
pán a főhős útját, de Zalka Má
té útját és élete célját is kifeje
zi. A svájci határon egy orosz 
forradalmár halk üzenete a fák
lya. A fölgyulladt öntudat végre 
.cselekszik merészet és nagyot: 
megszervezi a barátok, az elvtár
sak légióját, akik — az első vi
lágháború utolsó órájában — 
megfordították a fegyverek csö
vét. És ha a történelem időt en
gedett volna, ha ez a regény 
szubjektív élményekre alapozott 
án-regénybe ívelhetne, Doberdót 
a kievi szabadságharc csatái kö
vetnék és Szmirnán és Madri«l 
határán keresztül elvezetne ben
nünket egészen a dolgozók győ
zelméig. 

A bevezetőben úgy mondtuk, 
hogy a szerző itt többet jelent 
számunkra, mint egy író, ha ki
magaslik is a középszerű alkotók 
közül. Emberi közünk van hoz
zá, mert ma már történelmi alak. 
#t nem az idealizálás emelte ki 
a kortársak közül, hiszen regé
nyének főhőse sem idealizált alak, 
hanem a történelmi szerep egy 
eszme szolgálatában. Ilyennek 
kell őt ismernünk és a nagy élet
pályához mért képet kell alkot
nunk róla, hogy valóban legen
dás hőssé nőj jön az elkövetkezen
dő nemzedékek tudatában. 

Lévay Endre 

MULTATULI 

A gyarmatbirodalmak szerte a 
világon recsegnek-ropognak. Nem 
kétséges, hogy a társadalmi át
alakulás qlőbb-utóbb az elnyo
mott gyarmati népek nagykorú-
sítását és felszabadítását fogja 
eredményezni. Ezt a törvénysze
rű fejlődési folyamatot ideig-
óráig hátráltatni lehet, megállí
tani azonban nem. 

Most„ amikor Indonéziában 
hosszú, hónapok óta folyik az ön

tudatra eszmélő malájiak hősi 
szabadságharca, csodálattal kell 
gondolnunk arra, hogy Hollan
diának már közel egy évszázad
dal ezelőtt akadt egf lángeszű 
fia, aki látnoki erővel ismertö 
fel az eljövendő események elke-
rülhetetlejn alakulását és akinek 
egész élete tiltakozó kiáltás volt 
a ^nyugodtan rágó és emészto« 
hollandi kapitalizmus könyörte
lenül kiszipolyozó gyarmati po
litikája ellen. Eduárd Dowes-
Dekker-nék hívták nem is annyi
ra politikai célzatossággal, mint 
inkább emberi szolidaritásból, 
fanatikus igazságszeretettől hajt
va megkondította a vészharan
got. 

D o w e s - D e k k e{ r figyelmez
tető szava azonban süket fülekre 
talált. A nyugodt kérődzőében 
megzavart kizsákmányolók soha
sem bocsátották meg neki a fenn-
áll^társadalmi rend ellen való 
lázariozását és keserves kálváriát 
járattak vele. Mártíromságának 
örök mementójául vejtte föl Do-
wes-Dekker a Multatuli (»sokat 
szenvedtem*) írói nevet, mely ma 
is eleven szemrehányás, lélekfur
daló megszégyenítés hazájának 
szellemi és erkölcsi éMitje szá
mára. 

Most kilencven éve, hogy Hol
land-India főkormányzója meg
alázó körülmények között .eltá
volította a közszolgálatból egyik 
legtehetségesebb és mindenképp 
pen leglelkiismeretesebb, legtisz
tességesebb közigazgatási főtiszt
viselő jét: a jávai Lébaktarto-
mány rezidensét. A rezidensek 
feladata névlegesen a gyarmati 
közigazgatás vezetése volt, való
jában azonban a módszeres ki
zsákmányolásnak — W lehet: ta
pintatos, ha muszáj: könyörtelen 
— biztosítása. A ravaszul kigon
dolt gyarmati politika minden 
rezidens mellé egy, a benszülött 
törzsfőnökök közüj kiszemelt ré-



genst állított, aki hivatva volt 
örökletes tekintélyével alátámasz
tani és kiszolgálni a rabszolga
tartó anyaország kereskedelmi 
igényeit. Feladatuknak ezek a 
rrgensek készséggel elegef is 
tettek, hiszen jutalmuk a ben-
szülött páriák korlátlan kifosztá
sának hallgatólagos eltűrése volt. 
Szemérmetlenül hurcolták kény
szermunkára az amúgy is agyon
hajszolt malájiakat, hogy ilymó-
don ingyen munkaerővel mível-
U'thessék meg a szennyes szolgá
lataikért kapott földeket. Erő
szakkal elhajtották a szerencsét
len jávaiak utolsó meghagyott 
bivalyát is és így a benszülöttek, 
igae<rő és élelem híján, nyomo
rultul éhen kellett hogy vessze
nek. A férfiak #orra hagyták ott 
családinkat és elbujdostak. A csi
nosabb leányokat pedig a régen-
sek — a in#guk szabad önkényes-
kedésének váltságdíja fejében — 
beszállították a városokban szé
kelő alkormányzóknak, gyarmati 
unalmuk enyhítésére. A falvak 
néptelenedtek, pusztultak, a ter
melés csökkent, ez az embertelen 
gyarmati politika tehát nemcsak 
erkölcstelen, hanem még az anya
ország önző szempontjából is os
toba és hátrányos volt. 

Elgy szép napon Dowes-Dekker 
megdöbbenéssel szerzett tudomást 
aprói, hogy hivatali elődje nem 
természetes halállal halt meg: a 
benszülött régens egy vendégség 
alkalmával mérgezett étellel trak
tálta és az egy-kettőre végzett 
vele, Az indok kézenfekvő: az 
előző rezidens is gátat akart vet
ni a tűrhetetlen visszaéléseknek. 
Dowes-Dekker nem volt hajlan
dó együtt üvölteni a farkasokkal, 
nyomozni kezdett, majd a bizo
nyítékok birtokában jelentést 
tett az alkormányzónak. 

Eredmény: az alkormányzó 
megtorlás helyett összeszűri a 
levet a bűnös régenssel és bevá
dolja a »gyarmati érdekeket ve

szélyeztető, izgága és tapintat
lan funkcionáriust a batáviai 
főkormányzónál.^ Ez Dowes-Dek-
kert meg sem hallgatja, előbb 
büntetésből áthelyezi, majd — mi
vel a makacs lebaki rezidens áll
hatatos megnemalkuvással elég
tételt követel és nem jxajlandó 
elfogadni a t»niégalkuváshoz<c kö
tött kegyes áthelyezést — végleg 
elbocsátja az állami szolgálatból! 

Efc Dowes-Dekker gyarmati 
közigazgatási kar-rieTjenek rövid
refogott, hiteles története — és 
egyúttal Multatuli világhírű re
gényének: a »Max Havelaar«-nak 
a tartalma. Regény? A szokvá
nyos értelemben, minden bizony -
nyal nem az. Már maga az alcí
me is sokatmondó: »A Németal
földi Kereskedelmi Társaság ká
véügy letek! Egy tiszta lélek, egy 
tántoríthatatlan jellem felhábo
rodott tiltakozása ez a könyv, az 
álszenteken képmutató világ alap
vető immoralitása ellen. Az igaz
ság szinte betegesen rögeszmés 
megszállottjának csüggedetlen, 
dacos küzdelme egy igazságta
lanságra felépített társadalom
mal, lángoló vádirat, fulmináns 
»J'accuse«, egy halálraítélt nép 
és a megsértett erkölcsi világ
rend védelmében. 

Multatuli meg volt arról győ
ződve, hogy odahaza a felelős 
kormányzatnak és a közvéle
ménynek sejtelme sincs arról, 
mint fest a valóságban, közelről, 
Hollandia nagy büszkesége: a 
poétikus nevű Insulinde, a kelet
indiai gyarmatbirodalom. Téve
dett. Amilyen a gyarmat, olyan 
az anyaország. Elégtételről, a 
sérelmek reparációjárói, a gyar
mati politika megváltoztatásáról 
szó sem lehetett. Hiába interpel
lált a parlamentben az egyik 
képviselő, mondván, hogy Multa
tuli megdöbbentő vádjainak, ok
mányszerű leleplezéseinek nyo
mán ^borzongás futott végig az 
országin. •— a kormány kitért a 



válasz elől és konok hallgatásba 
burkolódzott. Jól bevált módszer
rel megvesztegette a »Max Ha-
velaar« kiadóját, hogy a könyv 
jogainak birtokában tagadja meg 
egy második kiadás kinyomtatá
sát, az elsőt pedig felvásárol
tatta. 

Multatuli a >>Max Havejaar« 
után huszonhét évig küzd még, 
egyre reménytelenebbűl, az igaz
ságért, a sikerért — és a minden
napi kenyérért. Egy életen át 
tartó üldözés, kifizethetetlen 
adósságok, bútorozatlan lakás, 
fűtetlen szoba és korgó gyomor 
— ez volt osztályrészeT Huszon
hét éven át nem szűnt meg osto
rozni kora társadalmát, annak 
hazug erkölcseit, önzését, gonosz
ságát és butaságát. Eközben hu
manizmusa egyre terebélyesedett, 
mind átfogóbb lett. Kezdte a 
gyarmati páriák védelmén, foly
tatta a hollandus polgári társa
dalom kritikájával, amely végül 
egy általános szociális — mond
hatnám : szocialista-világszemlé
letbe torkolt. Valóban, melyik író 
fogalmazta meg szabatosabban és 
érzékelhetőbben a szocializmus 
eszmei lényegét, mint az érző
vérző szívű Multatuli az alábbi 
kis parabolikus párbeszédben?! 

»— Nézd csak, fiam — magya
rázza az apa séta közben a ter
mészet isteni rendjét — mily böl
csen intézte a Gondviselés! Lám, 
a madár tojásait szépen fészekbe 

rakja. A fiókák nem bújnak ki,, 
csak amikor már giliszták is van
nak, táplálkozásukra. És akkor 
.hálaéneket zengenek az TJrnakv 

aki teremtményeit jóságával így 
elhalmozza... • f 

— És mondd, papa, a giliszták 
is velük énekelnek?!« 

Fennkölt gondolat! M u 11 a t u-
1 i mind fájdalmasabban érezte/ 
hogy a szó nem elégíti ki, hogy 
előbbre való a tett. Szemére veU 
önhönmagának, hogy hivatali és 
irodalmi tiltakozás helyett miért 
•Dem szervezte mejg inkább a 
benszülöttek szabadságharcát. 
»Mély meggyőződésem, — írja 
kelőbb, — hogy egyetlen gyakor: 

lati fegyver van csak: az erő
szaka 

Nem tudom, 1̂-e az indonéz 
szabadságharcosokban Multatuli 
emlékezete. Eszméi most végre-
valahára közelednek a megvaló
sulás felé. Halálának hatvanéves 
fordulóján illő, hogy elégtételt 
szolgáltassunk a mult század 
egyik legtisztultabb szellemének, 
a szociális igazság lelkes és tán
toríthatatlan úttörőjének. És gon
doljunk arra, milyen sokat, mi< 
lyen mérhetetlenül sokat kellett 
szenvednie Dowes-Dekkernek, az; 
ambernek, ahhoz, hogy Multatu
li, a zseniális író és iránymuta
tó, harcos gondolkodó bevonul
hasson a halhatatlanságba. 

Gábor György 


