
szen üj eszmei és esztétikai törek
véseket is elferdítették. 

A kultúrvilág M. műveit egész 
napjainkig. ilyen elferdített meg
hamisított formában ismeri. Teljes 
egészében egyedül Oroszországban, 
'Prágában, Párisbain. Londonban 
pedig néhány előadásból ismerte 
meg a közönség Mi. meghamisítat-
lan műveinek nagyságát. Ez mu
tatta meg teljes mértékben, hogy a 
lángeszű szerző az akkor még 
gyenge, de ma már megizmoso
dott munkásosztály addig ismeret
len művészi utain haladt. 

Zala J . 

Könyvszemle 
Darvas József: Egy paraszt csa

lád története. Ez a könyv, mely 
joggal tarthat r.gényt arra. hogy 
nemcsak irodalmi szempontból, ha
nem mint. ^tudományos törekvést 
is legkomolyabban vegyék, tanú
bizonysága a tőkés országok föld 
míves-tömegeiben, „parasztságá
ban44 beálló nagy változásnak, a 
bennük határozottan meginduló 
kulturális, szellemi munkának. A 
„régi öregek", a jobbágy ivadékok 
„Isdszolgáltatottsági" érzése a ter
mészettel és a ,,legkegyelmesebb 
földes urasággaf* szemben foszla 
dozik, a saját ügyre eszméléssel 
kapcsolatban értelmiségi csoport 
alakul ki. vállalván az adatgyűj
tés, kutatás és a tudományos fel
dolgozás munkáját, mely a jövő 
kialakításához, a helyes út megta
lálásához feltétlenül szükséges. Jel
lemző, hogy ezek a — legjobb ér
telemben vett — „szellemi" mun
kások (akiket azonban gyakran 
nehéz megkülönböztetni az egysze
rű falusi emberektől, annyira 
egyek velük életvitelben, sorsban) 
rendszerint a rétegekre különülő 
falusi társadalom földmíves sze
gény rétegében gyökeredzenek ^ 
erősen e réteg szempontjainak ha
tása alatt tekintik.át a parasztság 
múltját és jelenét (hr, a jövő te
kintetébennem is jutnak el mindig 
következetes osztály távlatokig). 

„Az egész parasztság törtónelmi.". 
sorsának élénk villantatása" körűi 
Darvas József előtt több kiváló tör
ténész, politikai író munkáikodon,, 
legalább is a tárgy egyes részle
teiben (hogy «:sak Grünwald Bélát, 
Acsády Ignáczot, Szabó Ervint em
lítsük meg.) Darvas sokat merít e 
kiváló munkákból. Azonban a sze
gényparaszt eredetű és szemléletű-
D. J. könyve koncepciójában vala
mi egészen más, mint amit törté
nész elődei hoztak: annak egyenes 
folytat isa és mégis sajátosan új. 
Mondhatnók új idők új dalainak 
egyenértéke a történelmi anyag
gyűjtés területén. A családi gyökér 
az írót új érdekes tárgyra és 
tárgyösszefoglalásra vezette: a föld-
mívesi családtörténetre, — persze 
olyanra, mely az egész parasztság 
történelmi sorsának jelképe legyen. 
Az új koncepció új hangot és elő
adásmódot jelont; étetmicleg és 
(gyüttérző közvetlenséget az elő
adottakban a tudományos elvek
hez és szinthez való szigorú ra-
goszkodás mellett 

D. J. tehát zsellér család gyer
meke. Apja a világháborúban el
esett, és úgy volt, hogy küzködő 
fMiyja mellől elkerülve •"> is úgy 
folytat ja majd, mint bátyái és 
földmunkás lesz ötödik elemiben 
új derék, tanítója meglátja beroné 
a tehetséget, és rábeszéli anyját, 
hogy adják polgári iskolába, majd 
tanítóképzőbe Irtózatosan nehéz 
küzdelembe került, míg végre a fia
talember ócskapiacon vásárolt nagy-
csónak cipőben, cájgnad ragban, 
anyjának levetett — még hozzá 
madzaggal megkötött harisnyái
ban beállíthatott az intézetbe; hason
ló, szinte reménytelen küzdelem 
volt, míg <,piperkőc" tanulótársai 
megvetésétől és tanárai részvét1 en-
ségétől kisérve elvégezte a tanító
képzőt. Aztán módja akadt hogy 
hozzájusson az okmányokhoz, fel
jegyzésekhez, melyekre családja 
múltjának felkutatását alapíthatta. 

Apjának család iáról nem tud-
, (hatott meg semnrt Azí amolyan 

„fiái béres14 volt, affajta nyomor
vidékről „gyütt-ment ember" ami
lyet bandaseregekbon hozattak az, 
croshizi gazdaparas-ztok az 1892-es 



nagy aratósztrájkok idején a helyi 
munkások igényeinek letörésére. 
„Árváknak" hívták ezeket a falu
ban, akik a családtól gyerek-fiata
lon elszakadva D. J . apja tízesz
tendős korábam került Orosházá
ra minden hátvéd nélkül álltak 
a kemény világban. A könyv ku
tatásainak terül ite tehát az anyai 
ág, a Kabodiak története. „Ez a 
család, szegénység tekintetében, 
nem vethetett semmit apám sze
mére — írja — mert a zsellér ősö
kön keresztül az élő utódokig 
egyetlen nagy tenyészete volt a 
szegénységnek," D. J . a Kabodiak 
terebélyes fájának abból az oldal
ágából 'akadt, melyet a néphagyo-
mány alapján a putrisi „előnévvel11 

tiszteltek meg még ia jobbágy-idők'* 
tői. amióta egyik eleié a módosabb 
jobbágyok utcájából a külső széle
ken lakó zseilórszegéavsés' közé 
Lényszerült. Voltak és vannak 
persze a másági K.-ak között jócs
kán, akiknek időnként fölvitte a 
dolgát a verejtékes munka, de fő
leg a konyjunktura. akik legalább 
e^yvdőre „feljutottak a kapaszko 
dón", de ezek a szerencsés fordula
tok nem sokat jelentettek a sze
gény ágnak, mert errefelé nincs 
közös családi-politika, olvan össze
tartás és segítés, amilyet például 
a nemesi, zsentri családoknál ta
pasztalunk. Már a jobbágyi közös
ségen belül is éleshatlrú rétegező-
dések és ellentétek alakultak ki: 
hegy csak a ..földes" jobbágyok, a 
házas és hazátlan zsellérek és a 
jobbágyok-cselédei közötti társada-
Icm-helvzeti kölmbségeket említ
sük fel. „A közÖ9 származás tu
data már akkor sem volt összebé
kítő valóság az emelkedő vagyoni 
határok, a kibontakozó elkülönül 
lés fölött. — amint most is idege-
•nűl élnek egy faluban. de egy
mástól találkozás nélküli messzi
ségben a késői utódok: zsíros-pa
rasztok, törpebirtokosok nincste
len fildmunkások, cselédek, mea: 
kisiparosok, kereskedők és ipari 
munkások.*1 

A széles értelemben vett Kabod: 
család lep-első felkutatható ősét 
,,Kabodi Mihály egésztelkes job-
bágyotv < az 1600-as évek végén Tol

na megye Zomba nevű községében 
találja meg az iró. A földesúr Döry 
.László és utódai azonbam jobban 
szeretik a katolikus német beván
dorlókat, mint a luteránus magya
rokat, (Zomba ms, majdnem száz
százalékosan német, település), 
ezért az üldözött magyar települők 
közül sokan, köztük néhány Kabodi 
legényember, Békésmegyébe, a 
világ másik felébe. menekülnek, 
ahol az elvadult, gazos, mocsaras 
orosházi pusztaságot kapják meg 
szabad bérletként. Persze itt is, 
akár az előző településen „kaptár 
ba fogott méhek módjára bántak 
el velük." Eleinte csín iával mérték 
ki rájuk a terheket, amíg az elva
dult földet szörnyű munkával mü-
velhetővé, termékennyé neui tet
ték, hogy aztán jogfosztással, dézs-
mával, robottal visszasűllyesszék 
eket a jobbágyi állapotba. Mégpe
dig oly tempóban fokozták a ter
heket, hogy Mária Terézia idejé
ben már parasztforradalomtól tár
tainak. 

A parasztság életváltozásait jly 
szépen és tanulságosan leiró könyv 
ben az iskolás történelem olajnyo-
matai, allegoriás faliképéi a való 
megvilágítás új körvanalainan áll
nak elénk. Itt van például a Mária 
Teréziáért hadba szálló nemesség 
lelkesedése, a „vitim et saingvi-
Dem", miközben reszkettek a csa
ládjukért é9 nem merték a birto
kon levő kastélyban visszahagyni 
a jobbágyak fenyegető megatartá-
sla miatt hanem valamelyik vá
rosba költöztették, miközben an
nak az érzésnek hogy Frigyes 
porosz király gazdaságilag erős, 
magasabb gazdasági és társadalmi 
rendet képviselő országával szem-
bem a helytállás igen nehéz, szinte 
reménytelen, nyomasztóan i-á kei
ké tt feküdni a reformokkal szem
ben makacs magyar urak kedélyé
re xis. (Ausztriában /bevezették 
' gyan akkoriban az általános! adó
zást, de Magyarországon a szerény 
adóreform-próbálkozást is meghiú
sította a nemesség. „Ezzel vette 
kezdetét gyarmati helyzetűink.., 
Ausztriával szemben" ahol az álta 
lános adókötelezettség bevezetésé
vel sikerült megtörni a polgóroso 



elás kifejlődését akadályozó hű
béri rendszer erejét). 

Az 1848-as nagy idők képe is 
kifesé más kifejezést kap az új 
megvilágításban. Az események 
forgószélében .mégindult a paraszt 
ság' megváltását jelentő folya
mat is, de nagyon lassan, nagyon 
tétován. így történhetett, hogy 
Kossuth hívó szavára a legnagyobb 
veszély idején Orosházáról csak 
négyen jelentkeztek a nemzetőr
ségbe. Nem utolsó sorbam pedig 
azért, mert a nemzeti kormány 
sem értette meg: az orosháziak ban 
ját és elutasította pörük ujrafölvé* 
telét, amelyet az uraság által el
vett és azelőtt bérelt jobbágyle
gelők visszaadásáért folytattak. 
Létük szűkös határai tartották le
kötve a parasztok küzdelmét, ne 
kik a föld volt a politika. 
De a „nagy" politika számá
ra sem voltak mindig idege
nek a kis érdekek, mert mikor a 
parasztok ezt a vitás pusztát a vé
gén erővel elfoglalták, a hatóság 
statár iumot hirdetett, a „zajongó
kat1* megbüntették. Oláh Istvánt, 
aki Táncsics Mihály népfüzeteit 
terjesztette, felakasztották. Szóval 
rendet teremtettek. És most nem 
játszott szerepet az a nagy vereség, 
mely ezzel kapcsolatban az uja-
radi várat ostromló honvédséget 
érte, mert a Lehel-huszárokat k i 
vonták közülük és Orosházára 
lü ld t ék a „s ta tánál is tárgyaláson 
v&ló asszJbztálásra/' A világosi 
fegyverletétel követő reakciót a 
r crasztság nem fogadta olyan el
lene égésen, mint ahogy elvárták 
tőle, mert ez a kormányzás, saját 
felfogott érdekébein. folytatta a 
reformokat. „sőt sok tekintetben 
dinamikusabb volt, mint a forra
dalom." Nemcsak hogy meghagy
ta a földes jobbágyokat a kisajátí
tott telkek tulajdonában, de a föld. 
telén jobbágyokról is igyeke
zett gondoskodni. Továbbá maga 
is igyekezett minél jobban el
terjeszteni és minél hihetőbbé 
tenni azt a l egendá t . . . hogy a 
jobbágy-felszabadítást a császár 
akarta és csak a nemesség ellen
állása miatt nem tudta olvan iga
zán megvalósítani, ahogyan szeret 

te volna. . . Ezért volt azután, hogy 
a bujdosó honvédeket — főleg tisz-
tekét — a parasztok sűrűn följe
lentették, sőt nem egyszer agyon 
is ver ték. . M é g több ilyen kép-
helyreigazítást idéz elő elképzelé
sünkben ez a könyv. Látjuk példá
ul hogy a jubileumi esztendő 
nemcsak üinnepélyek és ujjongások 
ideje volt. nemcsak a fényeké, ha
nem véres eseményeké is, amikor 
,.a kormány 40.000 szlovák, román, 
szerb tartalék-munkást töbörsort 
össze |s tartott, hetekig készenlét
ben Mezőhegyesen, hogy az eset
leges új sztrájkokat letörhessék va-
lúk." Közelebbről megismerjük to
vábbá az 1920-as „úgynevezett" 
földreformot és kilátásokat nye
rünk a következőre. A könyv rend
kívül gazdag anyagából mi csak 
az általános történelmi megállapí 
tások közül válogattunk, csak eze
ket a körvonalakat mutattuk be. 
A könyv lényegi tartalmából, a 
paraszti sorsot szinte egyenkrutí 
átélésével drámaivá tett osztály
történetből ízelítőt, kivonatol nem 
adhatunk, mert ilyenre a száraz 
beszámolás képtelen. A sokaknak, 
akikről biztosan tudjuk, hogy 
anyagi és szervezeti okokból nem 
olvashatják el majd ezt a köinyvet. 
mégis adnunk kellett belőle vala
mit, bármilyen elvont kivonatban 
is. Ajánlásnak álljon itt még a 
munka, egy sora, mintegy jeligéje: 
„Osztályos társaim, az élet legal
sóbb szintjén talán tainulnak belő
le.'4 

Oláh István 

Filmszemle 
Javítóintézetek (Két amerikai 

film). „A bűn iskolája" az eredeti 
ríme ennek a kis csavargók életé 
í-ől szóló filmnek. Nálunk „Holnap 
már későn lesz" címmel adták. A 
f i lm az amerikai hatóságokat ujab
ban nagyon aggasztó kérdéssel 
foglalkozik. A fiatalkorú bűnözők 
megjavítását célzó javítóintézetek 
csődöt mondtak. Maguk a megal
kotók voltak kénytelen ezt az in-


