mint az anyja. A kamasz 
fiuk megpróbálták és sétálni hívták Margitot a prom enádra, a 
furcsa, hernyóformáju leveleket és hernyókat hullató fák alá. Egy
szer az egyik nagy gimnazista este a kapualjban átkapta a már 
szögletesen felnyúló lánynak a derekát és ostoba, diákos erőszak
kal a száját kereste. M argit nem sikoltott, nem kiabált segítsé
gért, de öklével úgy belevágott a nagy kamasz arcába, hogy an
nak eleredt orrán-száján a vére. Ez is bűne lett. Az egész udvar, 
valami érthetetlen logikával, az erőszakos kam asz pártjá ra  állt, 
sőt még a Bach-korszakból visszamaradt, árva postáskisasszony 
is, aki azt mondta, hogy egy rendes kislány nem verekszik. Csak 
Péter tarto tt ki hűségesen mellette. A nagy kamaszokkal nem 
kezdhetett ki, de nem engedte, hogy előtte rosszat mondjanak Mar
gitról.

Egyszer m egkérdezte a lányt:
— Miért bántanak téged? Miért mondják az asszonyok, hogy 

úgy kell neked? Mit csináltál te?
A furcsa lány szembenézett vele. Nagy szomorúság és sok 

fájdalom látszott tekintetében.
— Péterke, neked fáj, ha engem bántanak és most te bántasz 

engem?
A gyerek arca lángvörös lett s szive haraggal telt meg.
— Miért mondod nekem, hogy Péterke? Nem vagyok kisfiú, 

már annyi bajom van, mintha felnőtt volnék. Anya úgy beszél ve
lem, mint egy felnőttel. Hamarosan megkapom a hosszú nadrágot, 
én is nagy fiú leszek.



A lány tréfára akarta fordítani a dolgot.
— És akkor majd te is csavarogni fogsz este, cigarettázol a 

félszer mögött s szemtelenkedsz, akár a többiek.
— Veled sohasem, te más vagy.
— S látod, az egész ház m ást mond.
A két gyerek, a serdülő leány, s a szellemileg koraérett fiú

sokáig üldögélt együtt a tavaszi napsütésben. S ahogy a galam
bok keringését nézték a zöld galambdúc felett, mindketten arra 
gondoltak, hogy az emberek rosszak. Az öreg ház valamennyi asz- 
szonya, lánya, fia csupa rossz ember. Csak az apjuk, meg az 
anyjuk jó. A többi irigy, igazságtalan, mindenkit csak bánt.

A két gyerek keze közben önkéntelenül összeért, egym ásba fo
nódott a kopott, zöld pádon, am elyet arany sugarakkal borított 
el a drága tavaszi nap. így ültek egym ás mellett, amikor arra  ment 
az öreg doktor unokahuga, aki egyedül lakott az egyik kis lakás
ban. Erről a lányról csak suttogva mertek beszélni, mert a házigaz
dának unokahuga volt. De mégis elitélték, m ert miden este az
utcára nyiló szoba ablakában üldögélt, halkan beszélgetve egy had
naggyal. M ár néhány esztendeje tarto ttak  ezek az esti beszélgeté
sek és a ház zúgott a re jte tt és fojtott felháborodástól. Mégse illő, 
hogy egy lány minden este kiüljön az ablakba. Mit akar egy sze
gény lány egy hadnagytól? Hiszen nincsen kauciója és a hadnagy 
nem veheti el. Sokszor tanakodtak az asszonyok, hogy szólani kel
lene az öreg doktornak, vagy a lányának, aki olyan szigorúan tud
ta kordában tartani a lakókat. De mégsem m ertek és a szép, sző
ke, nagy, erős lány minden este o tt ült az ablakban.

Most megállt a két gyerek előtt, mosolyogva nézett az arcuk
ba és egyszerre felnevetett.

— Úgy ültök itt, mint két szerelmes. Talán szerelmesek vagy
tok?

A hirtelen megnyúlt, szegletes testű gyereklány egy pillanatig 
gyűlölködve nézett a szép, szőke nőre. P éter pedig erősebben szo
rította a lánynak a kezét. Érezte, hogy az ki akarja huzni s ezért 
nem engedte.

— Maga ne beszéljen, m aga hagyjon másokat békében. Ott 
ül minden este az ablakba és beszélget azzal a hadnaggyal. Mit 
tudnak minden este órákig beszélgetnii? Az egész ház ezt kérdezi. 
És akkor maga idejön és amikor két ember szépen, békésen iil és 
beszélget, butaságokat kérdez.

A nagy szőke lány hirtelen lehajolt a fiúhoz, szinte felkapta 
a pádról, magához szorította és megcsókolta. S mikor amaz dühö-
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sen eltolta magától, nagyot nevetett s elsietett. Néhány asszony 
messziről végignézte ezt a  furcsa jelenetet és beszaladt Péterek
hez, hogy elmondja az anyjának, mi történt az udvaron. Az egész 
história rejtélyes és gyanús volt előttük. Egyszerre beszélt mind. 
Péter anyja a sok beszédből titkos szemrehányást érzett ki. A 
végen megigérte, hogy majd rendet csinál. Nem engedi, hogy a 
gyérek továbbra is együtt legyen a lánnyal. S amikor az asszo
nyok elmentek, egy pillanatig azon tűnődött, hátha van valami 
helytelen abban, ami a két gyerek között történik. De amikor P é 
ter ebédre hazakerült és kissé bizonytalanul nézett az anyjára, az 
csak mosolygott.

— Péterke, hallom, hogy valami furcsa dolog történt veled, 
illetlen voltál?

— Én nem voltam illetlen és csak megmondtam az igazat. 
Mindig azt hallom, hogy igazat kell mondani. Hát nem igaz, hogy 
mindig ott ül az ablakban és mindig ott van a hadnagy? S nem 
igaz, hogy úgysem veheti el feleségül?

Anyja végigsimitott a haján. Ujjai egy pillanatig játékosan 
borzolták fel a siiríi, makacs hajtömeget. Közben a rra  gondolt, 
hogy a gyereknek igaza van.

— Nézd Péter, te m ár nagy fiú vagy és tudhatnád, hogy nem 
illik mindent megmondani. Különösen nem illik más emberek dol
gaival törődni.

— Akkor miért törődnek annyit M argit dolgaival. Szegény 
M argit nem csinált semmit, nem bánt senkit és mégis az egész 
ház vele törődik. Hagyják békében.

— Ez igaz, neked teljesen igazad van. De az em berek m ár ilye
nek és nagyon rosszul jár, aki az emberek csúnya szokásaival 
szembeszáll. Ilyen csúnya szokás beszélni más emberekről. Ezt 
nem szabad tenni, de ha más csinál ilyent, azzal te ne törődj.

A gyerek durcásan válaszolt:
— Te is igazságtalan vagy, te se szereted M argitot, m ert 

félsz a többitől. Mindig a rra  tanítottatok, apa is mindig azt mond
ta, hogy nem szabad senkitől sem félni és mégis féltek. Tudom, 
nem engeditek, hogy együtt legyek M argittal, pedig én nem ha
gyom el.

Az anyja most már bánta, hogy szóbahozta ezt a dolgot. Az 
egész M argit-kérdést szerette volna önmaga előtt is eltagadni. 
Telt attól, hogy a gyereket hiábavalóan izgatja. De most m ár nem 
hagyhatta abba. Végére kellett járni ennek a dolognak.

— Nincsen semmi kifogásom M argit ellen. Rendes, jó kis



lány és nincs igazuk azoknak, akik haragszanak rá. De te m ár 
nagy fiú vagy, nem való, hogy mindig együtt legyél a lánnyal 
Ezért nem engedem, ezért nem szeretem, ha örökké együtt vagy 
vele. Járj a  fiukkal, játsszál velük. Az való neked.

— M egtiltod?
— Nem, nem tiltom. Tudod jól, hogy csak azt tiltom, ami 

rossz. Ez nem rossz, nem csinálsz semmi rosszat, de jobb lenne, 
ha a fiukkal játszanál.

A gyerek alig evett. Apja franciául kérdezte meg, hogy mi a 
baj. Anyja mosolyogva m agyarázta. A fiú a félig é rte tt szavakból 
tudta, hoogy róla van szó, meg Margitról Apja nevetett és csak le
gyintett a kezével.

Havas Károly

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MAGYAR ÉLET,MAGYAR MUNKA!
Ezeket a szavakat irta  egyesületünk emlékkönyvébe egy ok

leveles tagtársunk. Egyesületünk is akaratlanul e szavakat kö
vette fennállása óta, és követi ma is, amikor már szerves alkotó
része a jugoszláviai m agyarságnak.

Nehéz munka volt együvé toborozni az itt élő m agyar diáko
kat. Sétatereken vagy zajos kávéházak biliárd- és kártyaasztalai
nál kellett őket felkeresni, s a meggyőzés erejével rájuk hatni, 
hogy egyesületbe, otthonba tömörüljenek. A festői Zrinyevác-park 
közepén álló nagy fa volt a hely, ahonnan a kicsiny, de annál lelke
sebb diákcsoport elindult. S a negyven diák, erős hitével, fáradhatat
lanságával s szabad idejének feláldozásával elérte célját: az
egyesület megalakult s összekerülhettek azok, akiket a kisebbségi 
sors szertedobált. A »Nagy Fa« m ár a múlté! A m agyar diá
koknak rendelkezésére áll egy két-termes épület, melyben menza 
működik, s mely a m agyar kultúra forrásaival: könyvtárral, újsá
gokkal és folyóiratokkal látja el a főiskolásokat.

Egy rnagyar egyetem ista élete az egyesület nélkül el sem 
képzelhető. Az országból ideszivárgó elsőévesek, a »gólyák«, itt 
otthonra és őszinte barátokra találnak. Ha Zágreb csak kisebb 
világváros is, a csendes kisvárosi és vidéki élet után, az itteni fő
iskolákra iratkozóknak mégis nehéz magukra találniok. Ezért 
fontos az otthont pótló egyesület, ahol m agyar szó, m agyar levegő 
és m agyar társak várják az érkezőt. De még nagyobb jelentősége



van az egyesületnek a. továbbképzésben, a kölcsönös támogatásban 
s a jövő feladataira való felkészülésben. Az egyesület szerepe 
ezzel azonban még nem merült k i ; az, hogy uj nem zedékünk
ben magyar öntudat fejlődhetik , szintén az egyesületnek kö 
szönhető.

Egy egyetemista élete ma nem az, ami régebben volt. Sokkal 
nehezebb, sokkal próbáratevöbb. A tanulás anyaga jóval több, a 
megélhetési lehetőségek kilátástalanabbak. Az azelőtt csak borozo 
és dorbézoló diák megcscmlescdett, a kávéházi asztalt valamely 
könyvtár asztalával cserélte fel. s kártyalapok helyett m egsárgult 
és kopott jegyzeteket forgat. A cigányniuzsika is eltűnt, hogy 
helyett adjon az egyetemi tanárok dörgő vagy nyugodt — néha 
szenvtelen és unalmas — előadásának.

Ha reggelenként ellátogatunk az egyesületbe, senkit vagy csak 
egy-két kályhánál melegedő diákot találunk. Annál mozgalma
sabb délben az élet. Itt találkoznak a barátok, itt értesülnek hazai 
hírekről, s itt pihennek meg. Esténként uiból megtelnek a helyi
ségek. De nem azért, hogy haszontalanul elfecséreljék az időt, 
hanem, hogy műveltségűket pótolják, kiegészítsék. Tehát mindazt, 
amihez a többségi nyelvű iskolákban nem jár Ihattak hozzá. Ezt 
esti előadásokkal is elősegítjük. Ezek legfontosabb tárgyai: a m a
gyar történelem és irodalom. De a művelődési tevékenység egyéb 
szakokra is kiterjed. Ezeket az előadásokat hetenként szerda este 
szoktuk m egtartani.

Az egyesület azonban nem feledkezik meg a szórakoztatásról 
sem. Van ének- és zeneszakosztálya, mely kivált a m agyar nép- 
dalkultura ápolásával foglalkozik; több főiskolás viszont humoros 
estek rendezésével gondoskodik társai s az egyesület vendégeinek 
m ulattatásáról. Hogy mennyi humor, leleményesség és ötlet rej
tőzik diáktársainkban, ilyenkor tűnik ki. »Gó!yaestünk«-et jól is
merik a zágrebi egyetemen, »Mikulásestünk« pedig a legkedveltebb 
estek egyike. A »Krampusz« ajándékosztása a legcsaládiasabb 
hangulatot terem ti közöttünk. Családias kép már az ebéd alatti 
felszolgálás is. Ezt főiskolásaink maguk látják el s ezen évente 
mindenkinek többször is át kell esnie. Ez is ama apróságok közé 
tartozik, melyek a testvéri együttérzést fejlesztik s fokozzák.

Társadalm i különbségek nincsenek köztünk. Mi mindnyájan 
az »Alma Mater« polgárai és a m agyar nemzet fiai vagyunk. 
Egyesületünk tehát nem nevezhető a »burzsujok egyesüle téinek , 
ahogy néhányan megbélyegezték. Már csak azért sem, mert tag 
jaink zömét iparosok és kisbirtokosok fiai adják. Nincs lenézés, 
nincs emberbirálat, ruha vagy egyéb miatt. Sőt nagyon örülünk, 
ha egy szegényebb társunkon segíthetünk. Már alapszabályaink is 
úgy rendelkeznek, hogy a segélyélvezet: egy jog. A segélynyúj
tás oly formában történik, hogy az arraszorult sohasem érzi ezt 
alamizsnának, hanem a vele szemben teljesített társi kötelességnek.

De zágrebi egyesületünk nemcsak a m agyar diákság otthona, 
hanem az a meleg otthon is, ahol minden m agyar tá rt karra, meg
értésre — és ha sors úgy hozta — segítségre talál. Egyesületünk 
nem zárkózhatik el és nem is zárkózott el sohasem, ha Zágrebon



keresztül utazó vagy kivándorló, szegény, munkanélküli testvé
rünkön kellett segíteni egy-egy meleg ebéddel vagy útiköltséggel. 
Az egyesület tagjai, bár túlnyomóan szegény diákok, sohasem saj
nálják ily célra egym ásközt dináronként összegyűjteni a szüksé
ges összeget. Az egyesületnek az ily módon összegyűjtött^ pén
zekből alapja is van, melyből csak szegény testvéreket segélyez.

A keresztény és népi érzés e megnyilvánulása legszebb ered
ménye egyesületünk működésének. Bámulatos eredmény az, ha 
figyelembe vesszük, hogy ilyképen teljes összhangot sikerült te- 
remtenünk m agyar fiaink közt, Dolnya Lendavától egész Béla 
Crkváig. Minden m agyart testvérnek tekintő felfogásunk körünk
be vonzotta az itt élő m agyar iparosokat és munkásokat is, kik^ 
mint az egyesület pártolótagjai, könyvtárunk és estéink állandó 
látogatói. De a m agyar értelmiség is felkeresi egyesületünk hely
ségeit, miért is büszkén állíthatjuk, hogy bennünk nem lankadt, ha
nem még jobban kifejlődött és megerősödött a közismert m agyar 
vendégszeretet. Állandó vendégeink a horvát egyetemisták. So
káig összeköttetést tartottunk fenn a legnagyobb horvát szervezet
tel: a »Hrvatska 2ena«,-val. Az egyik katolikus horvát főiskolai 
szervezet egyik választmányi tagja évek óta sorainkból került ki. 
De az itt élő vajdasági diákok egyesületében is — éveken át — 
egyik tagunk töltötte be az alelnöki tisztséget. Egyesületünk nya
ranként a külföldi egyetemeken tarto tt nyári tanfolyamokon és 
gyakorlatokon is rendszerint képviselteti magát. Műegyetemi és 
orvostanhallgatóink ilv módon eljutottak Lengyelországba. É sztor
szágba, Litvániába, Finnországba, Németországba és M agyaror
szágba, ahol összeköttetésbe kerülve ezen nemzetek diákságával, 
nemcsak hogy saját tudásukat, látókörüket és ismereteiket bővitet
ték, de mindenütt megbecsülést és elism erést szereztek annak a 
nemzetnek, amelyet idegenben képviseltek.

Egyesületünk tevékenységéből, mint egyik legeredm ényeseb
bet: »Menzánk« diáksegélyző munkáját emelhetjük ki. Azt hisz- 
szük, joggal mondhatjuk eredményesnek, mert a Zágrebban tanuló 
JoO m agyar főiskolás, a diákközösség megteremtése, s az egymás 
érdekében hozott áldozatkészség folytán, 20—25 olyan társunknak 
tette lehetővé tanulmányai folytatását és befejezését, aki erre 
egyesületünk nélkül nem is gondolhatott volna. Szomorú, de való
ság, hogy tagjaink közt évről-évre mind több az ilyenek száma, 
ami legbeszédesebb bizonyítéka népünk leszegényedésének. Ily 
körülményeik közt s a mai ideológiai harcokban, rendületlenül a 
keresztény és nemzeti eszméket vallani nagy körültekintést kiván. 
Az ifjúság helyzete ma különösképen nehéz és mi m agyar kisebb
ségiek boldogok lehetünk, hogy egy ilyen egyesületünk van, ahol 
talán jobban szeretik a m agyar nyelvet, mint bárhol másutt. Meg
ható nézni azt a sok szlavóniai és muraközi testvérünket, aki törve 
beszéli m agyar anyanyelvét, de itt mégis megtanulja, nemcsak 
beszélni, hanem szeretni és becsülni is.

A m agyar diákság tudatában van nagy feladatainak s annak, 
hogy az idősebbek tapasztalata nélkül érvényesülési és munka
kedve nem teljes. De tudatában van annak is, hogy egyszer neki



kell átvennie kisebbségi népünk vezetését és ezt csak komoly fel- 
készültséggel s igazi m agyar életet terem tő keresztény m agyar 
munkával érheti el.

Czirfusz Miklós

IRODALM I S Z E M L E  :

K ö n y v e k

Dudás Kálmán 

„Déli szél“ cimü verseskötetének olvasása közben

Aki érez valami lelki közösséget a term észet képeivel, aki em
lékeket vagy kellemes behatásokat őrizget a bácskai síkságnak, 
rónának színeiről s tarka hangulatáról, az Dudás költeményeiben 
kellemes emlékeztetóseket találhat s egy-egy tájnak idillikus ké
peivel felfrissítheti lelkét. Költészetének a tájak szeretete, a tá j
képfestés benső öröme ad elsősorban em elkedettséget s ihlető 
erőt. Költői megindultsága gyakran ebből fakad, színeket ebből 
tömörít, nem pedig a bölcselkedés síkjáig jutott lélek refleksziói- 
ból, vagy a m élységeket kereső elmerülés öntudatából.

A tájak szeretete és csodálata avatta költővé. Ezért inkább 
színekkel, hangulatokkal s rövidreszabott impressziókkal dolgo
zik, mint a szárnyalás önfeledt ihletével, vagy a tartósabb elme
rülés sokratfigyelő, m élyretekintő vágyával Ez az alkotásmód, a 
külső világ rezdülésének ez a költői felszívódása Dudás költemé
nyeinek sajátos jellegzetességet és világosságot kölcsönöz. Ezt a 
világosságot azonban olykor a halmozott képek tömöttsége és a 
nehézkes rim keresés rontja le.

Ez a verskötet a vajdasági irodalomnak kétségtelen nyere
sége. A sajátos egyéni szin és látás dalszerü finomságai szűrőd
nek át Dudás költeményein. A keresés, a vívódás édessége, az 
öntudat fölcsapó lángja s a józan modernség nemes lüktetése fe
szit úgy a tartalomban, mint költői nyelvében. Csupa őszinteség,



magasabb emóció, átszűrt illúziók gyöngypergése, mélygyökerü 
panasz, ábránd s olykor könnyes ébredés szól hozzánk hatásos 
és változatos hangszereléssel.

Minden izében modern lélek tűzdelte füzérbe a lenge álmo
dozás gyöngyszemeit, de azért nincs meg bennük a modernség 
ficamai, ernyedt és beteges kapkodása, sem a pusztulásra kárho
zott kedély siráma, s enervált segélykiáltása. Az impresszionista 
költő lelki szomját, művészi lendületét, szimbolizáló kedvét na
gyon jól ismeri, de túlzásokba sohasem merül.

Dudás legtöbbet a m agyar költészet hagyományaiból merit. 
Azok hatásából tanult s fejlesztette művészi vágyait és ápolta a 
költészetért való lelkesedését. Ez lett erőssége, emberi és költői 
becsülete, hitele. így tudhatta csakis megőrizni írásainak hagyo
mányos m agyaros csillogását, zam atát s érzelmi emelkedettségét, 
így jutott bele az ő költészetébe az egyetem es emberi érzés, tű
nődés és szorongás sajátos m agyaros szine, fölfogásmódja, szem 
lélete. Olyat ir, ami táplálékot jelent a  mi lelkűnknek is. Úgy ir, 
hogy hatásában megkönnyebbülünk.

Nyelve a m agyaros szemlélődés képeiből s szineiből szőtt s 
a napsugaras, levegős, szeszélyes rónaság ezer csillogását ragyog- 
tatta felénk. Úgy szól, ahogy mindig verselt, énekelt ez a faj: 
ékesen, melegen, napsugarasan, messzenéző tekintettel, mint aho
gyan csak szólhat egy olyan nép, mely a term észet közösségében, 
még az eszmék zűrzavara idején sem roskadt össze. Dudás a mi 
tájunk költője. Miénk színeiben, képeiben, hangulataiban s miénk 
modernségében is. Ezért áll oly közel hozzánk s ezért olvassuk 
oly szívesen ujveretii s ujlátásu költeményeit. Dudás, bár sok 
költő vizéből ivott, nem vesztette el egyéniségét s m egm aradt ma
gyarnak, e táj fiának.

Richter Nándor



THURZÓ GÁBOR: AZ ADÓSSÁG  
(Regény. — Franklin-Társitiat, Bu

dapest 1939.)

Thurzó  Qálbor első regényéről az 
»E16játék«-ról másfél Övvel eze’őtt 
irtunk itt. Megállapítottuk, hogy é r
tékingadozásai ellenére is, biztató 
kezdet ivóit. Mivel életregénye első 
részéül Íródott, érdeklődéssel vár
tuk a folytatást. Helyette azonban a 
fiatal iró egy érdekes és mély gon
dolatokat adó uj regényt irt. Tém á
ja, ha nem is nevezhető éppen érin
tetlennek, beválthatjuk, az epika és 
a lélektan között vergődő legújabb 
magyar regényirodalomban kevés 
ennyire meggondolkodtató miivel ta" 
lálkoztunk. »A z adósság« tulajdon
képen lázadás. Az irracionális lélek 
tévelygésének furcsa rajza, ami a 
mai racionális világ hűvösen fanyar 
m agaslatáról nézve sokszor gro
teszknek, természetellenesnek is lá t
szik. Kiihangsulyozottan imindtnyá- 
jan a valóságéletet akarjuk, de a 
tudatunk alatti romantikus marad
ványokat nem tudjuk leplezni.

A három Helming fiú, elhunyt 
apjuk törvlénytelien gyermekével, 
Gusztival szemben, a vérségi kap
csolatiból fakadó értelmi és érzelmi 
közösségüket különböző szemszög
ből látja. Tudatában vannak későn 
megismert testvérükkel szembeni 
kötelezettségeiknek. Albert rokon- 
szenvébe sokszor riadt émelygés 
vegyül és a vad, éleszöld korcság
hoz hasonlóan felnőtt fattyuhoz so
ha sem vonzódik különösképen. 
Béla fölényesen, a gazdagabb test
vér alamizsnáival próbál feléje kö

zeledni, amikor azonban azt látja, 
hogy a fiú az ő kezei közül teljesen 
kicsúszik, lehetetlen didiében bosz- 
szuálló. A legkisebb testvérhez, Mik
lóshoz költöző fiút kitelepíti a vil
lából. Miklós, apjia törvénytelen fia 
köré az észszerüségtől és a valóság
tól teljesen kidön világot formál. A 
külvárosokban lebzselő inasok, el
szánt csirkefogék között felcsepere
dett Gusztit ki akarja tépni abból a 
»tragikus világból«, amibe a tör
vénytelen gyermeknek még a mai 
szociális tá rsada1 ómban is ferde 
helyzete juttatta. Ez a külön világ, 
Helmingéik gondtalan és nagypol
gári életével csakhamar éles ellen
tétbe k e rü l A gyenge tüdejü, éve- 
kig minden munkára képtelen Mik
lósnak oktalan gondolatköre, Gusz
tihoz kincsan görcsös ragaszkodása 
tragikus helyzetekbe és tettekbe so
dorja. A polgári jólét gondtalansá
gától megcsömörödive, a betegség 
köré vont védőbástyákat lerombol
va, anyját, testvéreit elhagyva, egy 
külvárosi bérkaszárnya proletárba - 
kásáiba költözik. Egy harmadrangú 
moziban félig kifutó-munkát jelen
tő pénztárosi állást vállal. Mindezt 
csak azért, mert valami szivárvá- 
nyosan szines, a minden gyötrő 
nyugtalanságnál is többet jelentő 
m egváltást váró világot épitett ki 
magának. Ebből csak az ébreszti a 
valóságra, hogy féltestvére, akiért 
otthonát, nyugalmát feláldozta s 
akinek uj életet, nevet, jövőt akart 
adni, vacak, kis fattyu és utolsó 
csirkefogó marad. Nem is aikair több 
lenni, mint aminek született.



Thurzó Gábor uj regénye erősen 
intellektuáHs anyagú. Az uj ma
gyar elbeszélő irodalomnak még 
mindig szűk korlátait áttörve, Do- 
sztojevszkin át a m agyar lélektani 
regények uj francia mestereihez ké
szül iskolába. Dubaiméire gondolunk, 
a kisebbrendűségi érzések és tra- 
gikómikus tettek között vergődő 
SaTavinre, akinek éppen úgy nem 
sikerül semmi, mint ahogy Miklós
nak sem a nagyszerűnek elképzelt 
megváltói szerep vagy Gabinak a 
jobb, úribb élet. A történéseik soro
zatának mélyebb m otiválását a fia
tal iró soha sem kerüli ki. A lakjai
ban, az eseményeik fordulataiban 
nem is törekszik nagyobb figye’met 
keltő irodalmi form álásra vagy mű
vésziességre. Sokszor vázlatos irás- 
modoTa mögött azonban az emberi 
ösztönök mélyéből feltörő tragikus 
csúcsnak, a mindennel szaikitó in
dulatnak és az önmagába roskadó 
lélek drámájának jó diagnosztájául 
mutatkozik. Bizonyos, hogy élvez
hetőbb, székesebb hatású is lehetne, 
ha az emberi élet indulataiba nem 
akarna annyira mélyre hatolni és 
és lélekkutat ás át is sziikebb terü
letre korlátozná. De mert nagyon 
fiatal és figyelemreméltó tehetség, 
valóban elég ide'e k sz  még arra, 
Hogy lobot vető tü.zét fékezze. Két 
regénye, de különösképpen »Az 
adósság« valóban nem »a kedvenc 
olvasmány.« Utána azonban minden 
bizonnyal további gazdag mondani
valóéi és érettebb, lehiggadtabb fór 
máiju regények következnek, am e
lyek majd nagyobb érdeklődésre is

számíthatnak. Nemesedni fog, mint 
a tokaji szőllő levéből forrott must, 
aminek különös izét csak az aprón 
kortyolt borban érezzük.

*

MATOLCSY ANDOR: GYÁVASÁG

(Regény . /—II. Singer és Wolfner, 
kiadása, Budapest 1939)

Az iró eddig három regényt adott. 
Én csak a legtud abbat, a negyediket 
ismerem. A »Gyávaság«-ot. Sajná
lom e kései találkozást. Az értékes, 
sokszor jó élvezetet nyíujtó re
gényíró megismeréséhez csak most 
értem el. Aligha fogom elterülni, 
hogy előző munkáit elolvassam. 
Nem azért, mert ha ezt nem ten
ném, nagy mulasztást követnék e \  
de férfiasán csendülő, teli hangjából 
rokonszenves, fölényes okosságából, 
az itt-ott kiütköző term észettudo
mányos felkészültségből — ezzel 
túlsókat is kérkedik — arra követ
keztethetünk, hogy lennének komo
lyabb mondanivalói is. Eljön «majd 
az idő, amidőn azokat erős, ke- 
ménykötésü regényekben adja tud
tunkra.

A »Gyávaság« érdekes, fordula
tos irás. Egy tiszta, átlátszó, becsü
letes iró tornássza fel benne kis 
meseanyagát, rokonszenves bőse 
háromhetes nyári pihenőjének törté
netét, amely minden kaland-kisértés 
ellenére zavar nélkül ér szomorkás 
rezignációjához. S ha »egy szép 
kaland meg is érne egy kis kocká
zatot«, minden marad a régiben. 
Hősünk lelki egyensúlya is észsze-



rü, világos és kiegyensúlyozott. In
kább gyáva. Neon szereti a kocká
zatot. Alig pár órája, hogy a trieszti 
gyors puhán gördült ki a budai ál
lomás üvegtetője alól és a közép
magas, fiatal férfi, feleségétől e l
búcsúzott, .máris minden megerőlte
tés nélkül is érdekes kalandokba m e
rülhetne. Régen elmúlt, tires férfi- 
életének egyik szakasza tér vissza, 
amiidőn a langyos, nyáréji séta vé
letlenje előbb egy ragyogó asszony 
hálószobájába, imajd egy városligeti 
mulatóba sodorja, ahol egy szép, 
meleg szemű, inkább diákleányhoz 
hasonló kis táncosnő kerül asztalá
hoz. Amikor azután a hajnali órák
ba hazatér, természetes bátju és te r
mészetes finomságú szobalánya 
várja. A regénynek ez a kezdő hat
van oldala friss, változatos. Jólesőn 
érezni lendületes indulását, a fővá
rosi társadalom életének apró vo
násokkal odavetett elevenségét és 
a nyáréji fülledtség testet-lelket 
korbácsoló hatását. A pár óra alatt 
felbukkanó három nő portréja ele
ven. Olyan »mintha egy fáradt festő 
néhány elnagyolt konturvonással 
épp jelezni akarta volna csak az 
embert.« Az olvasó akaratlanul is 
Toulouse-Llautreee női fejeket áb
rázoló színes litográfiára gondol. 
Csak az ő vázlatos tanulmányai 
voltak ilyen hűek és csak azokból 
kaphattunk ennyire túlsókat, éppen 
úgy, mint az iró szinessiégében is 
hűséges rajzaiban. Az éjszakai k a 
landsorozat után hősünket -az ősi 
természet utáni vágyakozás tölti el. 
A főváros olvadó aszialtvilágából

az erdélyi-máram arosi hegyvidék 
fenyvesei közzé menekül. Mint va
lami komor, nagyszerű táji szimfó
nia, úgy él a regényben a term é
szet. De a természet képeit kisérő, 
szinte zenei hatású leírásain túl, 
mindaz, amit a természetről mond, 
színes is. Olyan, mint egy az imp
resszionisták mai nemzedékéhez 
tartozó modern festő. Vannak lágy, 
hamvas színei is, de az opálosan 
csillogó festménye optikai képe mö
gött a term észettel brutálisan küzdő 
művész sötétbarna és vörös alap
színei is látszanak. Megdöbbentő az 
a hűség, ahogy az erdőt és az erdő 
mélyén felhangzó vaddisznórötfögés 
hatását leírja. Hőse elé méteres sű
rűségű, áthatolhatatlan sövények 
merednek. Qalsworthy egy kísérte
tiesen szép novelláját idézteti ve
lünk s amikor m ár a lemenő nap 
fényében, fájdalommal és félelem
mel tele, vendéglátó nénje komikus, 
korcs kutyájával találkozik, kömy- 
nyes szemmel érzi, hogy legyőzte 
a vadkant, a tüskés erdőt, a ve
szélyt. A menekülés nincs már 
messze. Ez az erdőrajz a m agyar 
term észetfestő irodalomnak m ara
dandó képe. Aki pontosan, figye
lemmel olvasta, aligha felejti el 
egyhamar. A máramarosi havasok 
tövében töltött három hét története 
is, tulajdonképen egy derékba tö
rött kaland. A pesti éjszakai élmé
nyek helyett unokahuga, a kis Ma
rika a nagy esemény. Nyári idillnek 
is nevezhetnénk. Úgy érezzük, hogy 
ezzel egyszerre keveset és sokat is 
mondanánk. A kis tizenhétéves le



ánynak szerelme, ami a három hét 
minden apró mozzanatát állandó, fe
szültségben tartja, mintha a term é
szetből és a dolgokból fakadna. 
Netm is lesz belőle semmi. Mégis 
betölti az egész regényt és a regény 
alakjainak minden cselekedetét. Iz
zóvá feszíti az iró stílusát is, amely 
az érzés minden mélységével és 
gazdagságával, sokhelyütt lírává 
forrósodik. A fiatal Ziíahy Lajos 
első, kezdő regényeinek Ural izzá
sát és elborulását Idézik. Valóban. 
Matolcsy Andor regényében sok 
pillanat van, ami Zilahy sugaras 
fiatalságára emlékeztet. A regény 
utolsó szakasza halk, nemes befe
jezés. Régen nem olvastam ilyen 
tökéletes véget, a m egoldatlanságot 
az elénlk meredő kérdésnek ennyire 
maradéktalan lezárását. »Csend 
volt. Az erdő kezdett egyetlen fe
kete folttá összeolvadni, egyetlen 
fekete folttá, am elyet csak fent, a 
csúcsok finom ra ?za csipkézett.« S 
távolból, nagyon távolból, nagyon 
megszürten cimbalomszó hangzott. 
Szép, szomorú nóta. »Szól a kakas 
már, miajd m egvirrad már.«

A »Gyávaság« irója nagy utat 
tett meg, amig olvasóit a pesti 
nyári éjszakától az erdélyi hava
sok nagyszerű tájaihoz vezette. De 
bármily messze is esik egymástól a 
kezdet és a vég, az elbeszélés ra 
gyogása nem vesztett fényéiből. Le
hetne persze ítélkezni, sőt leckéz
tetni is. Rámutathatnánk, hogy a re 
gényben sok az olyan anyag, ami 
egyáltalában nem a regénybe való. 
Túlzottan fölösleges term észettudo

mányos, biológiai világa is elma
radhatott volna, de szemmel látha- 
tóan az iró erre is olyan büszke, 
mint a magas hegyek tövében álló 
fenyvesekre, amely mögött messze 
távlat nyílik. A távlat különben leg
főbb erőssége. Ebbe olvad Matol
csy Andor emberi, irói, sokszor tu
dósi hajlandóságának rokonszenves 
harmóniája.

*

RÓNAY GYÖRGY: LÁZADÓ 
ANGYAL

(Regény. Révai-kiadás, Budapest.
1940.)

Azt a regényírói feladatot, amit 
Rónay György vállalt, nem lehet 
lekicsinyelni. Megmutatni a várost, 
keresztmetszeteiben, lakosainak ap
ró csetepatéiban, vezetőségének pa
namáiban s amint mindez zavar- 
kodva, lázongva, egym ásra acsar- 
kodva ér a drámai lendülethez, 
majd a mindent elcsittitó meglbékil
léshez, valóban nem könnyű téma. 
A fiatal iró ezt a feladatot is su- 
lyosbitja. Széles, nyugodt epikai 
modor helyett, mondanivalóját egy 
napba tömöríti, — helyesebben haj. 
nali öttől délután öt óráig — hogy 
a killektiv tragédiára rövid idő 
alatt kollektív komédiát deríthes
sen. Éppen úgy, mint ahogy az el
viselhetetlenül tüzelő nyár délután
jának kánikuláját a mindent lehűtő, 
mennydörgés és villámlás között 
nagy cseppekben eleredő záporeső 
váltja fel. Pontosan és jó formaér-



zékkel átgondolt tém ájára rá  is bíz
za ¡miagát. A pár órába szorított in- 
kálbb elbeszélés, mint regény, maga 
ássa medrét. A vágtató események 
sodra el is ragadja. Megpróbál 
ugyan ellene védekezni. Itt-ott 
nagyJiirte’en ki is csap, csakhamar 
azonban ellankad. Mire azonban 
epizódja inak végére ér, valahogy 
minden rendbe jön és ösztönös biz
tonsággal cr cclba. A vén ember 
megbékélve eszi szép, kockás sza
lonnától pirosló rántottálját, a bor
bély legény fényesedé szemmel, bo1- 
dog íorrósággal borul Mancikája 
vállára, a párbajhős öreg tanárok 
szorgalmasan ürítik a sörös krigli- 
get és a nagytekintetü városi veze
tőség is úgy érzi, hogy a  néhány 
órával ezelőtt még hitelt kapott pa- 
namabotráiiy sem volt mindent el
söprő földindulás. Inkább gyarló 
emberkék apró tévedései és hiá
nyosságai. Jel arra, hogy a hibákat 
felismer jók és újjászületve lássanak 
az alkotó munkához. Az alakok, 
aikik az egymással szorosan össze
függő epizódokban, erőteljes voná
sokban elénk villannak, élnek. Ahogy 
mondani sz-okáis: »hns-vérből va
lók.« Bár valamennyien epizódala
kok, sorukból azonban a  »népbarát« 
polgárm ester és a pesti lapokhoz 
készülő vidéki lapszerkesztő emel
kedik. Ez a  két a’aik, a hus-vér el
vén túl is, szinte maradéktalanul si
került. Pompás portrék. A jelenté
kenyebb irói próba az ismeretlenség 
homályából felbukkant magas, 
nagylhaju, városi ruhás férfi, aki a 
nyulós, fülledt hajnali meleggel é r

kezik és a ¡késői délután sistergő, 
homoktölcsért kavaró forgószélnek 
porszürkeségében eltűnik. Aimig az 
eseményekben él és cselekszik, ad
dig homályt borit az agyakra. Ami 
a mindennapi életben mindig olyan 
természetes és átlátszó, m int pél
dául a forrás tiszta vize, vele fo
nákjára fordul. Közel érünk a tra 
gédiához is, hiszen a főügyész szi
ve fölé illeszti fényesre pucolt pisz
tolya csövét. Csak a jól sikerült, 
gyors operációnak köszönhető, 
hogy megmenekül. A kavargó ese
ményeknek tragikuma, maid -komé
diába illő derűje természetesen ettől 
a hórihorgas, ismeretlen alaktól 
ered. Felbukkan, mint a modern 
vígjátékok ördöge (Molnár Ferenc) 
vagy ha úgy tetszik faunja (Edward 
Knoblauch) és alkalmat ad arra, 
¡hogy a fiatal író szatirikus hajlan
dóságát az ismeretien alak és a vá
ratlan események között rejtőző lo
gikai kapcsolatokon á t Jáltassa. Ez 
az ügyes párosodás valóban elmés 
ötlet, szinte bravúr és amikor az 
ismeretlen hatalom már mind a 
szembeállókat kifárasztotta és egy
más 'karjaiba hajtja, úgy látjuk, 

.maga az iró is mosolyog. Joga van 
mosolyra. Kis regénye, könnyűségé
vel is vonzó olvasmány.

*

JEAN GIONO: ZENG A VILÁG
(Regény. Révai-kiadás, Budapest.

1939.)

Franciaország egykori tartom á
nyai külön életének, egym ástól kü-



löiiboző kultúrájának és elütő nép
szokásainak sem a nagy forrada
lom, sem a diépar tements okiba való 
beosztás nem vetett véget. B retag
ne, Flandria, Normandia, Provánsz 
és Elszász nem csak a 'könnyebb 
tájékozódás íö 'drajzi fogalmai, ha
nem az erős, szükebb népközösségi 
é r zésnek provi nciális ragas zko dás- 
nak külön területei. Ezeket nem 
csupán a tájszólás, hanem más 
szellem, más Öntudat és más lelki- 
alkat is elválasztja egymástól. Ez a 
sajátos szedetni elkülönböződés, 
sokszoir valóságos lelki független
ség. Évszázadokon át társadalmi és 
politikai elentétekben is kirobbant. 
Ma is vannak kérdések, amelyekben 
a különböző vidékeknek egymástól 
teljesen ellentétes elvi állásfogla’á- 
saival találkozhatunk. Ennek a pro
vincializmusnak sajátosságait, lelki 
és szellemi kitevőit az uj francia 
regényirodalom figyelemmel kiséri. 
Hiszen az idegenekkel benépesített, 
egyszínű Párizs m ár régen nem a 
franciák, hanem a világ szellemi 
központja. Az eiamerikaiasodott 
ipari vidékeken sem látjuk többé 
azt a lelki egyensúly ozottságot és 
szellemi fö’ényt, ami a francia kul
túra latin tisztaságának annyira jel
lemzője. A mindinkább meohanizá- 
lódó gépi kor, az élet minden vo
natkozását betöltő üzletiesség a 
francia társadalm i és szellemi é’e- 
tet is erősen kikezdte1. Hovatovább 
valóban alig marad más, ami az 
igaz emberiségre emlékeztethet ben
nünket, mint a szűziességében meg
őrzött tájnak, falunak friss levegője,

a mezőkkel és az állatokkal együitt- 
élő nép ösztönös életének egyszerű 
érzelmei, üde népdalai és nyers 
szenvedélyei. Emlékezzünk Mistral- 
ra, a gallicizmus elburjánzásától 
megtisztított provámszi nyelven írott 
hatalmas eposzára, a »Miréió«-ra. 
Ez az egyszerű, falusi poéta a  fran
cia dekadencia és a .közönséges, 
sokszor kinevetett tájszólásból a 
népi harmónia elbűvölően üde nyel
vét teremtette, .amely rrtint Vergi
lius a kék tengertől szegélyezett 
olasz partot, a provánszi tájkép 
minden szépségét rajzolgatta. Az uj 
francia irodalom a falu, a vidék va
rázsától tulajdonképpen soha sem 
szakadt el. Barrés lotharingiai táji 
regényei, Charles Louis Bhilippe 
bourbonnaisi »Charles B!'anchard«-ja 
(a regény modellje az iró apja 
volt) messze világított azon az 
utón, am elyen utánuk: a szimbo
likus Franc is Jammes, a tourainei 
kisvároskáík szűk, sápadó polgári 
interiőrjeibe mélyedő Boylesve, a 
vendéli parasztok minden érzés nél
küli vaskossá gát elemző Pérochon 
és a Kanadába szakadt ősi, francia 
telepesek felejthetetlenül nagy re
gényírója, Louis Hémou is halad
tak. A ma élő francia irodaim nak  
a provincializmus, vagy ahogy m i
felénk mondják, a regionalizmus a 
legnagyobb értékeket adja. A sváj
ci-francia Ramuz a Rhone-völgye 
felett zártan húzódó zord hegyvi
déknek, a Valaisnek hatalmas lélek- 
zetvételü elbeszélője és a cévennesi 
André Chamson száraz, sokszor 
szinte fanyar hegyitörténeteinek



környezetébe m aradéktalanul -olvad 
bele a föld embere, akinek nyilt 
őszinteség:© a  busz ad ik század vá
roslakójának életétől annyira elüt.

A francia regionalizmusnak és a 
parasztok életének legteljesebb, leg
érettebb regiényeit most Jván Giono 
irja. Birodalma: a francia-olasz ha
tár mentén húzódó Basses—<Atpe 
Genévre hegyvidékekből eredő és 
Avignonnál a  Rhoneba ömlő Duran- 
ce partvidékeinek erdőségei és fal
vai. Már első regényében a »Colli- 
ne«-ban ikorláttalanul éreztette, 
hogy a földet, a falut, a parasztot, 
másképpen látja, másképpen érzi, 
mint a világ eddigi parasztregényei
nek irói. A »Collíné« a hegyvidék 
egy naiv, babonás faluja primitiv 
népének kemény, rideg rajza. Szin
te a vizet, fát, állatokat, embereket 
az ősi mítoszhoz forrasztó megna
gyobbított népi freskó, am dynek ti
tokzatosságára sohasem kivan fényt 
deríteni. Misztikus iró, de semmi 
köze Dosztojevszkihez, a lélek rej
telmeit bogozó nagy oroszhoz, akit 
pedig olyan francia irók követtek, 
mint Charles Louis Philippe és 
Gide. Az északi irodalmak sem ha
tottak rá. H-amsun figurái világának 
érzelmességétől Giono ősi, vad in
dulatainak pogány szemléletében fo
gant alakjai valóban messze kerül
tek. Romantikus panteiznuusa, amit 
egyik-m ásik szemlélője — igy for
dítója, Illyés Gyula is — kétségbe- 
von, sem rokona a Haimsunéval. 
Sem a »Collíné«, sem pedig az [dili
be simuló »Regain« vagy későbbi 
müve, a »Que ma joire demeure« nem

»populista kísérletek«. Céljuk sem 
az, hogy a népről szóljanak. Föld- 
szagu, szinte pogány természetáihi- 
tatában, a term észettel egybeolvadó 
alakjaiban és az előző nemzedék 
dübörgő naturalizmusából átvett, 
sokszor modoros irói eszközeiben is 
ősi titkok rejtőznek. Azok a nemze* 
dékeken át öröklődött titokzatos 
testi tulajdonságok, amelyekkel a 
növényeknek, az állatoknak világát 
érzik és megértik.

Első, most magyarul megjelent 
regénye a »Cihánt du Mond, amit a 
fordító »A világ éneke« helyett, k is
sé szabadon »Zeng a v//ög«-nak íor- 
dit. Szerencsés választás volt, hogy 
a magyarul olvasó éppen ezt a mü
vét kapta. Ha azonban csak ennél a 
Giono regénynél marad, akkor az 
irót könnyen félre is ismerheti. A 
halászokkal, favágókkal, pásztorok
kal benépesített nagy íregény, Giono 
áradó szóbőségében, az olaszos bel- 
cantohoz hasonló stilusfodrásában 
inkább költői hatású. Sajátos ex
pressz ion izmusa és a nyers term é
szetességet költőivé forrósitó csa
pongó pánlirizirmi'sa heves érzelmű, 
apró képek reflexeibe feszülnek. 
Ezek a képek az iró valósági és 
káprázati világa között, sokszor 
már kozmikus területre lendülő ter
mészetlátomásokba csapnak át. An- 
tonioban, a regény hősében, a való
ság mellett sok a meseszerü. Az 
»aranyszáju« halász a  magány em
bere, aki csak a vizek áradatában, 
az erdők zúgásában érzi jól magát. 
Horog és háló nélkül, csak úgy csu
pasz kézzel halászik. Ha az éjsza



kát mélyen a tüdejér® szívja vagy 
a tavasz jöttét érzi, harsányan éne
kel. Ha szükség van rá, segit em
bertársain. így indul el a fiát 'kereső 
öreg favágóval, köziben az éjszaka 
sötétjében egy vak asszonyra buk
kannak, akinek gyermekét a világTa 
segítik. Az éjszakai sötétben, a sza
kadék lejtőjére hajló réten szülő 
Vak Asszony, mint valami mesebeli 
irrealitás, a legtisztább teremtés és 
amikor — nagyszerű,ólkori klasszikus 
époszokban találunk csak ebhez ha
sonlót — sok viszontagság és ka
land után Antonio hazatér, úgy érzi 
magát mellette, mint a kis gyermek, 
akinek megjött a szava.

Mély és vad költészet zug ki eb
ből a Giono regényből, a pogány 
primitívségnek az a különös ize, ami 
valóban az ősi legendák hangulatát 
idézi. Giono mélységesen nagy és 
szűziesen tiszta iró, aki az ember és

a természet miniden jelenségét maga 
is végig éli. Nála a  fa érez, a folyó 
kinyujtózkodik, a futó szél gondol
kodik és az ég megszólal. Uj po
gányság ez, uj panteizmus, amely
nek hőse: az embert és állatot meg
ejtő Antonio. Előtte a természet 
minden titka és az asszonyok ter
mékeny öle szélesre tárul.

A »Zeng a világ«-ot Illyés Gyula 
fordította. Nem volt könnyű munka. 
A paraszti világ regényének ma
gyar átültetésben egyszerű szavak
ra van szükség, de Giononak azzal 
a határtalan kö’rőiségével, azzal a 
telicsorduló, déli latin éneklő kedv
vel, ami sokszor már mértéktelcn- 
ség.. Illyés Gyula ezt a stílust leg
apróbb árnyalatáig hiten követte. 
Giononak az erdőzugással verseny
ző orgonabugásából is kigyöngyöző 
bárfahangjait érvényre juttatta
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