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A világ vezető kartelljei, trösztjei 
és konszernjei 

A múlt század vége felé alakult monopolvállalatok (kartellek, 
trösztök, konszernek) — mint ismeretes — lassanként birtokukba 
vették csaknem az egész világ termelését. A rendelkezésükre álló 
óriási anyagi és politikai eszközöket mindenekelőtt a szamd verseny 
megszüntetésére használták fel. Ezáltal árúcikkeik árat majdnem 
tetszésük szerint szabhatták meg s ez jövedelmezőségüket biztos 
alapra fektette. A tőkés termelési mód ez alapvető átalakulásának 
— a szabadversenyből monopóliumba való átesapásának — az a leg
nagyobb jelentősége, hogy ezek a vállalatok, amelyeiknek egyes or
szágokban a „nemzeti vagyon" legnagyobb részét ellenőrzik, kormá
nyaikkal szoros kapcsolatot építettek ki s érdekeiket a legtöbb eset
ben intézményes védelemben részegítik. Érthető ezek szerint napjaink
ban a monopóltőke döntő fontossága. Melyek azonban azok a leg
fontosabb „monopolok", amelyek vállalataik, bankjaik és egyéb ér
dekeltségeik révén keresztül-kasul behálózzák a világot s a föld pia
cait időnkénti megállapodásokkal egymás közt felosztják!' B felosz
tás legfontosabb eszközei a nemzetközi kartellek. Már 1897-ben több, 
mint negyven ilyen kartell működött. Ezek részben a területek be
osztására, részben árihegállapításra, néha pedig a termelés szabályo
zására és szabadalmak értékesítésére alakultak. Egyes esetekben va
lamely nemzet kartelljei kötöttek más nemzetek kartelljeivel meg
állapodást, máskor pedig az ilyen megállapodások közvetlenül a vál
lalatok között jöttek létre. Nagyobb konszernek alakulása az egyep 
országok határain belül, vagyis több vállalat közös vezetés alatti 
egyesítése természetesen megkönnyítette a nemzetközi kartellek ke
letkezését. E nemzetközi megállapodásokat azonban a tőke koncén* 
trációjának magas fokán létrejött nemzetközi konszernek sok esetben 
feleslegessé teszik. E z utóbbiak egységes vezetés alatt álló hatalmas1 

vállalatok, melyek a világ legnagyobb részében rendelkeznek alvál
lalatokkal. 

A nemzetközi kartellek főformája az, amelyben bizonyos orszá
goknak egyes vállalatai vagy kartelljei más országok vállalataival 
egyesülnek. Ilyen például a nemzetközi aluminiumszindikátus, mely
ben a francia aluminiumszindikátus más országok önálló vállalatai
val kötött megállapodási. A legtöbb nemzetközi kartell azonban a 
vegyiiparban létesült, ám ennek megállapodásai ritkán kerültek nyil
vánosságra. Ezután sorirendben a hajózási kartellek következnek. Az 
első világháború előtt nem kevesebb, mint 80 ilyen kartell létesült 



Utána a kartellek száma szerint a vas-, elektrotechnikai-, textilipar, « 
stb. következnek. 

A nemzetközi kartellek legnagyobb jelentősége a világ piacainak 
felosztásán kivül az, hogy megkönnyítik a fúziók és az új konszer
nek létrejöttét, miután a vállalatok nemzetközi egybeolvadását elő
mozdítják. Ezek a világkonszernek viszont a maguk rjéiszéről a világ 
különböző országaiban levő vállalataik révén a nemzetközi kartell-
megállapodások kötését könnyítik meg. Messze vezetne részletes is
mertetése annak, hogy mily módon hálózzák bq ezek a nemzetközi 
nagyvállalatok az egész világot, ezért csak pár jellemzőbb alakula
tot említünk. 

Rockefeller és Deterding (a Standard Oil és Royal Dutch Shell) 
küzdelme az olaj világmonopóliumáér.t, mely több kisállam háború
jává, valamint Anglia és az Egyesült Államok majdnem antagonisz
tikus politikai ellentétévé fajult, közismert. Az amerikai dohány
tröszt behatolása Németországba és más országokba, az I . G. Farben-
industrie kálimonopoliuma, valamint a nemzetközi sínkar teli létesü-
lése, mindmegannyi óriási lépés a világ termelésének társadalmasu-
lása felé. A sínkar teli 1884 évi megállapodás szerint az európai pia
cot úgy osztotta fel, hogy Anglia 66, Franciaország 27, Belgium pe
dig 7%-ot kapott. Az egész világpiacra kiterjedő sínkartell, melyben 
az amerikaiak is részesedtek volna, nem jött létre. E z a kartell i& 
szétesett 1886-ban s csak az 1904-ben megalakult acélszindikátus hívta 
újból életre. Eszerint Anglia az. európai piacok 53, Németország 28.83, 
Belgium 11.67, Franciaország 6.5 százalékát kapta. 1905-ben azután 
az amerikai acéltröszt (United Staates SteeJ Cor.poration) is belépett 
ebbe az alakulatba. 

A sínkartell jellemző példa arra, mennyire nem állja meg helyét 
az az állítás, hogy a nemzetközi monopolok a béke eszközei. Ezek a 
magállapodások mindig csak a pillanatnyi erőviszonyok Ieszögezésoi. 
A francia ipar háttérbe szorulása, a német és amerikai ipar előre
nyomulása természeti törvényként hatott ennek a megállapodásnak 
a módosításakor. A haro formája mindig változik és a finánctőkék 
által irányított kormányok fegyveres harcába csaphat át. A harc 
lényege, annak osztálytartalma viszont nem változhat mindaddig, 
amíg osztályok vannak. S mert a harc célját, a világ felosztását, 
leplezni igyekeznek, ezért majd az egyik, majd a másik formát 
hangsúlyozzák ki. 

A tőkekoncentráció magas fokának legjobb példái az amerikai 
trösztök. Közülük a legfontosabbat, a Morgan-csopontot emejjük ki. 

A vállalat megalapítója J . Pierpont Morgan, utódja hasonló 
nevű fia. Hatalmas vagyona megszerzése ugyanazokkal az eszközök
kel történt, mint a többi trösztvezéiré. Pennsylvania törvényhatósá
gának megvesztegetésével jutott pl. a rengeteg kőszénbánya-terüle
tek kiaknázási jogához. A kitermelésnél gondosan ügyelt arra, hogy 
az évi 50 millió tonna kitermelhető mennyiségből csak 40 millió ton
nát hozzon felszínre s így a hiány látszatát keltve, az árakat maga
san tarthassa. A vonatkozói törvények, melyek epeket a manipuláció
kat megakadályozhatták volna, nem nyertek alkalmazást. így a kor
mányzati szerkezet a széntröszt társává szegődött abban, hogy az 
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*a szóles fogyasztó rétegekből fantasztikus "hasznot prjéseljen ki. 
Annak ismertetése, hogy a vasúthálózat legnagyobb részét Mor

dan miként vette Ibártokába s hogy Vanderbilt, Gould, F isk ós más 
-dollármágnással folytatott harcából hogyan került k i győztesként, 
messzire vezetne. Végül is 400 millió dollár alaptőkével létrehozta a 
Northern Seourtis Company vezető vasúttársaságot ós már 1902-ben 
55 ezer angol mérföld hosszú vasútvonalat ellenőrizhetett. Hogy ez 
mit jelent, kitűnik abból, hogy Kína egész vasúthálózata alig 15 
ezer kilóméter,! Joggal mondotta A. Maurice Low, washingtoni újság* 
író: „Nagy Morgan úr hatalma, sok tekintetben még nagyobb, mint 
egy elnöké, vagy királyé!" * 

Carnegie acéltrösztjének megszerzése alkalmával Morgan 50 mil
lió dollár jutalékot kapott. 1902-ben részvényei áremelkedésén kb. 40 
millió dollárt keresett. E&yik legnagyobbsza/bású üzlete ari volt, ami
kor megszerezte Tlhomas F . Ryan Equitable óletbiztosítótársaságát, 
amivel további 470 millió dollár vagyon ellenőrzését, valamint az 
amerikai biztosítási monopóliumot vette birtokába. A leghatalma
sabb Ibankvállalatok (Merkantilé Trust Company. Equitable Trust 
Company és Fifth Avenue Trust Company) szintén Morgan kezébe 
kerültek, illusztrálva mintegy: mikép keletkezik a finánetőke az 
ipari- és banktőke összefonódásából. Alaszka szén, réz, fa és vízierői 
kihasználása — két milliárd tőkével — ugyancsak ellenőrzése alatt 
áll és egyik legjövedelmezőbb üzlete. Végeredményben Morgan tulaj
donosa a világ legnagyobb konszernjének. Húszszor annyi tőkével 
rendelkezik, mint az Egyesült Államok évi bevétele s vagyona négy
szerese Anglia, Németország, Franciaország és Olaszország együttes 
évi jövedelmének! Ma különben több, mint 40 milliárd dollárt ellen
őriz (az Egyesült Államok „nemzeti vagyonának" egyötöde). Ebből 
15.6 milliárd dollár ipari vállalatokra, 17.3 milliárd vasúttársasá
gokra, 4 milliárd oankokra, másfél milliárd bánya- és petróleum
vállalatokra, 3 milliárd pedig egyéb vállalatokra esik. A világ e leg
hatalmasabb monopolvállalatával kapcsolatban írta Liefmann a kö
vetkezőket: „Ha tudjuk, hogy Amerikában a tulajdonnak ilyen mér
tékű koncentrációja mi nő gazdasági és politikai befolyást jelent, 
csodálkozva kell kérdeznünk, mikép beszélhetnek az amerikaiak or
szágukról úgy, mint a valódi demokrácia földjéről és miért óhajta
nak Iboldogitani más országokat is az efajtajú demokráciával íl" 

A Morgan-konszerin legnagyobb alvállalata a Carnegie vállalatá-
ból alakult United Steel Corporation nevű amerikai acéltröszt. Car
negie volt az amerikai trösztmágnások közül a legjótékonyabb. Élete 
folyamán több, mint 200 millió dollárt adományozott kórházakra, is
kolákra és egyéb jótékony célokra. Kitűnőiéin értett azonban ahhoz, 
hogy naponta 12, sőt 14 órán át dolgoztasson és az így elért abszolút 
értéktöbbletet még a munka intenzitásának növelésével, vagyis a 
szükséges munka idejének csökkentésével, tehát az u. n. viszonyla
gos értéktöbblet hasznával is megtoldja. Üzemeiben és kohóiban 
événíé rengeteg baleset és ebből származó haláleset történt. Jóté
konykodása következtében a társadalom ezeket a nyilvánvaló té
nyeket gyorsan elfelejtette, lapjai -pedig dicshimnuszokat zengtek 
róla. Legnagyobbszabású akciója az volt, amikor Morgantól csak 447 



millió dollár elleniében mondott le a Morgan és Társai acéltrösztjé-
vei szembeni versenyről. Mikor vállalata 1901-ben beolvadt a Morgan-
konszernbe, United States Steel Corporation nóv alatt 1100 millió 
dollár részvénytőkével alakult meg az új vállalat. E z az alaptőke-
ötszöröse a legnagyobb európai konszern alaptőkéjének. Az acél
trösztnek több mint 200 ezer ^részvényese, ezeknek azonban a vál
lalat ügyeibe kevés a beleszólásuk. A világháború utolsó évében ez-
az „alvállalat" 333 millió dollár tiszta nyereséget ért el és 15%-ofr 
fizetett. Azóta is megközelítő, de folyton csökkenő eredményeket mu
tat fel. Az acéltröszt összes vállalatainál V(152 üzem, 25 bányaválla
lat, 369 olvasztókemence, 622 henger-, 76 acélmű- ós nagyszámú hajó
zási társulat, 139 tengeri és 392 folyami gőzössel) 192M)en mintegy. 
246 ezer munkás dolgozott. 

Mindepek ellenére ennek a trösztnek nem teljes a monopolhely
zete, mert Amerika acéljának „csak" 60%-át termeli. Jelenleg még 
két adóltröszt működik mellette: a Betlehem Steel Co. és a Nord-
american Steel Co. gyébként az United States Steel Export Co, most 
alapította meg a Braza Co.-t, melynek feladata a brazíliai vastejrme-
léö. Ugyancsak hozzáfogtak a chilei nehézipar megszervezéséhez. így 
terjeszkednek a konszernek és így veszik az Egyesült Államok las
sankint az egész délamerikai kereskedelmet birtokukba. 

Az United States Steel Corpor. 1939-ben 41 millió tiszta nyeresé
get mutatott ki az 1938 évi 7.72 millió dollár veszteséggel szemben. 
Üzemi foglalkoztatása a múlt évben 60.2 százalék volt a megelőző év 
36.2 százalékos foglalkoztatásával szemben. Munkásai száma így 
21.736-ról 223.844-re emelkedett. Mindebből nemcsak az derül ki, hogy 
az U S A számára a jelenleg folyó hábor(ú jó üzlet, hanem a monopol
kapitalizmus parazitizmusa is. Egy-egy üzem „normális" foglalkoz
tatása, mint láttuk cca 30—50% s így a termelőeszközök kétharma
dának igénybevételéhez háború kell. A háború eredménye az is,, 
hogy az Egyesült Államok exportja 1939-ben az 1938 évi 215 millió 
dollárról több, mint a kétszeresére, 677 millió dollárra emelkedett. 
Legújabb becslés szerint az amerikai acéltröszt éirtéke 1938 december 
31-én több, mint 5 milliárd dollár. 

Rockefeller konszernje, a Standard Oil Company, a monopolka
pitalizmus „kezdeti felhalmozásának" korszakában ugyanolyan mó 
don keletkezett,, mint a töbjbi nagyvállalat. Morgan yasútvállalatai-
nak lekenyerezése, konkurrens petróleumvezetékek hatósági, vagy 
önkényes szétrombolása, kisebb vállalatok tönkretétele éls megvásár
lása, szóval a szabad verseny tűzzel-vassal való kiküszöbölése vetette 
meg alapját ennek a hatalmas trösztnek is. Rockefeller a versenyt 
olyan erőszakos eszközökkel vívta meg, hogy az! „államhatalom" több -
ízben „feloszlatta" a vállalatot és az jelenleg is több cég neve alatt, 
a valóságiban azonban központi vezetés mellett működik. A vállalat 
Amerikában 31 társaságból áll. Ezek tőkéje kb. 4 milliárd dollár. 
Az amerikai olajiparban befektetett összes tőke kb. 9 milliárd dollán 
Ennek a további 5 milliárd dollár befektetésnek jelentékeny részét
teszik az angol Royal Duteh Shell konszern amerikai petróleumk út
jai. !A. Rockefeller konszernnek oly nagy mentékben sikerült a maga 
számára monopolhelyzetet teremtenie, hogy némelyik évben tőkéjé-



nek több, mint 80 százalékát könyvelheti el tiszta nyereségként. 
Erőszakos és tisztesséigtelcn versenyeszközei miatt 1913-ban 29 millió 
idollár^ büntetésre Ítélték. Ezt azonban ezideig sem fizette, ki. Hajói, 
petróleumtankjai, finomítói és egyéb alvállalatai az egész világot 
behálózzák. 52 különböző államban kb. 500 társaság tartozik érdek
körébe. 

Mint említettük: az acél tröszt és Rockefeller olajtrösztje nem 
rendelkeznek teljes monopolhelyzettel Amerikában. Teljes monopol
helyzetű vállalkozás az Alumínium Company of Amerika. E z a vál
lalat 1889-ben 20 ezer dollár alaptőkével létesült. Szabadalmai és mo
nopolhelyzete következtéiben csakhamar évi 80—100 százalékos hasz
not ér.t el. S így részvénytőkéje már a világháború előtt 19, ma pe

piig közel 200 millió dollár. Igen jellemző példája ez a vállalat an
nak, hogy a tőke koncentrációja, vagyis a ,.generáltröszt" felé való 
törekvés végső fokon nem eredményez egyebet, mint hogy egy-két 
trösztvezér monopolhelyzete következtében, amikor a munkabéreket 
tetszés szerint lenyomhatja és az ártakat tetszés szerint emelheti, 
óriási vagyonokra tesz szert. E z a gazdasági hatalom azután politi
kai hatalommá alakult át. Az A. C. A. tőkélje 40 év alatt a tizejzer-
szereséro melkedett, vagyis alaptőkéje évente az eredeti tőke 250-sze-
resóvel szaporodott. A reálbérek bizony nem emelkedtek hasonló 
mértékben ugyanez idő alatt. 

Hasonlókép teljes monopolhelyzettel bír az 1899-ben 25 millió 
dollár alaptőkével alakult amerikai cipőkészítő gépek trösztje, vala
mint a Sdnger Manufakturing Oompa.ny, mely a világ varrógépszük-
ségletének 80%-át szállítja. Az American TolbJacco Company-nak is 
óriási az elterjedtsége Nemetországban. Angliában, Svájcban és más 
-országokban. 

Amint látható, az amerikai trösztellenes törvények (az 1890-es 
Sher.mann Act., az 1914-es Clayton Act és az 1936 évi Robinson Pat-
mann Act) nem érték el céljukat, a trösztök alakulását, működését 
-és fejlődését nem tudták megakadályozni, ami.teljesen érthető is. A 
tőke koncentrációja s a termelés néhány vállalat által való birtokba
vétele Európában sem maradt el az amerikai mögött. Legjobban elő-
Tehaladt ez a folyamat Németországban. Itt a nagy Ibank-konszern, 
a 6 berlini nagybank szemléltetően fonódik össze az iparvállalatok
kal finánctőkévé. 

A bankokkal egybeolvadt ipari konszern legjellemzőbb példája a 
kb. 175—200 társaság felett rowlejkező A. E . G. (Allgemelne Elektri-
zitáts Gesellschaft) másfél milliárd márka névértékű részvénytőké
vel. Németországi vállalatain kívül még 34 külföldi képviselete van 
10 államban (az A. E . G. különben i\ Siemens ós Schuckert, valamint 
a Siemens ás Halske villamossági vállalatok beolvadása után alakult). 
Miután az éwégi üzleteredmények közlésénél a konszernek azt a 
rendszert követik, hogy az egyes vállalatok mérlegeit külön, s más-
más időpontban teszik közzé, azért igen nefhiéz az egész konszern va
gyonát és üzleteriedményét megállapítani. Az A. E . G. három leg
nagyobb vállalata — az A. E . G. és a két Siemens cég — 1939. szep
tember 31-iki mérlege 31.922.460 márka tiszta nyereséget mutatott ki 
'kb. 700 millió alaptőke után. Külföldi érdekeltségei: Schweizerisehe 



Gesellschaft für Elektrische Industrie, Basel; a Bank für Elektrischer 
unternehniungen, Zürich; a Deutech-Südamerikaniaehe Elektr. Ges; 
a Villamossági és Közlekedési R. T., Budapest; a Société Financiére* 
de Transports et Entreprises Industrielles, Bruxelles, stb., stb. Az-
A. E . G. a háborúig érvényben levő megállapodást kötött az ameri
kai General Electric Co. Weptinghause-al a világ piacai felosztása 
céljából. Az A. E . G. munkásainak száma kb. 70 ezer, míg amerikai 
versenytársa, a General Electric Co. csak kb. 35 ezer munkás utáni 
értéktöbbletet változtat át osztalékká, jutalommá és titkos tartalékká. 

Hatalmas nemzetközi konszern az 1925-ben a Badische Anilin 
und Sodafabrikból alakult I . G. Farbenindustrie A. G. Az alapítás 
650 millió márka, névértékű részvénnyel történt. E z a konszern, mely
nek Európa majdnem minden államában van vállalata, 3 mezőgazda
sági vállalatot, 6 vegyi gyárat, 9 elektrokémikai és acélgyárat, 18 
kőszén- és barnaszén bányatársulatot, 4 textilvállalatoí és 16 külföldi 
eladási részvénytársaságot ölel át. Ezenkívül hozzátartozik a német 
műselyemipar, érdekeltséget vállalt, a két legnagyobb angol és ame
rikai műsejyemkonszernnél, a Courtaulds Ltd.-nél és a Dupont de 
Nemeurs Powder Co-nál (ez utóbbi egyúttal a legnagyobb amerikai 
hadianyagtröszt érdekkörébe tartozik,) Az I . G. Farbenindustrie össz
tőkéje már 1926-ban 1100 millió márka s érdekhálózata révén, ha nem 
is vagyonilag, de kiterjedésben, Európa legnagyobb vállalata. A 
szintetikus benzin előállítását az I . G. Farbenindustrie keretében a 
háború előtt az amerikai Standard Oil és az angol Royal Dutcb 
finanszírozta. . 

Sorrendbe^ az I . G. Farbenindustrie után a Thyssen alapította 
Vereinigte Stahlwerke A. G. (a Stahlverein) következik. E z a válla
lat a Phönix-Thyssen csoportból, a Rheinische Stahlwerke (Rein-
Elbe Unj,in) fúziójából alakult. A konszern fő vállalata, a ,Stanl-
verein" 1939 szeptember 30-án kiadóit mérlege 716 millió márka alap
tőke után 160 millió 858 ezer márka nyereséget mutatott ki. Az 1938-
39 üzleti évre 6%-ot fizetett. A felügyelőbizottság jelenleg változat
lan, csupán — a:5 emigrált Thyssen — maradt ki belőle. A Stabhereiiv 
mely az amerikai acéltröszt után a világ legnagyobb nehézipari vál
lalata, több mint 200 ezer munkást foglalkoztat. A profitot kb. 20 
ezejr tisztviselő tartja nyilván. Kohóinak száma 85, az amerikai acél-
tröszt 123 kohójával szemben. 

Igen előrehaladt a tőke központosítása Angliában is. Itt a nem
zetközi konszernek kialakulása már azért is könnyebb volt, mert 
Anglia a legkiterjedtebb gyarmatbirodalommal rendelkezik. A Royal 
Dutch-Shell angol-hollandi konszern a világ legnagyobb olajválla
lata. E z a vállalat behálózza az egész földet. A Királyi Holland 
Petróleumtárisaság 680 millió hollandi forint alaptőkével „szállt be** 
a fúzióba, míg a Shell Transpor.t and Trading Comp. 43. az Anglo-
Persian Oil Co. pedig 33 millió fonttal. E z utóbbiban az angol kor
mány is erősen képviselt, szemléltető példát nyújtva a finánctőke 
és a kormányzat összefonódásáról. 

Angliában ezután a nemrég 65 millió font tőkével megalakított 
Imperial Chemical Industry következik, melybe a négy legnagyobb 
angol vegyi gyár (közöttük a híres Nobel Industries, 16 millió font 



tökével) olvadt 1937-ben már 125 konszerntársaságból állt és 110.5 
millió font vagyonnal rendelkezett. Fővállalata az Imperial Chemi
cal Industiry neve alatt 1938-ban 74 millió 200 ezer angol font rész
vénytőkét mutatott ki , 7 millió 61 ezer 291 font tiszta nyereséggel. 
Az angol kormánnyal (Chamlberlain) való jelentós kapcsolatai lehe
tővé teszik a konszernnek, hogy a profitráta mai alacsony állása 
mellett még mindig el tudjon érni. évi 10 százalék hasznot 

A finánctőke pénzügyi feladatait az angol Big Six, a hat leg
nagyobb bank intézi. Ezek 1938 végén összesen 10.249.000 font tiszta 
nyereséget mutattak ki. 

Az angol nemzetközi konszernek egyik legjellemzőbb példája a 
Lever Brothers, a világ legnagyobb szappantermelő vállalata. Lord 
Leverhulme, aki mint egyszerű szappanfőző munkás kezdte, halála
kor 70 millió font vagyonnal rendelkezett. A konszern a világ leg
több államában érdekelt: ültetvényekkel, hajóparkkal, Angliában 
kikötő-gyárvárossal rendelkezik. 

Az Armstrong-Vickers hadianyagkonszern is hatalmas monopol
vállalat. Hadianyagokon kívül (bányaipari, gépipari, hajóépítési, re
pülőipari, villamossági és egyéb vállalatok egész sora tartozik ellen
őrzése alá. Az angol Imperial Tobacco Company a brit piac 70 szá
zalékát elégíti ki. Legutóbb az amerikai dohánytröszttel „megnem
támadási" értelmű nemzetközi kartellegyeizményt kötött. 

Franciaországban főkép a bankügy fejlődött ki, ami természetes 
is, hiszen ez az ország a világ bankárja. A nehézipari és az elektro-
tehnikai vállalatok egész sorát magábazáró Schneider-Creusot kon
szern a háború után nagyszámú külföldi órdekejtségre tett szert 
Ezek egy részét azonban (Skoda-művek) a német expanzió következ
tében elvesztett©. A Credit Lyonnais, a legnagyobb betéti bank, az 
1939 üzletóvre 83.7 millió frank tiszta nyereséget mutatott ki 4fi0 mil
lió alaptőke után. E z a bank 1929 óta 20 százalék osztalékot fizet. 
Mérlegösszege 15.1 milliárd francia frank. 

A Grangesbqrger Eisenkonzern, a legnagyobb svéd aráikon szem, 
évente tiz millió tonna súlyú acélt exportál, melynek 63 százaléka 
a világesemények központjában álló, erre a célra berendezett Nar-
vik kikötőn keresztül bonyolódik le. A Crr&ngesberger korszern kü
lönben most készült Narvikban ujabb kikötőt építeni. 

Jelentősége következtében kiemelendő a svéd gyuftröszt. E z a 
konszern Kreuger és Toll név alatt egész sereg kis államnak nyúj
tott kölcsönök révén sok belyen állami monopóliumot biztosított 
magának s így a világ gyufatermelésének legnagyobb részét birto
kába vette. Sikerült megszereznie Rockefeller kanadai gyufagyárait 
s a négy japán gyufakonszern közül is az egyiket. 1925-ben 28 or
szágban 150 gyára volt, tölbb mint 50 ezer munkással. E gyárak ér
téke mintegy 270 millió svéd korona. Mint ismerete^, ez a konszern 
a nagy világválság alatt (19312) összeomlott, tulajdonosa: Ivar Kreu-
ger( öngyilkos lett. Jelenleg Kreuger et Toll név alatt, mint esőd
tömeget kezelik, a konszern azonban egyik alvállalatának, az A. B. 
Svfynska Tándsticke, Jönköping cége alatt változatlanul működik. 
1938 december 31.-i mérlege 117 millió 500 ezer svéd korona alaptőke 
mellett 14 millió 318 ezer 484 svéd korona nyereséget mutatott ki. 



Svájc két legnagyobb konszernje, a 290 millió svájci frank alap
tőkével biró Inter,nat. Ges. für Chemische Industrie; és a 142.5 millió 
alaptőkéjű Nestlé csokoládégyár, melyek mellett még a konszernek 
egész sora működik. 

Olaszországban alig lehet a tőke erősebb koncentrációjára jel
lemző példát találni. Maga Mussolini állapította meg egy 1933 nov. 
14-én tartott beszédében, hogy Olaszország lakosságálból 7.9 millió 
mezőgazdasággal foglalkozik, ebből 4.2 millió bérmunkás, félmillió 
az iparban és 800 ezer a kereskedelemben tevékeny. Az ipari kon
centráció tejiát alig jelentős. 1937-ben 20.018 részvénytársaság műkö
dött 4.7 milliárd lira alaptőkével. E z kb. 15 milliárd dinárnak felel 
meg, ami kevesebb, mint lord Leverhulme, vagy Mitsui magán
vagyona. 

Annál nagyobbszabású a tőke felhalmozása és néhány kézben 
való központosítása Japánban. A termelés jellege olyan, mint az 
Egyesült Államokban és Németországban. Japán gazdasági életének 
több, mint 60 százaléka a Mitsui é̂s Mitsubishi konszerneké. 1932-ben 
ai kereskedelmi, ipari és (bankvállalatok összes tőkéje kb. 20 milliárd 
yen, ennek 68 százaléka azonban az összes vállalkozók másfél szá
zalékáé. Mitsui személyes vagyona 1935-ben kb. 20 milliárd dinár 
lehetett. Ellenőrzése alatt állt 224 különféle vállalat, kb. 60 milliárd 
dinár össztőkével. Konszernén me,nt át (1933-ban) a Japánba impor
tált gyapjú 85, az összes gabona 57, a japán szén 40 és az exportált, 
valamint importált gépek 40 százaléka. Ezenkívül bányák, kereske
delmi társaságok, bankok, papírgyárak, celluloid-, festékgyárak, árú
házak, acélművek, ércbányák, pamutfonódák, cukorüHtetvények, biz
tosító társaságok, stb. tartoztak ez időpontban az amerikai General 
Electric Co.-val és a Francia-Japán Bankkal érdekközösségben álló 
Mitsui konszernhez. Kiszámították, hogy minden japán állampolgár 
kiadásainak majdnem fele hozzá folyik be. — Utána a Mitsubishi 
konszern következik. Ehhez 92 vállalat tartozik kb. 35 milliárd dinár 
tőkével. Érdekközösségiben áll az angliai Vickere konszernnel, Dár 
Japán a tőkés termelési módot az európai tapasztalatok alapján 
meglehetős tervszerűen fejlesztette ki, mégis a termelési mód egye
netlensége, mely itt a gyarmatokról és nyersanyagokról való „leké-
sése" miatt érvényesül rombolóan, lehetetlenné teszi számára, hogy 
kevésbé anarhisztikus gazdasági életet éljen, mint a töblbi nagyha
talmak. 1938-ban alakult meg a Mandzsukuó ipari konszern 450 mil
lió yen alaptőkéivel. Ennek működése azonban nagy mértékben a 
kínai háború sorsától függ. 

A felsorolt legjellemzőbb és legjelentősebb monopolok terjedelmé
ből látható, hogy ma a tőke összpontosításának olyan magas fokát 
éljük, amelynek további előrehaladása felettébb problematikus. Is
mervén a fejlődés amaz alapvonását, hogy a termelést profitszem
pontok irányítják, miért is a tőkeakkumuláció és központosítás fo
lyamán a világ társadalmi fogyasztóereje nagymértékben lecsökkent, 
vagyis a világpiacok összeszűkültek, másrészt tudva azt, hogy a 
munkatermelékenység magas foka s a termc>lési költségek elosztása 
miatt rengeteg árút kell termelni, ugyanekkor a profitráta mai rend
kívüli alacsony foka mellett a r^ntáíbilis termelés a monopolvállala-



tok számára igen nehéz, akkor érthető, hogy a világ elérkezett oda, 
ahol a termelési — gazdasági bajokat a termeilőeszközök tulajdono
sai csak a folyton ismétlődő' háborúkkal tudják elkerülni. 

Nagy Gábor 

A radikálok halat ettek 
A radikálok bojtos emberek. És váltig fényűzőnek ítélik a 

magyar földmjinkást. „A gazdag Vajdaság a kubikost is gaz
daggá teszi és fényűzővé, — hiszik, — hiszen a zsíros Vajdaság
ban a béres is szalonnán él." 

A radikálok persze nem radikálisok. A radikálok a Radika 
szorosának lakói. És a Radika kliszurájában nem terem sem élő, 
sem vágott sertés. A Radika kliszurájában csak omló, omladozó 
málló, völgybe zuhogó, széteső kőszikla terem. A Radika szoro
sában, a szalonna hiheteletlen és elképzelhetetlen fényűzés. 

És a radikálok ma mégis halat ettek. „Radikalite, jadat ribi." 
Ismeretlen vidék a Radika vidéke. A Radika folyó egyik 

földrajzkönyvben sem szerepel. Mindennek dacára létezik, sőt él 
és nagyobb, élőbb és csodálatosabb sok más folyónál, amely ott 
hivalkodik a tankönyvek és prospektusok lapjain. 

A Mavrovo-Polje, Vlajnica, Bistra, Jama, Stogovi ós Korab 
hegységek vízválasztójánál ered a Radika és tudásvágyon, isme-
retsóvárgón két részre szakad: egyik ága az Aegei, másik ága 
az Adriai tenger felé veszi útját. Az adriai ág a Mavrovi Hanovi 
fenyvesei alatt, vagy 1300 méter magasságban utat vájt magá
nak a Korab 2700 méteren felül emelkedő sziklás havasai és a 
Bisztra meg Sztogovi ugyancsak sziklás, karsztom tömegei között 
és megalkotta az ötven kilóméter hosszú, helyenként csak 
10—20 méter széles katlant, amelynek mélyén ott zúg el, most 
már emberemlékezet óta, rövid lélekzetű útján Mavrovi Hanovi 
és Debar között. 

A Radika él és nincs megelégedve sorsával és alkotásával. 
Egyre tökéletesíti azt. Él. Dolgozik, teremt, önmagát is egyre 
újra teremti. Újra teremti a fölébeboruló hegyeket is és ezáltal 
újra teremti egyúttal a radikálok életfeltételeit is. A radikálok! bi
zony a Radika teremtményei. Ezen mit sem változtat az, hogy 
a radikálok is élő, teremtő emberek, akik életük formálását saját 
kezükbe ragadták és még a Radika-völgy formálásával is igye
keznek saját életüket, életfeltételeiket újjáalakítani. A Radika a 
radikálok teremtője, a radikálok apja. Mostohaapja. 

Lehetne ugyan a Radika a radikálok édesapja is. A Radika-
szoros lehetne tejjel-mézzel folyó Kánaán is. Ma nem az. Ma kő-
rengeteg. Sziklaszahara. A déli, enyhe éghajlat kimagasló fagy
szigete. 

A Radika-szoros valamikor rengeteg őserdő volt. Az erdőt 
réges-régen kiirtották. A középkori feudális urak. Előbb a vel-
mozsák, azután a bégek. Persze, az Adria ig,azi urainak, a-yelen-



cei, dubrovniki, kotori, valonai, meduai kalmároknak számlájára-
A hajótestek, árbocok, az ezüst- és ólombányák) kohóiban annyira 
szükséges faszén innen került ki egykoron. A nagy kalmárok 
megrendelték és elszállították, a velmozsák és bégek kivágatták 
és eladták* A rája, a jobbágy vágta és hordta a fát. 

A z erdők helyét sziklás kősivatag foglalta el. A hegyekről 
lezúgó esőtömegek lehordták a termőföldet. A köd, a „priszoj-
nica" (napos oldal) őrületes heve, az oszojnica (árnyékos oldal) 
nedves kipárolgása repesztette, mállasztotta a sziklákat, szaka
dékokat, barlangokat, csipkés, karsztos felületet teremtett* Ennek 
is meg volt az előnye a feudális, patrialhálisan törzsi életkeretek 
között. Mert Debar nemcsak a bégek városa volt. Igaz, főleg a 
bégek városa. De a bégek nem lehettek volna bégek, ráják, 
kalmárok és pecsalbárok nélkül. (Pecsalbár a családot falun ha
gyó, messzire kivándorló munkás) Akármilyen furcsán hang
zik is: a kései feudális urak létfeltételeit épen a kibontakozó pol
gári társadalom teremtette meg. A kereskedelmi tőke felvirág
zása, amely viszont egy távolabbi vidéken már bizonyos iparoso
dást is feltételezett. A rája még a hűbéres korszak röghöz kötött 
szántóvetőjét jelentette, a kisbérlőt, aki magát, életét, munkáját 
fizeti a bégnek haszonbér fejében. A kalmár jelezte a kibon
takozó polgáriasodást, a pecsalbár, az időszaki kivándorló mun
kás pedig már a távolabbi vidékek ipariasodását. Egyúttal a rög
hözkötöttség, a jobbágyi sors lázadója is volt a pecsalbár, aki 
városba szökött a bég önkénye elől, de aki végérvényesen még
sem szökhetett meg, mert ha munkájával idegen vidékek ipari 
tőkéjét gyarapította is, úgy megtakarított és aranyra váltott iz-
zadtságát visszatértekor a bég, a feudális úr az erőszak eszkö
zeivel elsajátította. 

Az erőszak eszközeivel, de tulajdonképen — saját elgondolása 
szerint — jogosan- Az övé volt a rája, övé volt hát munkájának 
gyümölcse is. Egyszerű és termés,zetes volt a bégek logikája. A 
kalmár, a rája, a pecsalbár keresete bégi tulajdon volt. S ha ezt 
a polgári társadalom emberei szépszerével nem tudták belátni, 
úgy az erőszak eszközeivel kellett azt tőlük elvenni. Nem is az 
volt a kérdéses: kit illet meg a kalmár és pecsalbár keresete: a 
béget-e vagy a kalmárt és pecsalbárt. Inkább az volt a kérdés: 
nem sérti-e az elsajátítással a bég — a szomszéd bég érdekeit. A 
debari erőd-lakások, a kulák épen ilyen s,zomszéd-bég elleni la
kások, magtárak és kincstárak voltak. Debarban laktak a bégek 
és egy-egy sikerült rajtaütés zsákmányoló expedíció után az élet
tér kérdése felett összekapva bizony sokszor küldték egymás ellen 
harcba a bérelt, vagy tőlük jobbágyi viszonyban függő kacsak-
harcosokat. 

Mert a kacsák csak bérharcos volt. zsoldos, vagy „várjob
bágy", akár a ma Chicagójának gengszterei. Talán törzsi hűség 
is kényszerítette őt e foglalkozásra a törzsfő-bég oldalán. De le
het, hogy egyszerűen szökött jobbágy, hajdú és „kóbor" volt, aki 
mint hajdú is, újból csak — ha más módon i s — a bég és törzsfő 
szolgálatába kényszerült. így vette el a földről elűzött kacsák a 
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földről elűzött pecsalbár hazahozott keresetét. 
így táplálta a Radika sziklás búvóhelyeivel a debari bégeket* 

„Ha Istambul leég — Debar felépíti. De ha Debar ég le, Istambul 
fel nem építi." így szólt az egykori debari szállóige és még ma 

is legendás híre van az egykori! debari fényűző életnek és 
luxusiparnak, akárcsak a bégek portyázó „hadjáratainak." A de
bari bégek birtokai lehúzódtak délre Stnigáig és Ohridig, nyu
gatra Kicsevóig, Bródig, Gostivarig, sőt Prilepig és Bitpljig ós 
ugyanerre a hatalmas földsávra terjedtek k i rablólovagi „jogaik": 
életterük. Ezek a jövedelmek tették azután lehetővé a széleskörű 
luxus-műhelyipar fellendülését a debari csarsijában. Hiszen már 
a középkorban — akkor nein a bégek, de a velmozsák és kolosto
rok rendeléseinek alapján — híres műipara volt Debarnak és a 
debari festők, építészek, ötvösök, puskások és fafaragók messze 
földre eljártak egy-egy egyházfő vagy főúr hívására. 

így egészítették k i egymást a kései feudálisok és a korai, de 
a kezdeti fázisban épen a feudalizmus miatt megakadt, polgár
ság. Jól megfért a kettő egymás mellett. Csak a jobbágyi bérlők 
és a meg-megszökő „kóbor" pecsalbár ipari munkások nyugtalan
kodtak. De a Radika hű apjuk lett nekik is. Nekik is felajánlotta 
búvóhelyeit és így kiinduló pontja lett az alsóbb rétegek és osz
tályok felkeléseinek és portyázó, egyéni, hajdúmozgalmainak. 

Az ujabb negyedszázad azután megváltoztatta a patrialkális, 
„idillikus" életformákat. A Radikát viszont meghagyta eredeti 
mivoltában. így ma a Radika a megváltozott életkörülmények 
között nem simul a radikálok életéhez. A Radika a radikálok 
mostohaapja lett. 

Jöttek az új, modern társadalmi keretek. És felszámolták a 
bégek hatalmát, birtokait, jövedelmeit és hatalmaskodásait. Meg
szüntették a röghözkötöttséget, a jobbágyi, bérleti föld viszonyt. 
A jobbágyot, a ráját szabad „birtokossá" tették. Ezzel egyúttal 
megszűnt a kalmárok és luxus-műhelyiparosok létalapja is. V i 
szont a régi, lebontott rablógazdálkodás helyére nem teremtettek' 
új, modern gazdasági alapot: nem épített az új rendszer vonatot, 
nem erdősített, nem létesített ipari és bányatelepeket, nem segí
tette elő a kezdetleges, őskori földmívelési formák kifejlődését. 
Nem javította a föld minőségét. A Radikarszoros egy átmeneti 
korszak halódó-vajúdó kínjait éli át. 

A szoros szikláit csak itt-ott szakítja meg kisebb erdő, inkább 
bozót. Termőföld alig-alig van kertnyi, talpalatnyi, amit kőkerí
téssel kell övezzen, védjen a radikái az idők viszontagságai ellen. 
Mert egy-egy vihar, felhőszakadás, aminek vize hirtelen őrjöngő 
dühödtséggel, rettentő tömegekben zúdul le a meredek, sima, 
sziklás hegyoldalon, semmitől, fától, erdőtől fel nem tartóztatva, 
pillanatok alatt elhordhatja a termést, sőt magát a termőföldet 
is. A radikái csak birkát tenyészthet a lankásabb részek legelőin. 
Sajnos, a birka csak kevés embernek ad megélhetést s még keve
sebbnek jólétet. A híres Galicsniknak 1200 méter magasban 800 
háza és 70.000 birkája van. De a hetvenezer birkából tizenkétezer 
egy embert vall gazdájának. így a 800 házból még egynéhány 



szerződéses, kommenciós pásztor akadhat., A többit kenyér nélkül 
hagyja a birka is és az országoshírű galicsniki sajt készítése is. 
A többi? A többi elszegődik pecsalbárnak. Amikor akad mun
kája a gyakori válságok idején. Távoli ipari központok ipari 
munkásának szegődik, vagy hordárnak, uccai árusítónak, élelmi
szeriparosnak. 

A pecsalbár otthagyja faluját, családját, másállapotos fele
ségét és elmegy az „idegen idegenbe". És habár magányában ver
gődő felesége, felnövő gyermeke „sem levelet, sem pénzt nem kí
ván tőle. csak őt magát kívánja, mert a levél elkallódik, a pénz 
elfogy, de szerelmük örökkétartó" (pecsalbárnóta töredéke), a pe
csalbár mégis csak pénzt és levelet és „peskest" (ajándékot) küld 
haza, hogy hosszú évek hajnaltól-napestig tartó robotja után, 
raprikán és kenyéren rongyoskodó, fázlódó takarékoskodása után 
rövid időre kerüljön haza, felépítse hajlékát, új életet csókoljon 
felesége rég nem látott, már újra idegen testébe és azután ismét 
fogja a vándorbotot — ujabb gyermeke megszületése előtt. A 
gyerek eljövetele előtt, akit csak felnőtt legény korában fog' újra 
először látni. I lyen a radikálok élete. 

A vajdasági magyarság földmunkása, napszámosa, kubikosa? 
Igen, igen, — mondja a radikál, — dolgozó ő is. De — gazdag. 
Fényűző. Szalonnán él. A pecsalbár époly nehezen érti meg a 
szalonnás bérest, mint amily nehezen értené meg a szalonnás bé
res a galicsniki, koszovraszti, jancsei, zsirovnicai, rosztusai. gerei, 
pecsalbárt, ha otthonában látogatná meg. Vegyük a központot, 
Galicsnikot. 800 háza van. E g y 1200 méteres tetőn fekszik és már 
messziről fehéren vakít a szembe. K i s Parisba vél az ember jutni. 
A 800 ház, mind egy-két, ̂ sőt háromemeletes. És mind kőház. Kő
kockákból épültek. Gránif, alabástrom, félmárvány e házak anya
ga. „Palotában" lakik a pecsalbár, — ámulna el sJ vajdasági föld
munkás és nem hinne a radikálnak. Hogy a követ a természet 
adta ós hogy mást nem is ad? Hogy a köveket maga fejtette, 
hordta össze, rakta fel emeletes palotává? E z t nem árulja el a 
palota. Hogy belül üres, bútorozatlan, hogy egyetlen ágy sem 
akad benne, hogy magtár, raktár, istálló egyúttal a palota, — 
ezt is csak alaposabb vizsgált után lehet megállapítani. Hogy az 
asszony, a gyerek nap-nap után kínlódik a kis, kertnyi szántó 
megművelésén, megteremtésén, amíg az apa „idegen idegenben" 
dolgozik és vágyódik és éhezik s hogy egy hirtelen zápor elölről 
kezdésre itéli az asszony és gyerek minden kínját, azt is csak 
az látja, aki közöttük él. 

Debar felé haladsz a Radika szorosában. Valamerre Koso-
vrast. Melnicsani, l iajcsica, Gorenci táján. Debarban épen piaci 
nap van. A peosalbárok családjai hatzafelé tartanak a piacról. 
Megrakodva. És meglepődsz, vajdasági szemlélő és ha van em
beri szív kebeledben, az fájdalmasan összeszorul. Kukoricát, kerti 
veteményt, főzeléket visznek a parasztok haza a faluba. A város
ban vették. Viszik a faluba. A kukoricát, a káposztát, a babot, a 
paprikát. Egyikük nagy büszkén egy-egy hatalmas, már sárgára 
érett uborkát lóbál mindkét kezében. Ma nyers uborkát eszik. 



Salátát. És harminc kiló kukoricát is tudott venni. V a n egy hó
napi kenyere. Mert itt nemi a falu látja el a város piacát El len
kezőleg. A paraszt a városban szerzi be kenyerét, paprikáját* 
Pénzért. A pecsalbár küldött pénzéből.) 

Tudod-e most már értékelni a pecsalbár nótát: .,Sem pénzt 
nem kívánok, öem levelet, csak téged kívánlak. A pénz elfogy, a 
levél elkallódik, de szerelmünk örökkétartó." De odahaza nincs 
munka, odahaza nincs megélhetés. Odahaza csak szikla, van. Kő-
sivatag van. A Radika mostohasága van. „Ha az ég maga volna 
papírom, tintám meg a tenger: akkor sem írhatnám le rettentő 
bánatom." 

Pedig lehetne a Radika édesapja is a Radikáloknak. Csak 
vonat kellene ide. Csak beerdősíteni kellene a hegyoldalakat, 
hogy legalább a fát ne vásárolnák a rengetegben, a hegyóriások 
oldalán. Hogy a lezúduló víz el ne mosná termőföldjük. Kövek
kel tele ne szórná azt. Csak vasút kellene. Mert vannak itt Jieverő 
természeti kincsek. A Radika az ország egyik legszebb vidéke. 
Ezrével vonzhatna a turistákat. A K r c s i n mélyében rengeteg a 
kén. És rettentő mélyből forró víz oldja magába a ként és a 
K r c s i n két oldalán forrón buzog elő két fürdőhelyet is alkotva a 
kénes és vasas víz. Csak k i kellene építeni Kosovrast és Banjiste 
fürdőit. Kosovrast mellett, az úton, a föld felületén, aranysárga 
kristályok csillognak. Kénkristályok. Meg kellene nyitni _a bá
nyát. Volkovia környékén szén látható a felületen. Rajcsica mel
lett feltártan kínálja magát az egykor már bányászott gipsz. Fö
lötte gránit és márványszerű vakító, fehér sziklák.. És fehéren és 
szürkén csillog a mészkő. Bányákat nyitni, gyárakat alapítani a 
nyersanyagok feldolgozására. 

A Radika újra alkalmazkodna a modern életformákhoz és 
újra teremtő atyja lenne a radikáloknak. Édesapjuk. 

Ma még mostohaapa a Radika. 
És így történt azután: 
A rekkenő nyári hőségben hirtelen fehéren vakító felhő ta

karta el a tűző napot és a megnyíló felhőből tojásnagyságú jég
darabok zuhogtak. Sűrűn, tömött sorokban. Félórán át; A K r c s i n 
fehérlett a jégtől. A jég azután vízzé olvadt és lezúdult a völ
gyekbe. És ugyanakkor valaki feketére festette át a felhőket és 
megnyitotta őket és két teljes órán át zúdult le őrjöngő roham
mal a magasságokból a yíz,̂  az iszonyú felhőszakadás. Mintha a 
vízözön ismétlődne meg; mintha a víz, amely akkor az Ararát 
csúcsán akadt meg, most a Golemi Korab tetejét akarná meg
mászni. Irtó erővel zúdult le a víz a szoros oldalain. Fent meg 
a villanyos kisülések megvilágították a sötét hegyszorost és ál
landósítotok benne a zengő fényt, az égdörgést, pedig egyik szik
lafalról a másikra dobálta át valami láthatatlan erő, majd visz-
szavetette ési labdázott vele, a következő dörgésig. gurigáztatta, 
mint valami rettentő hordót a köveken és valami iszonyú mu
zsika állandó, hatalmas fortissimójává erősítette. Azután kisütött 
a nap. Csak a vizek zúdultak le tovább őrjöngve, dörögve a hegy-



oldalakon, a szorosba, az útra, a folyóba. És a vizek fellazították 
a málló, váló, omladozó sziklákat, hatalmas lökést adtak nekik, 
utánuk lendültek maguk is, gördítették őket, egyenest hányat^ 
homlok előre, le a szakadékba, a feneketlen mélységbe: az útra, 
a folyóba. 

Tíz-húsz, ötven tonnás szikladarabok maradtak állva az úton 
és ásták be maguk a Radika köves ágyába. A Radika áradt. A 
Radika magasodott. 

A vetések már mind elpusztultak. Az út is velük pusztult. 
Most a Radika folytatta harcát az életért. A Radika áradt, ma
gasodott. Zúgott, tajtékzott, ágaskodott. Harcolt. De hiába zúdul
tak bele egyre ujabb és ujabb víztömegek. Mert a sziklák még na
gyobb sokaságban torlódtak meg benne. 

És megtörtént a csoda. A nagy, mély, széles folyó meghalt. 
Meghalt: kiszáradt, víz nélkül maradt. Kiszáradt a Radika. A 
Radikát utolsó cseppig eltorlaszolta a zuhogó szikla. Hiába duz
zadt a sziklafal mögött egyre magasabbra a vize. Nem tudta el
érni a kőpárkány magasságát. A Radika megszűnt létezni.' A tor
laszon, kőpárkányon túl kiszáradt. 

És szárazon maradtak a Radika pisztrángjai. Vergődtek a kö
veken, a kavicsos száraz homokon. 

Mint futótűz terjedt el a Radika halálának híre, a csodának 
híre a szorosban. Kosovrasttól Rajcsicáig. És az éhes radikálok 
rohantak csodanézni- Rohantak jóllakni. 

Százszámra fogták k i a vergődő, ficánkoló halat. 
És aznap, a szoros jóvoltából jóllaktak a radikálok. 
A radikálok halat ettek. 

Lörincz Péter 

Pályaválasztás a Szovjetunióban 
Dnjepropetrovszkban bárom évvol ezelőtt " tartották "meg a 

különös konferenciát. A mozdony-javítók klubjában találkoztak 
a munkások, ifjúkommunisták, vasutasok, pártmunkások, mér
nökök, építészek és diákok. Az összejövetel napirendje: az első 
gyermekvasút felépítése. 

A gyűlés viharos volt, mert a gyermekvasút egészen új 
gondolat volt akkoriban. Ehhez hasonlót még Verne Gyula 
legfantasztikusabb könyvében sein találhatunk. A gyűlé
sen sok érdekes dolgot volt alkalmunk hallani. 

„Micsoda új játékot akartok kipróbálni? — mondották a bi
zalmatlanok. A mozdony nem rongybaba, sem ólomkatona. F e l 
is robbanhat.". 

A gyermekkertésznők véleménye szerint veszélyes játék a 
vasút. Vasutat gyermekek számára csak asztalon építhetünk 
gummikerekekkel. E g y másik szónok azt ajánlotta, hogy építse
nek vasútat, de csak díszletszerűt, mint a színházakban. Azután 



pedig filmen mutassanak be tájakat és akkor a gyermekeknek 
-az lesz a benyomásuk, hogy utaznak. 

A gyermekvasút kezdeményezői, a pártvasutasok előhozakod
tak az ő tervezetükkel. A gyermekvasútnak az lenne, a célja, 
hogy a gyermekek játékközben műszaki ismereteket sajátítsanak 
el. A gyermekvasút új tehetségeket vonna magához, itkik mun
kájukat szeretettel végzik. 

A kétkedőknek megmondták, hogy az első orosz vasútépítő
ket is hasonló nehézségekkel ijesztgették. Akkoriban azt mondták: 
„A mozdony füstjétől meg fog feketedni a tehenek teje." „A 
fagyok kezdetével tönkre megy a vasút is". Azzal jöttek, hogy a 
hóviharok be fogják temetni a síneket és a hidegben meg fog 
fagyni a gőz. A kétkedőknek még azt is megmondták, hogy min
den új, ismeretlen vállalkozásnál megszokott jelenség a gyáva
ság. A k i fél a farkastól, az ne menjen az erdőbe. 

Így kezdődött Dnjepropetrovszkban az első nagy .gyermek
vasút építés. 

Az elmúlt három év alatt még tizennégy gyermekvasútat 
építettek a Szovjetunióban. 

A gyermekek a természetnél fogva tervczgetésre, ábrándozás
hajlamosak. Téves volna azonban azt hinni, hogy képzeletüket 
csak a Jeges-tenger és a repülés köti le. Mozdonyvezető, forgal
mista, vagy állomásfőnök, — milyen fontos és érdekes hivatá
sok! Csak szeretettel kell vezetni a gyermeket, fejleszteni tettvá
gyát, segíteni kell neki, hogy hivatását komolyan és képességei 
szerint megválaszthassa. Sokat segítettek ebben a gyermekvas-
utak. Módot nyújtanak a gyermeknek, hogy önállóságukat fej
lesszék és hogy a munkában merészebbek és határozottabbak 
legyenek. Itt a gyakorlatban tanulják meg a vegytan, természet
tan, mehanika (erőműtan), elektrotehnika és számtan törvényeit. 
A gyermek kíváncsisága és tudásvágya óriási. E z serkenti a 
fiatal vasutasokat, hogy új kísérleteken, kutatásokon és találmá
nyokon törjék a fejüket. 

A gyermekek élénken rés,zt vesznek minden munkában. A 
vasútépítési irodában állandóan új tervrajzok futnak be. Az or
szág minden tájáról küldik a gyermekek a vasútállomások ós 
egyéb épületek tervrajzait. Közülük nagyon sok a használható. 

A gyermekek a munka minden ágába (tervrajzoknál, sínlera-
kásnál stb.) magukkal hozzák lelkesedésüket, élénk képzeletüket, 
feltaláló tehetségüket. 

Kaganovics Lázár, vasútügyi népbiztos, a fiatal vasutasok 
kongresszusán kijelentette, hogy a gyermekvasút az előkészítő 
szakiskolákat van hivatva helyettesíteni. Minden fiú és lány, aki 
ezen a vasúton két három évig dolgozott és ezzel párhuzamosan 
vasúti szakiskolában tanult, dolgozhat már a vasútnál. 

Nemrég befejezték a gorkiji (Nizsnij Novgorod) gyermek
vasút építését. Gorkij város lakosai nagyobb költség nélkül 
9 kilométer hosszú vasutat építettek gyermekeik részére. A gor
k i j i állomásraktárban találtak régimódú, keskeny síneket, talp
fákat és egyéb szükséges anyagot, ami a keskenyvágányú vas-



úthoz kell és mindezt felhasználják a ^ermekvasút építésének ̂  
Gorkij város minden lakosa arra törekedett, hogy bármily 

módon is, elősegítse a vasútépítést. Büszkén is mondják: „A mi 
vasútunk." Így most ez a város nemcsak arról nevezetes, hogy itt 
van Európa legnagyobb utógyára és Maxim Gorkij háza, ahol a 
Gorkij-múzeum van. Ma már azzal is dicsekedhet, hogy itt van a 
legjobb gyermekvasút is. 

„Haza" — ez az új vasút első állomásának neve. Szép két
emeletes palota, melyet kerek kupola díszít. Homlokzatán a Szov
jetunió tagállamainak címerei láthatók. 

A második állomás Majakovszki Vladimír, a híres szovjet-
költő nevét viseli. E z t egy Szidorcsuk nevű ifjúmunkáslány ter
vezte. Néni kig feladat volt, méltónak kellett lennie a nagy költő 
nevéhez. Az ő nevét viseli a moszkvai földalatti vasút legszebb 
épülete is. A fiatal komszomolka jól oldotta meg a kitűzött fel
adatot, a gorkiji gyermekvasút Majakovszki állomása szép és 
eredeti. 

A harmadik állomás az erdőben van és Puskin nevét kapta. 
E z t az épületet a költő regéinek egyes alakjai ékesítik. 

Végül a negyedik állomás a „Boldogság" nevet kapta. E z a 
munkásnegyedben, az autógyárak közelében van., Nemcsak állo
más, hanem gyermekklub is. 

A gorkiji gyermekvasúton szép vasúti híd is vezet a Rdjavka 
folyón keresztül. V a n négy szabályos átjárója őrházakkal. 

A fiatal vasutasoknak nagy vagyonuk van: két mozdony, ti
zenkét puhaülésű személykocsi, hókotrógép, motorhajtány pótko
csival, telefonállomás, önműködő jelzőkészülék és rádió. Minden 
olyan, mint a felnőtteké, csakhogy kisebb méretű. 

A gorkiji gyermekvasúton állandóan kétezer gyermek dol
gozik. Hetenként egyszer két és fél órára felhúzzák a vasutas 
egyenruhát és mint állomásfőnök, forgalmista, fékező, stb. szol
gálatba lépnek. Utánuk mások jönnek. A gyermekek óriási türel
metlenséggel várják a percet, mikor kerül rájuk a sor. Egész 

*héten szorgalmasan tanulnak, mert a vasúton csakis jó tanulók 
dolgozhatnak. A gyermek-vasutasi mint váltóőr kezdi a munkáját 
de minden fokozaton egészen a vasútigazgatóig végig kell men
nie, amikor is szakmát választhat. 

Ennél a vasútnál a munka nemcsak játék. A kis vasút évente 
egymillió utast szállít a Molotov autógyárba és vissza a városba. 
A z utasok között természetesen felnőttek is vannak. 

E z év őszéig még nyolc ilyen gyermekvasutat építenek. 
Gyermek vasú tat kap Cseljábinszk, Ashabád, Taskent, a Don
menti Rosztov, Harkov, K i j e v és az Amúr-vasút Mihájlovo-Csesz-
nokovszkája állomása. 

Újjáépítik a fehéroroszországi másfél kilóméter hosszú go-
melyi vasutat is, melyet igen kezdetlegesen építettek fel^A terv 
szerint a vasút hat kilóméter hosszú lesz ós a „lokomotív" sta
diont összeköti a Szozs folyóval. A gyermekek kérésére itt csó
nakállomást és strandfürdőt építenek nyárra, télen pedig si- és 
korcsolyapálya lesz. 



A legnagyobb gyermekvasút Mosakvábam lesz: 80 kilóméter. 
A z Izmailovszki negyed Sztálinról elnevezett kultúr- és pihenő-
parkban fogják felépíteni. Körülzárja a park északi, keleti és deli 
oldalait. A felén villanymozdonyok közlekednek, a másik felén gőz
mozdonyok* A moszkvai vasutasotthonhjan nemrégi k i is állítot
ták az erre vonatkozó tervrajzokat 

A moszkvai gyermekvasút sokban különbözik az eddigiektől. 
Kilenc állomása lesz, melyek) mindegyike különös követelmények
nek fog megfelelni. Az egyik a fiatal vasutasok testnevelését 
szolgálja, a többiek kulturális és katonai célokat. E g y i k a gyer
mekeket a mezőgazdasággal ismerteti meg, stb. Az építészek a 
tervezetek kidolgozásánál tekintetbe vették mindegyik állomás 
külön követelményét. 

Minden pihenést szolgáló állomás moziteremmel, olvasóterem
mel, könyvtárral* stb. rendelkezik. A tervrajzokat a legjobb moszk
vai építészek dolgozták k i és ezeknél figyelembe vették a gyer
mekek javaslatait és kívánságait. 

A moszkvai vasutat gyönyörű tájon építik fel. A vonat folyók 
és tavak mellett, sötét alagutakon keresztül megy, míg végül ma
gas hegyre mászik. Az utas így megismerkedhetik a vasutas
szakma fordulataivaL A gyermekek mindent készségesen megma
gyaráznak, csak az utasnak pontosan be kell tartani a szabályo
kat. Mert a gyermekvasutakon példás a rend. Semmfióle fegyel
mezetlenséget nem tűrnek el és ja j annak, aki a fegyelem ellen 
vét, alaposan megleckéztetik. Fegyelem nélkül a gyermektol sem 
várhatunk komoly ós eredményes munkát. 

(„Politika" 1940 aug. 25.) 
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Téglagyárban 
Langyos szél susogott a fák közt. A házak némán, hangtala

nul lapultak egymás mellett Távasz volt. 
Újházi Péter álmosan, görnyedt háttal csaszlogott el az egy

másra lapuló házak között Rossz bocskora nagyokat plattyant a 
járdán. Még alig múlt két óra- Munkára) ment a téglagyárba. 

K i - és behordó volt, egész nap a téglát hordta, izzadva, taj
tékozva négy társával együtt. Azok négyen csak négy óra felé 
jönnek, de ő korábban bemegy, nem hogy hamarább nekifogjon 
rendes munkájának, hanem hogy kiganézzon az ispán tehene 
alól, és hogy megvakarja. Így s,zokta minden reggel. A z ispán 
szerette is. 

— Jó gyerek a Péter, mindent megtesz — szokta mondani. 
A z ispán felesége meg néha jobban megcsurgatta a féllite

rest, mikor a tejet mérte neki. Az ispánné árulta a tejet a tégla
gyár munkásainak. Volt, aki máshonnan hozatta és fél dinárral 
olcsóbban kapta literjét, de ez a másik évben nem kellett a mun
kán. Az ispán talált rá módot, hogy az ilyet kitudja a gyárból. 
Sűrűn váltakoztak a munkások. Senki sem birta sokáig, hogy 



-íiüitideii rájuk: ewGítt j^téfcáért többet; f^^epsenek, n^p^ má$kpl* 
A gazda egy héten csak^g^saser jött^ végig m e n t . t e l e p e n , 

I«).iietií bevétele ^ sáskájába tette és ehrieiafc 
. Péter > e g y i k r e vetkőzve hoi-dta^ a/ gamét/ meg-megállt és * haj-

iáwüi kede*ü éaájjal nagyokat serbiátett^ Mire < megvilágdsa&ött, 
-xftgzettók*ehén körül. Az istálló-aptóiiak dőlve cigarettázott; A 
& pálinkát várta, a szokásos1 kispohár ^feikát^ ánait a munkájáért 

A ispánné a tehenet fejte. A tej sustorgott, habzott a fejőben. 
-wlWter az ispánné gyors,-erős keifét nézte, ^ahogy befemárkölt a^te-
-̂ IfeéftPttőgyébe és í&n gatáaa' nyomán a > tej hegyes sug&rbittk csap a 
-JaSöftárba. 

Aztán a gyár felé tekintett'Péter. A kéményből fekete5 füst 
^^ftóblyog ki , szétterül e lassan kígyózva ereszkedik a város felé. 

í*fc*ő tüzel, ^gondoltaPéter. Mi leimé fötőnek1 l enn i Hiszen 
-3« í^vvak* i táa j ^^ aal ispán jó&zágát, mert fűtő szeretne 
-BKöfiiP Milyeír *jö ffitőhek <. betüzet azután pihenhet egy fél 
-otfMtfbtés ő egafc hámorát dolgozik; Igaz^ hogy éjázaka i s hatot,.de 
Í^Si iő iá i^ lé^y&ít Péter; de kérés is, 

nslle Q&fréfö£ té möst ' ta 5 l̂ faípsz tejét — mondta kóoSbb-áz fep&n-
mSft, í (zifÉ6t kijött az iötádlÖáatÓW, ! — i^ert-kalácsot ákatfök slitni. 

— Jó van - m o n a : U r ^ F é ^ , 1 

oiek már ott voltak ési dblogíioz latfaElTSSaalSSr loftaÉ* a mlfóg-
ben. A tégla sütős volt, a talicskát szaladva tolták, akkordba 
dolgoztak. A früstököt ifi sietve kapták be. 

Péter csámcsogva rágta kenyerét, nem volt mellévaló, neki 

. h ó f y ^ -IsStđtan 
T^ól^^^icSfei?''taíóá^Ar* ais ésösev h o # maáörvííötíetí>mSS belőle 
9 Í % ^ ° r M a ^ 5 r 5 8 ° lé^téjgtíft* W ^götnil- *Jő^ffttft-;>akart lenni, ao&m9&M&1®®&í ég t í t^Wint '^ magában 

m^émmt^mmg tégláira:^ r 

- vmf&fc- kiábáít' áf táísáirá' PtikKsa': 
Péter álmodozva csavarta a. cigarettáját. A töfebifek,?á^ke-

- 3 ™ f ö T g ^ f i ^ J í ^ ^ ©öák a kéményből go^ 
: B W * 6 ? l ^ t » l P ö ^ v ^ á W p A táliéását'4dÍB* íátóava./^^míúlt el lB1üÍ^a,%gf. imm^átfW&idéŐrtP Háf^ez^k'á-ítíUttkftt. 

V á l l i t ó 1 ^ Ö ö g ? n 
^ 8 Mis^™tM^ # S « & e k ™ t t az afoiáft m 

Tavasz volt újra, fecskék hasították a levegőt a téglagyár 
íölött, a téglakeverők dolgozlak már. Péter is hajnalonként a 
tehenet tisztogatta. De a kémény nem füstölt. Némán meredt a 



magasba. Nincs fűtő, több fizetést kért, mint tavaly. A gazda 
nem emelt neki, főképp afc íBfcán biatatására. Péter csak hallga
tott, vakarta a tehenet, még s^ejbben csutakolga tta, mint máskor. 
Még az iapán udvarát i s fölsÖpÖrte. 

A gazda másik mestert fogadott* Péter lett a segédfűto. Öl
esén vállalkozott, csakhogy futó lehessen* Szerette'a fehérre iz
zott? tüzet néfcni. Most elérte, amit akart, a, tűznél lehetett. Boldog 
volt/ Legény volt még, gondola, majd megnősül. Lesz állandó 
munkája, esak a fűtést kitanulja. 

De nem ment olyan könnyen,tíiijít^hogy elgondolta. A mes
ter nem szerette Pétert,'mert látta, hogy talpnyaló. Néni is ta
nította, hagyta, hogy összesüsse a téglát, mikor Péterre került a 
válták A z ispán ennek örült, mert mindig a kár dupláját írta 
föl. Amit így többletet nyert, aztá is eladta.) Jó üzlet, volt az. 

Osák a kihordok káromkodtak, mert a kihordott anyag össze 
i s Sült, meg két-három ezerrel minden héten kevesebb volt, mint 
ahogy ők számították. Szidták az ispánt a levonásokért. 

A gazda is dühöngve törülgette izzadt, kopasz fejét, mikor 
végre a fülébe jutott, hogy milyen sok kárt csinál Péter. Behí
vatta az irodába, toporzékolva szidta. Péter kétrét görnyedve 
tűrte a szidalmazást. Nem látta még ilyenneki a? gardát. í 

, ^ T a # á f ^ a gftáda, 
ltitÍk*í/M*V i :ií^ talált r űj - szá lkát a ^thozödéshofe' 

. í*éter kz'átíaiíul 'ffifc0htí'ty& idárjűíigi Bé aktán lasfeű Vére 
a fejébe szállt, szóméi megvínógtalé. M W t ' ^ t j t e csák;;.hog# rá-
szedték,és míé&é'M 

Mm *> m^m^ ,,„ ™, 
t ;r ^Gdr^yeat válla mmtjh^ ̂  az iroda-
;PQl:!Íij[épeti íÍHeptei k ö n p y ^ ragálma^afebnak töíitfek, 
mintha nehéz láncókat, vették;, volna!ie röla. A túíéá^Ós léáíázás 
fölébresztette benne az embert., Olyan embernek, erezte tiiágát, 
tnint a többiek, Wák &pijiišu"ćš$k ádíUg kellenek, apiig hasznot 
hajtatlak. í̂ üptös öklét ^ss15^zo>Ít6ttáíJ? 

4̂ - fe' vakarom, éz^aiij senki tehenet ingyeú\.. . r. 
'fpldiüüt^ás : 

fÉlllllllll^llllllMlllHlMlllMlllllll«l>HI|ínt^ 



Magyar műit 

(Második folytatás) 

A társadalom polgári osztályai még csak a kialakulás kezde
tén vannak. A városokban a gazdag kereskedő családok viszik a 
vezető szerepet. Az iparosság céhekben való szervezkedése már 
erősen elzárkózó jelleget ölt. Tagul csak városi polgárokat vesznek*, 
fel, viszont városi polgárnak csak azt tekintik, akinek ott ingat
lana van. A szökött jobbágyok városba menekülő népe tehát nem 
juthat be közéjük. Ezek vagy mint „kontárkodó" iparosok, vagy, 
mint alkalmi napszámosok tengetik életüket és sem a város ön
kormányzatában, sem a céhek gazdasági szervezetében nincs 
részük. 

Az ipari munkásságnak még csak egyetlen rétege mutatko
zik ezámbavehető tényezőként, a bányamunkások, akik régi idők 
óta a királyi jövedelmek jelentős forrásaként jönnek számításba. 
(Már Taksony fejedelemről tudjuk, hogy több ezer bányamun
kást hívott be.) 

A bányatelepek királyi tulajdont képeznek, de a királyok 
nemes urakra bízzák igazgatásukat. Ezeknek túlkapásai csakha
mar bérharcokra vezetnek. IJzek a súrlódások nem lehettek egé
szen kisméretűek, mert a törvényhozás is foglalkozik vejük és 
eltiltja a munkások szervezetekbe való összefogását, a szervez
kedő munkásokat pedig „szemeik kioltáfea és alkalmatos bün4 
tetósek"-kel akarja a szervezkedés felesleges voltáról meggyőzni. 
Utóbb pedig elfogadja Werbőczi István, országbíró törvényjavas
latát, mely halálbüntetést ír elő a bányász-sztrájk büntetéséül. 
A bányászok egészen kialakult és szabályszerű bérharcokat, sztáj-
kokat vívó proletárrétege mellett még egy hasonló réteg kezd k i 
alakulni a városok mesterlegényeiből, akiknek száma még jelen
téktelen, kizsákmányoltatása is teljesen más formájú és távol áll 
még a modern kor kizsákmányolásától, de akik már ekkor kez
denek ellentétbe kerülni mestereikkel és nem sokkal később már 
kemény bérharcokat vívnak munkáltatóik ellen. 

A parasztság helyzetének leromlása fokozott méretekben ha
laid előre. Eredetileg „teljes jobbágytelek" volt egy-egy jobbágy
család megélhetésének forrása, A jobbágytelek vidékenként eltérő 
nagyságban 8—15 holdnyi külső telket jelentett, mely a földmű
velés akkori állapota mellett okvetlenül szükséges is volt a család 
létfenntartásához. Azonban idők során a jobbágy telkeket fél-, ne
gyed- és nyolcad-telkekre darabolták. Nemcsak a népesség sza
porodása okozta ezt, hanem a földesurak azon törekvése is, hogy 
minél nagyobb területet vonjanak saját kezelésük alá. (Amit per
sze megint csak a jobbágy robot-munkájával műveltettek.) 

így hamarosan új osztály tagozódás keletkezik. Jelentős tö
megek maradnak teljesen föld nélküL E z az úgynevezett zsellér
ség — a nyomorúság különböző fokaival. V a n köztük házas zsel
lér, akinek legalább belső telken épült háza van, de szaporodik a. 



hiztalan, vagy ahogy a nep keserű gúnnyal nevezi, a m&B hátán' 
élő zsellér, aki szolgálatok fejében jobbágyoknál húzza mqg ma
gát. E z a legalsóbb paraszti réteg napszámból, vásári kereskedés
ből tengődik. E g y része elszegődik hajtónak (mint akkor nevez
ték: hajdúnak), a külföldre irányított marhaszállítmányokho*. 
Van, aki valamicske háziipart űz. 

A birtoktalan parasztság olcsó munkaereje még lejebbszorít-
j a a jobbágyság életszínvonalát és a terhek további emelésére 
ösztönei a földesurakat. 

Pedig a terhek akkor már (Acsády számításai szerint) a job
bágyföldek jövedelmének közel kétharmadát nyelik el. Puszta 
létfenntartásuk nehézségekkel jár. Pedig a rendes terheken kívül 
töménytelen törvénytelen zsarolással, vámmal, sarcolással nyomor
gatják a dolgozó népet. Még az is nagy vívmánynak tekinthető 
(bár ez is csak írott malaszt maradt), hogy Hunyadi Mátyás ki
rály megtiltja a főúri és főpapi vámhelyeknek, hogy a jobbágyoV. 
menyasszonya után vámot vessenek ki . Annál gyakoribbak a 
jobbágyságot sújtó rendelkezések, sőt, a jobbágyságot természeti 
csapások is sújtják. 

1491/92-ben ros^z a termés. Ugyanakkor országos járványok 
és marhavész okoznak károkat, miket természetesen csak a Job
bágyság érez igazán. 

E g y 1500-ból származó oklevél szerint akkora a parasztok 
nyomorúsága, hogy buza- és rozskenyérre már egyáltalán nem, 
de korpából, vagy zabból készült kenyérre sem mindig jut. Van
nak vidékek, ahol rosszabb terméskor tölgymakk lisztből sütnek 
kenyeret. 

1504-ben az országgyűlés törvényt hoz, mely a jobbágyságot 
vadászati tilalommal sújtja. A törvény szerint „a főpapok, zász
lós urak és a többi honlakósok (nemesek) jobbágyai országszerte 
kezdik abbahagyni a fölművelődést és e helyett madarászatra ad
ják magukat, miáltal a földesuraikat jövedelmeik elvonásával 
megcsalni nem irtóznak", amiért is súlyos bírság térne alatt el
tiltja őket a vadászattól és madarászástól. Ezzel nemcsak meg-
élhtósének egyik szűkös forrásaitól, hanem a rendes földművelés 
lehetőségeitől is megfosztották a jobbágyságot. Ebben az időben 
ugyanis a vadállomány még irdatlanul nagy. A duvad valóság
gal csordákkal lepte el a földeket. A jobbágynak pedig összeszo
rult szívvel kellett néznie, hogy keserves munkája gyümölcsét, 
családja egyetlen megélhetési reményét hogyan pusztítják cl a 
sértetlenné avatott duvadak falkái. 

így nem lehet csodálkozni, hogy vannak, akik már belefárad
tak a küzködésbe és arra gondolnak, hogy máshol keresnek em
berségesebb megélhetést. 

1492-ben „idegen földre való kivándorlással" fenyegetőzik a 
székely népnek Ulászló királyhoz intézett panasza, melyben arról 
siránkoznak, hogy „ökörként járomba fogják őket és barmok mód
jára kell hordaniok a fát" Báthori vajda számára-

Hasonló eseményektől tart a jobbágynyúzás felett pálcát rit-



kán törő főurak egyike is: Varadi Péter kalocsai érsek, aki 1496-
ban panaszolja, hogy „Bodrog és Szerem megyében úgy bánnak 
a, jobbágyokkal, mint valami barmokkal és annyira sanyargatják, 
ho#y fojtani kel l , fÜíe, ty&gy a jobbágyság tömegesen fog Török-
ors^ágfea yán4Qrplni.u , ' / ' 

Csordultig telt a keserűség pohara és nemsokára eljött a na&y 
alkalom, a forradalom. 1514-ben (10 évvel a vadászati tilalom 
törvénybe iktatása után) a király és az egyház fejének együttes 
p&ra^esa szólítja fegyverbe a parasztságot. 

TÖRÖK V E S Z E D E L E M ÉS A KERESZTÉSHÁBORÜ 

1514-ben a király és Bakócz Tamás esztergomi érsek keresztes 
hadjáratot hirdettek a török ellen* A kereszteshadjáratnak ekkor 

Magyarországon megvolt a maga hagyománya, mert tószen H u -
nyacji is, a Kapisztrán János szerzetes által toborzott keresztes-
haddal szabadította fel 1456-ban a törökök által ostromolt Nán
dor fehér várat (Beográd). 1514-ben azonban más volt a helyzet. 
Ü56-ban támadó ellenség ellen kellett küzdeni, s akkor a török 
yejszedelem valóságos fenyegető tény volt. 1514-ben a török táma
dás valószínűtlen volt. Csak nemrégiben kötöttek öt évre szóló 
békét s ennek megszegésétől nem kellett tartani, mert épp akkor 
a török birodalom erős belső zavarokkal küzdött. Semmiesetre 
sem lehetett szó tehát védelmi hadjáratról. A főleg Bakócz észter-
gomi érsek által sürgetett kereszteshadjáratnak más céljainak 
kellett lennie. 

A hivatalos történetírás máig is tisztázatlannak tartja az 
1514-ben hirdetett kereszteshadjárat indokait. Mi talán kicsit kö
zelebb tudunk jutni ennek a „rejtélynek" a megoldásához, ha 
megfelelő bírálattal vizsgáljuk a török háborúk valóságos indító
okait. 

A törökök állítólag azért haragudtak szörnyen a magyarokra, 
mert azok keresztények, a magyarok viszont a törökökre azért, 
mert azok pogányok voltak. A valóságban azonban a háború ak
kor sem volt más, mint zsákmányolás, területek hódítása és min
denféle egyéb gazdasági előnyök kicsikarása a legyőzött féltől. 
Minden vér- és pénzáldozat a szegényeké, ha pedig a háború „sze
rencsés", minden haszon a gazdagoké. Ám minden állam katonai 
ereje gazdasági szerkezetének fejlődéséből ered. Mi tette a török' 
uralkodó osztályt századokon át szükségszerűen állandó hadvise
lővé? 

A gazdasági szükségszerűségek' a török államot éppúgy rá
kényszerítették az elfeudalizálódás útjára, mint ahogy az a Nyu
gatrómai Birodalom utódállamaiban szükségszerű, tehát elkerül
hetetlen volt. Csakhogy a törököknél, minthogy náluk maga az 
állam is századokkal később alakul ki , mint Nyugateurópában, 
az elfeudalizálódás folyamata is jóval később kezdődik és épp 
akkor éri el virágzása tetőpontját, amikor a nyugati feudalizmus 
szörnyű méretű forradalmak pusztításaitól vérezve mégindul a 
hanyatlás útján. A fiatal török hűbériség felfelé lendülő gazda-



sági ereje az, mely katonai hódítások formájában rátör szomszé
daira, hogy egyrészt új" területet sajátítson ki , másrészt, hogy 
felfeléívelő gazdasági rendjének megfelelően növekvő szükségletei 
kielégítésére a meghódítottakban munkaerőt szerezzen. 

J4> & törflk! i<&šfc Zsigiüünd^király uTalkódátó, áltftt eW^en tá : 

BDíáídtó^^nitogyá* étaekeltóéghfezí}tártöző területéket is. lMég : élgi 
sebb lett a harc a Hunyadiak álátt, 'dfe''ép&! 15W-bén csend Volt-& 
m a g y a r török határszélen s az Al-Duna vonalán állomáacstó és 
természetesen jobbágypénzen fenntartott zsoldos csapatok köny* 
ri^terí-^feltartóztathatták az ésetiéges kisebb becsapásokat. 
' M A z ország urai azonban a? önként kínálkozó békét nem 
úgyis zilált viszonyok közt élő* súlyos gazdasági válsággal küzdő 
ország talpraállitására használták ki . E r r e nem is gondolhattak, 
hiszen ha a jobbágyságra raknak újabb terheket; legfeljebb a'job
bágyságot tehetik végleg tönkre. Csak öniüagükra rakott ier^hek-
kel javíthattak/volna. (!) az ország Jielyaetén. Ilyesfajta elképze
lés u w w b a n felért volna, a szentségtöréssel* 

, l^nt magától értetpdő természetes megoldás kínálkozott Ma
gyarország urai számára a külső hódítás gondolata. Az egyházi 
ós világi főurak Magyarországot már rég felosztották maguk kö
zött, a jobbágyra már rég nem lehetett több terhet rakni. Ugyan
akkor a török birodalom belviszály okkal küzd, gyengének látszik. 
Az 1456-os jobbágynépfelkelés nagy katonai sikere csak táplálja 
a dús zsákmánylás reményét. A magyar oligarchia (kevesek ural-
ina) már Konstantinápoly elfoglalásáról ábrándozik. A nemrég 
naég pápai trónusraJ;örő, féktelen nagyravágyású Bakócz Tamás 
érseket azzal biztatják hízelgő udvaroncai, hogy .,készülhet nagy
ságod, hogy a konstantinápolyi patriarcha díszes ruháját magára 
öltse" és Bakócz, ha mást nem, a konstantinápolyi patriarcha 
cinket már meg is kapta. 
... .ffiy^an;^A\ű^.^9^pigi$rk^ett a keresztesháború. Nemcsak 

aj hódítás reménye&ééééjgtetté" a' magyar arisztokráciát. A király 
liadifanácsa az egykorú történelmi források szerint arra számí
tott, hogy csupa „hazulról elzüllött kasza-kapakerülő, kinnálló be
tyárból" fog kikerülni az önkéntes vállalkozók keresztes serege, de 
,.igazi földmíves nem megy oda". (Márki S. I - m. 70. o.) 

A falurosszák, a büntetés elől bujdosók, szóval a parasztság 
elkeseredett ós vállalkozó leméire gondolhattak s talán a földet
len zsellértömegek egyre inkább munkanélkülivé váló rétegeire 
is.. Ezeknek harcbavetése csak üdvös hatással lehet a közbizton
ság és a társadalmi rend szilárdságának megóvása szempontjá
ból is. 

Hangulatkeltésül természetesen a parasztságnak (gazdasági 
nyomórúságukból fakadt) túlbuzgóságát igyekeznek kihasználni, 
a félreismerhetetlenül hódítani akaró hadjárat céljaira. E r r e tö
rekszik a kereszteseket toborzó pápai „bulla" is. 

„X. Leó pápa és Ulászló magyar király és Bakócz Tamás 
esztergomi érsek, a római udvar bíbornoka s konstantinápolyi 
patriarcha mindkét nembeli emberekkel összesen és egyenként tu
datja, hogy a mindenható Isten akaratából keresztesháborút akar
nak indítani és aki ebben részt vész. fölmentést nyer bűn és büftj-



tetés alól. Azonfelül amely jóakaratú ember a hitetlen török el
len maga helyett mást küld a háborúba, úgy mind a kettő fel
mentést nyer bűn és büntetés alól. 

H a pedig valamelyik kereszténynek kedve volna a könyörület 
eniMtett munkájára, de atyja, anyja, felesége vagy rokona csak 
egyetlen szóval, vagy megjegyzéssel is eltéríteni akarná szándé
kától, az olyan, mint az ördög tagja, kiátkozott legyen és senki 
se menthesse fel, csak a pápa. Becsületes asszonyoknak pedig a 
mindenható Isten ügyében meg kell engedni, hogy a haddal men
jenek és a keresztesek fehérneműit kimossák, más effélére gondot 
viseljenek és a betegeket ápolják". 

április 24-én a király és az ország nagyjainak jelnlétében 
hirdette ki Tamás érsek a keresztesháborút és előre pártütőnek 
bélyegzett mindenkit , aki a szent vállalkozást bármiképpen is 
afcadáiyozni próbálná. A Bullát megküldték az összes. világi és 
egyházi hatóságoknak a keresztesek toborzása végett. Ugyanek
kor a keresztesháború vezérévé a\atták fel és nevezték ki Dózsa 
Györgyöt. Tamás érsek átadta a pápa által megáldott vörös ke
resztes zászlót, aztán a v»z£: és tír társa mellére k!í.':7ie a vörös 
keresztet. 

Dózsának Pest mellett ütött táborban kellett bevárnia a ke
resztesek gyülekezését és ott kellet őket a fegyverforgatásban be
gyakorolnia, hogy aztán a királyi és főúri bandériumokkal és a 
határszéli zsoldoshadakkal egyidejűleg megkezdje a támadást a 
török ellen. 

Dózsa ünnepélyes vezérré avatása napján mintegy három
száz ember volt csak a Pest melletti táborban, a keresztesháború 
kihirdetése után azonban hirtelen megmozdult az ország. Az 
uralkodó osztály hatalmas meglepetésére nemcsak a falurosszák, 
a büntetés elől bujdosók tódultak a minden vidéken kijelölt gyü
lekezőhelyekre, hanem a parasztság széles tömegei özönlöttek 
Pest felé. Voltak egész falvak, melyek bírójuk vagy papjuk ve
zetése alatt teljes számban fölvették a harci vörös keresztet. A 
jobbágyság zöme új népvándorlásként tódult a Pest alatti tá
borba. Ma már nem tudjuk hitelesen megállapítani, hogy milyen 
elképzelések, milyen belső indítékok mozgósították a parasztság 
tömegeit arra, hogy példátlan egyöntetűséggel csatlakozzon a 
pápai Bul la által hirdetett mozgalomhoz. Talán csak az otthoni 
tűrhetetlen nyomorból akart harctéri kalandok zsákmányt ígérő 
bizonytalanságába menekülni. Hisz ez a bizonytalanság még min
dig ígért valami biztosat: a napi komisz kenyeret, ami csábító 
erővel vonzhatta el az éhező család, az üres kamra mellől. Vagy 
talán valóban törökverő, hazavédő lelkesedéssé alakult át a lel
kéből feltörő, sokáig elfojtott keserűség. 

De az is lehet, hogy némelyikükben már derengett az, amit 
pár héttel később már nagy fennszóval dörögtek oda, hogy a 
fegyvert majd azok ellen fordítják, akik „oly sok száz év óta 
szívják, szopják a mi vérünket". 

Akármint volt is. a kereszteshadjáratot forradalommá nem a 
paraszttömegek öntudatos felkészülése változtatta. 



A hadbavonuló Bul la váratlan sikere nem örömet, hanem 
csak kínos meglepetést jelentett az ország urai számára. H a a 
jobbágy háborúba megy, ki műveli a földeket? K i t sarcolnak, 

kit zsákmányolnak k i korlátlan szabadsággal? A főnemesség 
tehát hirtelen pálfordulással a keresztesek elleni fordult.) Az 
egész országban megkezdődtek az erőszakoskodások. It t is, ott 
is szétverik a keresztesek vidékenként gyülekező kisebb csapa
tait. Egykorú feljegyzések szerint: 

„Mezo-Tur városában bizonyos keresztesek gyűltek össze, aki
ket a tisztviselők és nemesek fegyverekkel kezdtek zaklatni és, 
hogy nevetségessé tegyék őket,, egy szamárnak a farkára keresz
tet kötöttek, amellett pedig ők is felkeltek ellenük." 

A parasztok erre „mindenféle latorságot" követtek el. Értsd 
.alatta, hogy védekezni kezdtek, ami természetesen latorság az 
uralkodó osztály szemében, 

„Közülük azonban az urak néhány főbbet elfogtak és bi
lincsekben küldték Budára, hol a király és a nagy urak paran
csára mundnyájukat kegyetlenül karóba húzták." 

De más, e korból származó feljegyzések is tudósítanak ben
nünket a nemesség hangulatváltozásáról. 

„Az urak pedig elfogták jobbágyaikat és nagyon keményen 
büntették, némelyeket, akik a kereszt jelét viselték, megölették, a 
hajdúkat pedig a férfiasságuktól megfosztották". 

A már hadbavonultaknak pedig otthonmaradt családját vet-
A parasztok erre „mindenféle latorságot" követtek el. Értsd 

ték elő. Bebörtönözték és kínozták őket, hogy erre a hírre a csa
ládfönntartók hagyják abba a „bolondja járást" és térjenek visz-
sza „űr dolgára". 

A földesuraknak dehogyis jutott eszükbe, hogy pár héttel 
ezelőtt hirdették k i az egyházi és világi hatalom nevében a Bul 
lát, mely szerint kiátkozott legyen, aki „egyetlen szóval vagy 
megjegyzéssel" is vissza akarná tartani a hadba indulókat. A 
parasztság azonban ngyon is emlékezett a Bul la szavaira. A Pest 
alatti tábor keresztesei között irtózatos elkeseredést váltott k i a 
kegyetlenkedések híre. Panass,zal fordultak az egyházi és világi 
főhatóságokhoz. Hivatkoztak a Bullára, a törvényekre és követel
ték az előre is pártütésnek bélyegzett gyalázatosságok megtorlá
sát. Ekkor még azt hitték, hogy egyesek gyalázatosságával áll
nak szemközt. Még nem tudták, hogy az uralkodó osztály egysé
gesen ellenük fordult mert felismerte, hogy a keresztesháború 
ilyentén alakulása érdekeit sértL Mikor aztán a sereg felszere
lésére és élelmezésére szükséges jfezközöket jhaegtagadták!, májú 
14-én pedig királyi rendelettel eltiltották a keresztesek további 
toborzását és parancsot adtak Dózsának, hogy az eddig összegyűlt 
sereggel azonnal a török ellen vonuljon, egyszerre nyilvánvalóvá 
vált, hogy a parasztsággal tényleg „bolondját járatják", hogy 
az urak a hatalmassá növekedett népfelkelés vesztére törnek. 

A királyi parancs a kereszteshad halálos Ítéletét jelentette. 
Ekkor még legfeljebb tízezren lehettek a táborban. Az egykorú 
becslések tíz- és negyvenezer között ingadoznak. Fegyverzetük 
hiányos, katonai képzettségük a kezdet kezdetén volt I lyen se-



reggel a török ellen vonulni kész öngyilkosság lett volna. D e 
ha elszélednek, otthon dühödt földesuruk kegyetlen büntetése vál 
rájuk. H a a török ellen vonulnak, csak dicstelen pusztulásban 
leheti részüké így a király parancsát Dózsa is, parasztsága is fel-
\^Wíodás$ftl i ; ^tajsította vissza. Két tűz közé szorultatí./iftéll^a; 
érezhették magukat elárvultaknak. és csak.egy kiüt mara#uf^ár 
£a%^£i?arrftt'akarva, nem akarva is ÍÍ ; farraplalont 

DÖZSA SZEMÉLYISÉGE ÉS" PRÖGR A M M J A 

Az azonnali indulást elrendelő parancsot inásnap, vagyis má
jus 15-ón ujabb királyi parancs követi. E z a parancs megismétli 
az előző napi utasítást és megfenyegeti a keresztesekét, hogyha 
folytatni fogják erőszakoskodásaikat, ellenségként fogják Őket 
tekinteni. Dózsa a parancsot felölvakta népe előtt, majd bestédet 
fifrtott, melynek szövegét csupán BílkÖcz Tamás Táurinus nevű 
kanonokának feljegyzéseiből ismerjük. Sok hitélt nem érdemel
nek. Mindenesetre Dózsa iránt a legcsekélyebb szimpátiával sem 
viseltetik, s ha nem is volt jelen Dózsa beszédénél, ügy közli, 
an'o&y annak tartalma a köztudatban elterjedt. 

Dózsa még itt is a török elleni harcról beszel, dé élés k^áká-
dasokkal illeti már a főnemeseket. „Nemességem sokkal becsesebb 
annál, mit a léha nagyraváfeyáfe és az álaícot yiselő dicsőség vá
logatás nélkül, hol becsületes, noí becstelen útán-módon szerezve 
hágy örökül az utódoknak". _ Többszö t̂ö hogy 
„Jöjjetek velem, mint egyenlő társaim'es kiserpftü". „Osszunk 
meg egymással mindent". 

H a Dózsa május 15-i beszéde még török háborúról beszél is, 
cselekedetei már nyíltan forradalmiak. Seregét öt részre os,ztotta. 
Körülbelül 3000 embert Száleresi Ambrus pesti polgár vezetése 
alatt a pesti táborban hagyott^ Feladata az volt, hogy szemmel 
tartsa Budát ós a környék nemeseit és amellett igyekezzék még 
a sereget a gyülekezőkkel megerősíteni. Lőrinc pap vezetése alatt 
a Bácskába, Barabás pap vezetése alatt Eger felé küldött egy-
egy csapatot. Mindkettőnek az volt a feladata, hogy küldetésük 
helyén szervezzék a felkelést, magukhoz vonják az ott gyüleke
zett kereszteseket és mititán feladatukat elvégezték, csatlakozza
nak Dózsa főhadseregéhez. Maga Dózsa két hadtestet tartott ma
gánál, amelyből egyiknek a vezetését Gergely nevű testvérére 
bízta* Dózsa a közvetlen irányítás alatt tartott két hadtesttel ha
ladéktalanul elindult — nem a török határ, hanem minden ma
gyarországi parasztmozgalom kimeríthetetlen ősi erőforrása, az 
Alföld felé. Keresztesháborúról tehát már szó sincs. A nemes 
urak belekén y szeri tették a jobbágyságot a forradalomba. A né
hány nap múlva Ceglédre érkező Dózsa már nyíltan forradalmi 
beszédet tart, amely egyúttal megadja a mozgalom programját is. 

De kí volt az a Pázsa, aki országos pompával királyi VézÓrré 
avatott emberből rövid néhány hét leforgása alatt a forradalmi 
magyar parasztság vezérévé emelkedett. 



A z egykorú feljegyzések nagyobbrészt csak dühtől eltorzult 
hangú leírásokat adnak róla Csak, mint a „latort4' „szörnyete
get" és „bűnök párnáját" emlegetik. Még nevét is eltulajdonítot
ták tőle és cöak mint Székely Györgyöt emlegetik. Ezen a néven 
bélyegezte meg „örök időkre" szóló gyalázattal a parasztion?*^ 
dalmát követő nemesi törvényhozás is. 

Ezek a leírások természetesen csupán leíróikra jellenizők. 
Tény, hagy megbízható leírások hiányában Dózsa György alakja 
némiképpen elmosódik. Tettei azonban még ellenséges feldolgo
zásban is egészen más képet adnak, mint a reá dobált gyalázó 
jelzők. 

Mindenekelőtt kétségtelen, hogy jeles harcos és kitűnő szer
vező volt, aki a török felett kivívott vezéri és egyéni diadalai 
jutalmául kapta a fővezéri mebízást, amelyet mindvégig szak
értelemmel és kemény férfiassággal töltött be. Nem volt jobbágy. 
Székely „kurtanemesi" családból származott, tehát abból a réteg
ből, melyet gazdasági helyzete a legközelebb hozi a parasztsághoz. 
Születési évi teljesen bizonytalan. A szemólyleírásokat véve ala
pul, körülbelül negyven éves lehetett a nagy parasztforradalom 
idejében. így fiatalságában nem egyszer volt alkalma látni és 
hallani a főurak túlkapásait. Még, gyermek volt, amikor 1484-ben 
az erdélyi jobbágyok keltek fel nemes uraik ellen és gyilkolták, 
pusztították őket. 1492-ben a székelyek kelnek fel az őket elnyomó 
Báthori vajda kegyetlenkedései és zsarolásai ellen. Sőt csupán 8 
évvel a forradolam előtt történt, hogy a „Székelyország lakói 
és az egész Székelyföldön levő székelyeknek közönségesen minden 
felső és alsó rendben levői" gyűlést tartottak Agyagfalván, hogy 
„különféle egyenetlenségeket és hitvány szokásokat eltörölnének 
és elhagynának", „mert a békességnek ellenkezője: az irigység 
és az egyenességnek ellensége: a kevélység, minden nagy orszá
gokat elpusztítanak és az előbbeni állapotjokban megrontanak", 
A székelyeknek ez a „minden rendűekhez" egyformán szóló de
mokratizmusa él Dózsában. Náluk még él a. régi vagyonközösség
nek, egyenlő bánásmódon alapuló rendszernek valamelyes marad
ványa Dózsának kirívó ellentétként kellett éreznie a dolgozók 
élete és a henyélő főurak túlkapásai között lévő ellentétet. Mind
amellett kétségtelennek látszik, hogy nem készült tudatosan a 
forradalomra, csupán a szükséges előfeltételek voltak meg benne, 
hogy adott körülmények között forradalmárrá legyen. Eleinte 
lelkiismeretes gonddal követett el minden tőle telhetőt a török 
elleni hadjárat előkészítésére. De nem hagyta seregét cserben 
akkor sem, mikor a nemesség megváltozott magatartása önvédel
mi harcba kergette bele a keresztes jelvényt öltött parasztságot. 

Igaza lehet életrajzírójának, Márki Sándornak, hogy a „for
radalmi helyzetbe — melyet nem Ő teremtett — beletaiálta ma
gát". Vagy talán éppen a forradalmi helyzetben tálált magára a 
aagy parasztforradalom vezére, aki szívvel-lélekkel, tömeghaláltól 
és saját kínos) halálától meg nem riadó hősiességgel tette magáé
vá a jobbágyok ügyét. Hogy mennyiben Vált szívügyévé a job-



bágy szabadságharc, arról tanulságot tesznek azok a beszédei, 
amelyek bizonyára töredékben és nem teljesen pontos feljegy
zésekben maradtak ránk. 

Czeglédi beszéde nemcsak magát a vezért, hanem seregé
nek gondolkodásmódját, a parasztlázadás célkitűzéseit és egész 
programmját megvilágítja. A beszéd szövegét Márki a történel
mi krit ika alkalmazásával hitelesíti, de elfelejti átfordítani mai 
magyar nyelvre. A beszéd mai magyar nyelvre fordítva! így 
hangzik: 

Dózsa előrebocsátotta, hogy fiatal korában nem levén alkal
ma tanulnia, mondanivalóját cifrázatlanul adja elő és mindjárt 
rátért a, nemesek közismert bűneire: 

„A nemesek elfelejtik, hogy csak az igazi bátorság nemesít 
és minduntalan až ősök érdemeire hivatkoznak. Pedig ne a nagy 
urak, hanem a szegény emberek társaságát keresse, aki neme
sedni kíván. Mert, a szegény ember nem irigykedik és becsülettel 
viselkedik azzal szemben, aki őt megbecsüli. 

Ne mondják azt se, hogy az osztálykülönbség az Isten műve 
és parancsa. Mert hiszen Ádám és Éva idejében nem volt király, 
császár, nagy urak és nemesség. H a tehát mindnyájunknak egy 
ősapánk és anyánk volt — akkor született urak sincsennek. 

Azonban a régi Eómában is, mely az egész világ felett ural
kodott, voltak ugyan nemesek, de ezek nem gazdagságukkal, ha
nem szerénységükkel és vitézségükkel szereztek hírnevet A híres 
Fábiusok és Fabriciusok mind megfogták az eke szarvát is. Nem 
háltak puha ágyon, hanem nádkévén. 

Ma pedig az elfajult gonosz nemesek nemcsak a maguk va
gyonát verik el, hanem a másokét is elveszik. Feslett életet foly
tatnak, részegeskednek, kendőzik magukat és majmolják a 
divatot. Minden léha vágyukat kielégítik és egy-egy éjszaka né
ha hosszú jobbágyéletek egész keresményét pazarolják el. A tisz
ta vizet nem szenvedik. Egyszerű ételekre sohasem fanyalodnak, 
mert igazában sohasem éhesek. De az asztalaik görnyednek a 
drága boroktól és fácánoktól. Még a r r a is ügyelnek,, hogy tartsák 
a kezüket, mikor nyúl, csirke- vagy más pecsenyét szelnek föl. 

Megbecstelenítik az isteni és emberi jogot, mert az igazságot 
pénzzel hallgattatják el. Megvesztegetéssel jutnak el az ítéletek-
hez< De tehetnek bármit, mert úgysem bűnhődnek meg érte. Meg 
is tesznek minden istentelenséget. Házasságtörők és buja szen
vedélyek rabjai. Nem kímélik az özvegyek és leányok jó hírnevét 
és még a parasztok menyasszonyai iránt is tolakodók. De aki 
szemükbe mondja ezt az igazságot, jaj annak. H a azonban meg
szorulnak, ígérnek mindent, fogadkoznak, mint a kikérő vőfélyek. 
De a szavukra nincs mit adni, mert állhatatlanok. 

Húzzák-vonják a népet és ebből nem csinálnak lelkiismereti 
kérdést. Könnyebb feladat volna megolvasni tavasszal a fűszála
kat, nyáron a búzakalászt, ősszel a termést és télen a hópelyhe
ket és a derült ég csillagait, vagy a sivatag homokszemeit, mint 

elmondani bűneiket. (folyt, köv.) Stolte István Miklós 



Világszemle 

Franciaország már több mint három hónapja kilépett a há
borúból, de a francia összeomlásnak hatása tulajdonképen csak 
most mutatkozik meg. A francia uralkodó osztály árulása, az or
szág átengedése a fasizmusnak — úgy látszik — mind több* köve
tőre talál a kisállamok sorában. Mindenütt, ahol a népi elégedet
lenség a birtokban lévők előjogait veszélyezteti, könnyen megtör
ténhet, hogy inkább idegen imperialista hatalomnak szolgáltat
ják k i az országot, semhogy saját népük követeléseinek eleget te
gyenek. 

E z a tendencia mutatkozott meg már a nemrég lezajlott 
bécsi tárgyalások idején Románia részéről és ugyanezt az irányt 
lehet több más kisállam külpolitikájában is felfedezni. 

A francia összeomlás előtt még német hivatalos helyeken is, 
hallottunk olyan hangokat, hogy a háború folyamán megszállott 
idegen területek Európa ujjárendezése alkalmával ismét vissza
nyerik önállóságukat, hogy csupán a helytelen és erőszakos mó
don megkötött versaillesi békeszerződések megszüntetéséről van 
szó — és közben a megszállott Lengyelországot, Elszász-Lotharin-
giát, Luxemburgot véglegesen, mint német tartományokat csatol
ták a Német Birodalomhoz, több, mint valószínű, hogy ugyan
ezen sorsra kerülnek a többi megszállás alatt álló országok és 
országrészek is: Belgium, Hollandia, Dánia, Norvégia, bizonyí
tékául annak, hogy nem egy elhibázott és rossz Európa-rendezés 
megsemmisítése, hanem tisztán imperialista célok vezetik a há
borúzókat, úgy egyik, mint másik oldalon. Még nyilvánvalóbbá 
válik ez, ha hozzávesszük a fentiekhez az olaszok terjeszkedését 
az afrikai gyarmatokon, Brit-Szomáli elfoglalását, Egyiptom 
megtámadását, Japán távolkeleti hódításait, Indokína megszál
lását, Holland-India fenyegetését. Ugyanezt bizonyítja Angliának 
legutóbbi támadása Dakar ellen, amivel nyilvánvalóan bebizonyí
totta, hogy szándékában van a francia birtokokat megkaparintani. 

De nem csak a ma már háborúzó államokra lehet mondani, 
hogy imperialisták. Ugyanez vonatkozik Északamerikára is, an
nak ellenére, hogy ott még nem fegyveres erőszakkal, hanem 
egyelőre csak diplomáciával dolgoznak. Mi lenne más 
a nyugati félteke szigetvilágának „kikölcsönzése", a ha
dihajóbázisok „bérbevétele" stb. És most, amikor a német—olasz 
—japán hármas egyezmény létrejött, ami véglegesen bebizonyí
totta a szerződő államok terjeszkedési, imperialista szándékait, 
Amerika még idegesebben készülődik a háborúra. Megfeszített 
energiával fegyverkezik, mind ujabb és ujabb hadihiteleket sza
vaztat meg a kongresszussal és egyre fenyegetőbben lép fel a 
Cteende&dóceánon terjeszkedő japán imperializmussal szemben, 
mivel ez veszélyezteti leginkább hatalmát a világtengereken. 

Mindezt összevéve tehát a mai háború egyetlen küzdőfele sem 
vonhatja k i magát az imprializmus vádja alól. Ennek az imperia
lizmusnak szenvedő szereplői a kisállamok, melyek akarva, nem-



akarva belesodródtak a mai háborúba és elvesztették független
ségüket, szabadságukat. 

Augusztus folyamán jelentette a Havas-ügynökség, hogy az 
általános Szakszervezeti Szövetség (CGT) egyik toulousei^ gyű
lésén azt a határozatot hozta, hogy „szakít az osztályharc idöló-
giájával". E z a gyűlés jelentős dátuma a francia szakszervezeti 
és reformista mozgalomnak. Azt osztálytudatos imunkásságúak 
sikerült hosszú harcok után 1936-ban a szakszervezeti egység 
létrehozása. Az egységes szakszervezetekbe tömegesen iratkozott 
be a francia munkásság úgy, hogy rövidesen 5 millió tagot szám
lálj a Szövetség és jelentős tényezőjévé vált ezáltal a közéletnek* 
Nehéz, hosszú harcok, tömeggyűlések, sztrájkok,, büntetéseké 
uzémmégszállások árán sikerült is akkoriban a francia munkás
ságnak kiharcolnia a negyvenórás munkahetet, a fizetéses sza
badságot és más munkásjogokat. A tőke kénytelen volt ideiglene
sen visszavonulni. 

Persze ós!^ ( rövid időre, Megindult a tőke menekülése az 
országból és eziel egyid,őben a frank értékének tudatos lemor-
zsolása és az áremelés, hogy így egyensúlyozzák a kiharcolt, bér
emelést. És Jouhaux, Belín és a többiek — kezükre jártak a 
„kétszázaknak" és ezáltal ők maguk járultak hozzá a szakszerve
zeti egység szétrobbantásáboz. Ázutpn következett a sajtókam
pány. A bankok és a külföldi reakció nem kímélték a pénzt és a 
titkos alapok megtalálták az utat a Belinekhez, akik sárga sajtó
jukban nem a munkásgyermekek tejóért, de a „baloldali kilengé
sek" ellen küzdöttek. Persze, akkor még nem merészkedtek úap-
fényre. Akkor még nem léptek fel az osztályharc ellen. Ellenke
zőleg. Az osztályharcért léptek síkra, — csak épen az osztály
harcos elemeket zárják k i a mozgalmakból. Nem az osztályharc 
ellen prédikáltak még, csak épen az osztályharc hatalmas orszá
ga ellen* A. kétszáz család érdekében meg akarták „tisztítani" a 
szakszervezeteket legbátrabb, legtudatošabb tagjaitól és elszige
telni akarták a tagokat a keleti befolyástól. ( Tervük nyílt volt: a 
szakszervezeteket a munkások várából azok egérfogójává tenni. 

Azután jött a háború. A háború a nyersanyagok, profitok 
és piacok új felosztásáért. És a Blujnok* Jouhauxok és Bélinek 
most is helyükön voltak. Felbontottákaz egységfontot, kizárták 
az öntudatos tagokat a szervezetekből, míg sikerült. is nekik az 
5 millió, tagot szálpiáló szervezetet 1 millió tagot számláló szer
vezetté rontani. Ajzujtán n^egkotöttél^^ iparbárókkal a „várhéke"-
szerződést, amelyben ^ankófelhatal^a^t adtak ^z iparbárpknák 
a szociális kérdés tetezés ^szerinti jn^^xáéB&r^. f „A. demokrácia 
hábotrú^ábaín" — jelentették k i { a reförmista . vehetők ' —r nincs 
h e l W az. ó s z t á ^ h ^ 

MostVbQgy a tőké> ahappri^b^n Vé^és^getT szeuvedett, a re
formista vezérek a szakszervezeti szövetséget korporációs szervvé 
alakítják a tekintélyuralmi reakció szolgálatában. * 



Belgiumból körülbelül egyidőben szintén azt jeléntik, hogy 
de Man a szociáldemokrácia „hivatását" befejezettnek' jelentette 
k i és felhívást intézett a munkássághoz az egységpárt megalakí
tására. A bankárok, iparbárók, a rexisták és minden más reakció
sok, mint pL a flamand nacionalisták egy pártba kell hogy lép
jenek a munkássággal. A 8 millió lakosú országban a 600 ezer 
tagot számláló munkáspárt 64 képviselőjével és erős szakszerve
zeteivel jelentős tényező volt. De a vezetők előtt nem a munkás
érdekek lebegtek. A Spaak-ok és a Manók az angol-francia im
perializmus szolgálatában állottak. Most pedig felhívják a mun
kásságot, hogy kapituláljon urai előtt, maga robbantsa fel szer
vezeteit és boruljon a reakció kar ja iba 

Dániából és más országokból is hasonló hírek jönnek. A 
reformizmus felbomlóban van. A tőke haldoklása egyúttal a re
formizmus haldoklását is jelenti. Akadt olyan ember, aki ezt 
már 1927-ben látta és megjósolta. H a cég csődbe jut, a fióküzlet 
sem virulhat. De ez a csőd csak a vezetőkre vonatkozhat. A tö
megek meg fogják találni helyüket az új keretek között. 

A munkáspártok megkezdték harcukat Luiz Cárlos Prestes 
brazíliai munkásvezér kiszabadításáért, aki már négy éve él a 
börtönben, de szellemi frisseséget és munkakedvét teljesen meg
őrizte. Most valószínűleg az U S A befolyására, mert Prestes har
cölt áz U S A gazdasági térhódítása ellen Lat in Amerikában és 
mert börtönben is szimbóluma és zászlaja a brazil munkásságnak, 
új és olyan bűnügyi pört indítottak ellene, amelynek büntetése 
halál is lehet annak dacára, hogy Prestes ezt á bűnt nem követte 
el. 

A világot legjobban érdeklő események kétségkívül Berl in és 
Rómában játszódtak le mosanában. Ribbentrop római megbeszé
lései és Cianó gróf berlini tárgyalásai, valamint Sunner, spanyol 
belügyminiszter németországi látogatása minden bizonnyal a 
háború és a világpolitikai helyzet ujabb eseményeinek előhírnöke. 

Néhány nappal ezelőtt megkötött német-olasz—japán hármas
egyezmény tulajdonképen még nem jelentkezett a gyakorlatban, 
nájnt hatóerő. De előre is meg lehet állapítani, hogy Itt a szer
ződő államok imperialista érdekeinek összhangbahozásáról van 
szó. E r r e nagy szükségük van, különösképen ma, amikor a gyar
mati kérdés a világpolitika előterébe került és amikor úgy a dip
lomáciai, mint katonai tevékenység ezen a téren csúcsosodik ki . 

Áz európai hadszíntér ugyanis ismét befagyott, mint a né
metek nyugati offenzívája előtt. Most azonban ez a mozdulatlan
ság hosszabb ideig eltarthat. Mindkét fél erősen készül a vég
leges leszámolásra, amely megint , , $ § s & c 0 ^ e ^ l ^ 
folyamán lehetséges, a Csatorna, mely Angliát az európai konti
nenstől elzárja, mindezideig olyan akadályt jelentett a németek
nek, amit nem voltak képesig adórendelkezésükre álló eszközök
kel legyűrni. 



Ezzel szemben sokkal nagyobb az aktivitás a gyarmatokon^ 
Indokinában, Afrikában, Közelkeleten. 

Spanyolország csatlakozását a tengelyhez a napokra várják. 
E z azt jelentené, hogy Anglia gibraltári pozíciói kerültek veszély
be. H a Angl ia elveszti Gibraltárt, egyetlen útja Indiába az af
rikai partok mentén vezet. Éppen ezért nagy szüksége lenne 
Szenegália legnagyobb kikötőjére, Dakarra, amit a francia ha
tóságok azonban nem adnak ki kezükből. E z talán részben meg
magyarázza a nemrégi támadást Dakar ellen és Angl ia erőlkö
dését, hogy a francia gyarmatokat elszakítsa az anyaországtól* 

Gibraltár és Szuez. Ezért a két nagy tétért folyik most az 
elkeseredett küzdelem. H a a B r i t Világbirodalom ezeket a pon
tokat elveszti, menthetétlenül elvesztek a gyarmatok ós korona
birtokok. Indiáról még kevsebbet írnak a lapok. Ennek a világ 
legnagyobb gyarmatának világpolitikai jelentőségéről keveset 
hallani. Pedig ez áll minden gyarmati háború, minden gyarmati 
összecsapás mögötte E z t közelítik meg lassacskán az új imperia
lista hatalmak egyrészt keletről, másrészt nyugatról. Csak száz-
kilómóterenként haladnak előre és ezer kilométerek válsztják el 
őket tőle, de kitartóan és. állandóan közlednek feléje. Gibraltár és 
Szuez, akármilyen messze vannak is Indiától, óriási lépéssel 
viszik közelebb a hódítókat céljukhoz. 

A z Indiába vezető úton fekszik azután még sok más, ami 
miatt szintén érdemes a háborút minden viszontagság és szenve
dés ellenére folytatni. Közelkelet petróleumja az a csábító hata
lom, ami az imperialista képzeletet a legjobban izgatja- Mindez 
pedig kizsákmányolható területeket jelent. Olyan területeket, 
melyeken szintén emberek élnek, de ahol az elnyomás embertelen 
és az életviszonyok állathoz méltóak. 

Terjeszd 
a HID-ai 

Szubotica, 1940. szeptember 30. 
Szántó fArpód 



A szt. barbárai halászok 
Rövid regény közlését kezdjük a Hid mostani számában. 

Távoli az alföldi erriber számára mesésen különös környe
zetben játszódik le Anna Seghers regénye: A szent barbárai 
halászok. Szent Barbara egyike a sarkvidékhez közeles&, 
sziklák, fjordok, vad szirtek, alattomos zátonyok közt meg-* 
bújó hajósfalvaknak. Ahol csenevészek a fák, s ahol az ár-
apály-árdagály játéka r+szszagú homokot hord a szűk öblök 
padkájára, ahol a hegyek szmte a tenger vizébe szakadnak, 
s ahol a halzsir-mécsessel világító falvacskák komor népére 
csak az öblök kőszálain emelt világítótornyok vetnek éles 
fényt. 

A romantikusan gazdagnak és kulturálisan awnyira fö
löttünk állónak képzelt északi népek halászvidékeinek durvát 
nehézkes, halhulladékon tengődő, roszszagú és hideg életéből 
néhány hetet filmszerű gyorsasággal vetít elénk az írónő* 
Talán még a mi esett életünknél is vigasztalanabb az a zor
don levegőjű, a meleg napot is olyan ritkán érző vidék 
nyugtalan sorsa. (I, L) -

A st. barbárai halászok zendülését végül is befejezettnek lehe
tett tekinteni, mikor a halászok az elmúlt négy esztendő bérifelté
telei mellett nagy késéssel kihajóztak. Mondhatjuk úgy is, hogy a 
zendülés igazában már véget ért. mikor Hullt beszállították Port 
Sebastianbá és András, menekülés közben elpusztult a szirtek kö
zött. A prefektus jelentette a fővárosnak, hogy az öbölben helyreállt 
a nyugalom s rögtön el is utazott. St. Barbara most csakugyan 
olyannak tünt, mint minden nyáron. De még sokáig, a fcatonák tá
vozása után, s mikor a halászok már a tengeren jártak, ott gubbasz
tott a lázadás az üres, fehér, nyáriasan kopár vásártéren s nyugod
tan gondolt gyermekeire, kiket megszült, felnevelt, ápolt és megőr
zött az egyetlen célra, amiért érdemes volt élniük. 

Hull október, elején, hajnalban utazott el a kis, rozsdás parti 
gőzössel St. Barbarába. A Margit-szigetről indult útnak. A port-
sebastiani zendülés után ezen a szigeten heverészte végig a nyarat 
a kikötő egyik koosmapadján. Sánta IáJbát, melybe golyót kapott, 
mint ezt a köröző levél is hirdette, sikerült kigyógyítani. 

Eeő lógott a levegőben. A gépház mellett kis csapat birka bége
tett _A sós levegő, az állatok és a gépolaj szaga összevegyült az át
kelés egyetlen, édeskés illatában. Hull a korláton áfr a fehér 
heget figyelte, melyet a hajó tépett fel a tengeren, amely begyógyult 
és megint felszakadt és megint begyógyult és újra felszakadt. A r r a 
gondolt, hogy mindent nagyon pontosan meg kell jegyeznie, nemcsak 
a heget, de a kapitány mellényén a gombobkat, a madarakat a le
vegőben, mindent, általában mindent Mellette, egyetlen utas az álla
tokon kívül, leány könyökölt a korláton. Fekete kócosságában lom
hán szundikált a víz felett. 

Ugy emlékezett, mintha ezt a sárga nyaklbavetö kendőt látta 
volna már ide-odavillanni a Margit-sziget strandján, a katonák és 



halászok között Sovány testét kifacsarták a matrózok öklei, kiknek 
szerelméből arra sem futotta, hogy karpereceket húzzon barna, száí-
kavékony karjaira; ezt a testet hozta most vissza szülőfalujába. 
Hirtelen kedvet kapott erre a lányra. Beérte volna már, ha meg
érintheti a leány mellét, mielőtt a horizont szélén az a sáv ott földdé 
sűrűsödik. De a leány csak lófrált körülötte, a gépház fölé hajolt és 
lekiáltott a fűtőnek valamit. Hull átment a gőzös másik végébe. 
Olyan csalódást érzett, mintha jóég tudja, milyen nagyszerű nő .ül
tette volna fel. Megint a vízbe bámult. És megint kínzó vágyakozás 
fogta el, hogy mindent alaposan megjegyezzen, amit lát. Hirtelen 
ama gondolt, hogy mindez az értelmetlen szomjúság, a rút, sovány 
lány után s a vágy, hogy mindent meg akar jegyezni, talán nem is 
más, mint a halálfélelem, melyről hallott néha beszélni. 

Déltájban megijedt A barna sáv már több volt mint homályos 
távolság; az volt a part. A part, mely a távcső cirkalmálban szabá
lyos körnek tűnt, véigig a szirtek mellett a kőrakásszeríí kunylhók, az 
árbocok a levegő eleven testébe döfték hegyüket, a móló závár ját 
lassan előretolja valaki és lezárja a keskeny, mély öblöt. 

Még reménykedett, hogy történik közben valami, a gőzös meg
fordulhatott még, a partot elsöpörhette a tenger. De a gőzös felbő
gött s a part most egyetlen lendülettel közelebb került. Aztán me
gint csend, szürke, álmos sodródás. Később ugrálni kezdett a hajó
harang. A kikötőhídon két idevaló ember kuporgott az esőben. Kö
tél repült feléjük. A lány mélyen áthajolt a korláton. 

— „Te sem híztál meg. Mária! . « " 
— „Mi közöd hozzá!" 
Az egyik nevetett, a másik egészen fiatal m,ég, feléje fordult s 

összehúzott szempillák mögül vizsgálta a leányt. Hullt is észrevette. 
Barna, közönyös arcát egy pillanatra kíváncsiság, reménykedés s 
enyhe gőg világította át, mikor szemügyre vette az idegent. 

i* 
A kocsmáros ingujjával törölte le az asztalt és gyűlölködő tekin

tettel állította a poharat és az üveget az idegen vendég elé, aki 
drága pálinkát is tudott rendelni ebben az esztendőben, mikor honfi
társainak a legközelebbi halászatig kenyérre sem futotta. Hull tele
töltötte a poharat és a vidék szokása szerint megkínálta szomszédját 
Kedqnnek, hajómesteri a „Veronikádról gőgösen vékonyra szorított 
ajkakkal érintette meg a pohár szélét és sflótlanul tette le. 

A söntés ablaka mögött állott az asztal, ott poharaztak. Október 
eleje, délután. Az ég és a föld tompán és mozdulatlanul, óloniszür-
kón és esőterhesen meredtek egymás felé, mint valamilyen irtózatos 
hidraulikus prés fémlapjai. És hideg volt, nem éppen csípős, hanem 
a» a lassan átható hidqg, mely bepácolta a tárgyakat ls, a kocsma
asztalt, a falipolcon az üvegeket, a befagyott zenélő ór«át. A hajó
sok a fal mellett szorongtak, szűkösen egymás mellett, szálegyene
sen, térdükön nyugtatott kezekkel. Nem fogyasztottak semmit s va
lószínűleg azért jöttek csak ide, hogy közösem hallgassanak. Olyan 
emberek egykedvű arckifejezésével bámultak maguk elé, akik cél
talannak tartják a szófecsérlést mert a vihar úgyis túlordítja a 
beszédet 



Hull elkeseredett. Mié»t jött idet A világ tel*v volt meleg é» vi
dám zugokkal, mindegyik nyitva állt előtte, miért nem utazott el, 
minek ül ittt * 

Az ablak mögött az ég vastag záporral zuhant a tengerbe. Hir 
telen esteledett, váratlanul, észrevétlenül, alig valamivel szürkéb
ben, mint a nappal. Mint egy kinyújtott kéz mutatóujja, fordul 
köribe földön és égen a Margitsziget világítótornyának fénye, mintha 
övé lenne minden, amire reámutat, egy-egy rövid s aztán két hosszú 
villanással. Valahol nagyon messze, gőzös bőgött fel, egészejn úgy, 
mint a gyermek, aki sötétben felismeri anyját. 

A kocsmáros felmászott a söntés asztalára s meggyújtotta a 
lámpát. A férfiak meg sem mozdultak. A lámpa fényétől, mely meg
puhítja és összetereli az embereket, szempillájuk sem rebbent. 

Hull az ablakra bámult. De az ablak mögött nem mutatkozott 
semmi. Teljesen besötétedett már. Csak az eső húzott sávokat a pá
rás üvegen. Söntésablak jutott eszébe, egy másik kikötőből, nem is 
errefelé, messze lent valahol. Az üveg ragadt a piszoktól, az üveg 
mögött dinnyék dagadtak halomban, egyiket meg is szegték, a diny-
nye leve cukrozott gyöngyökben fagyott mog, a húsos karéjon szú
nyogok táncoltak. A keskeny uccában sűrűn tapadtak egymáshoz 
a házak, a fényes és maróan fájdalmas hőség lezabálta az ember fe
jéről a koponyacsontot. Hull rendületlenül bámulta a dinnyét. A 
karéj olyan üdének tünt, olyan nedvdúsan és párolgóan kínálkozott, 
hogy kosz ós szúnyogok ellenére is kedvet kapott reá. Néha felnyílt 
az ajtó, ilyenkor vékony kis hangok szivárogtak elő, valamilyen 
fahangszer adta ki ezeket, az istenverte fekete dallamokra emlékez
tette ez a hang, féhért ember soha nem tud ilyet összehozni. 

Hallgattak. Állhatatos időközökbepi keringetlj a vilá/gítótor,ony 
fénye, a sötét falat) érintette, az árnyékba merült arcokat. Karjaiban 
olyannak tünt a kocsma, mintha künn a sötétben úszna', valahol, tar
talmával és lakóival együtt, mint a hajók a viharban. A hajósok 
mereven bámészkodtak. Talán nem is gondoltak semmire, talán egész 
rendkívüli dolgokon törték a fejüket. 

,.Ha megtalálnak és elcsípnek"* gondolta Hull, „akkor soha többé 
nem lesz más barátom, csak ezek itt, soha többé nem ülhetek kocs
mában, soha többé nem hallom azokat a vékony kis hangokat s nem 
ehetem többé olyan dinnyét." 

Találomra rendelt eddig. Most nekivadult, három, négy poharat 
hajtott fel egymásután. A halászok elfogódottság nélkül és közönyö
sen Ibámulták. Torkát összeszorította eddig valami, most enyhült ez 
a szorítás, szája lassan átmelegedett, torka, szíve már gyanítottak 
valamit, mindjárt be fog következni, amit vár, mellébein hőséget 
edzett, most már közel járt hozzá, felugrott. 

Milyen egyszerű minden. Még el is mehetett innen. Senki nem 
ismerte fel. Egyetlen! ember sem tudta még, hogy Ő Hull, a sebastiani 
Hull. Ha később megtudják, talán azt gondolják majd, hogy elég 
gyalázat. De a gőzös, mellyel ideérkezett, holnap reggol vissza is 
viszi. Margitszigetről tucatjával indultak naponta hajók minden el
képzelhető kikötő felé. Persze! hogy gyalázat. De odaát elolvad a 



gyalázat a forró napsütésben. Milyen egyszerű minden! Felugrott,., 
pénzdarabot dobott az asztalra, elrohant, becsapta maga mögött az 
ajtót. Lerohant a meredek ösvényen, mejy a kikötőhöz vezetett, be
mászott a kabinba, kétségbeesetten várta, hogy megkonduljon a ha
jóharang. Végrje elindultak. Felment a fedélzetre. E z itt St. Barbara 
— s amilyen ijesztő gyorsasággal nőtt meg nagyra tegnap, úgy zsu
gorodott most kisebbre^ egyre kisebbre. 

Hull összerázkódott. A pohár üresen állott előtte, csak peremén, 
riagadt a lélekzet párája, különben semmi. Most ő is térdén nyug
tatta kezeit, mint a többiek. Körülnézett, lassan megtudta már külön
böztetni az arcokat ós egyenként meg is jegyezte. * 

A kocsmáros, aki eddig a söntósasztalon szundított, most fülelni 
kezdejtt. Aztán rögtön kisietett. A szoba mozgalommal telt meg. Az~. 
egyik vakaródzott, a másik lábával súrolta a padlót. Figyeltek. 
Forró rekedt hang csattant fel odakint, morgás és léptek visszhang
zottak. A lány érkezett meg, akivel együtt utazott a gőzösön. Csu
romvizesen és tapadó ruhákban lépett be, egérre emlékeztetett, amely 
megfürdött a tócsában. Tagjai, motyója, szoknyája csöpögtek a ned
vességtől. Kisírt arcát a falnak fordította, így osont végig a szobán. 
Felugrott a lépcsőre, mégegyszer visszafordult és szabad kezével' 
megindította a zenélő órát. Valaki megszólalt: 

— „Desak, ez aztán a fogadtatás!" 
A kocsmáros csendesen sfelélte: 
„Már reggel megérkezett, nem akarom, hogy odalent csavarog

jon. Aki valamit akar tőle, jöjjön ide." 
Most sűrűbben nyilt az ajtó. Puha, széles léptekkel érkeztek, 

mintha vízen járnának. A kocsmáros kedvetlenül állott fel, ha valaki 
italt rendelt, bosszúsan töltött a poharakba, aztán visszakushadt az*, 
asztalra. K i s idő múlva lejött a leány. Odafönn megszépítkezett; 
mégis, hogy ázottan és fagyottan lépett be, meztelen nyaka, mint 
egy halszálka, olyan sovány. Kócos fekete fürtjei, még mindig ned
vesen tapadtak. Hull, mint mindenki arra gondolt, hogy szeretné 
megmarkolni, szeretne aludni vele, testének éles szögleteit testén 
érezni. A leány elsietett mellette és háta mögött kezdett motozni. Nem. 
fordult hátra. Hallotta, hogy valaki ezt kiáltja: „Gyerünk Mária!** 
Mária füttyentett, cipősarkai koppantak. Fiatal fiú ült Hullai szem
ben, úgy rémlett, látta már valahol. Hull vállain át bámult mozdu
latlan merevséggel a lányra, fiatal, barna arica még üdébbnek tünt 
és megszépült a vágyakozástól. A leány énekelni kezdett. 

„Az öreg Kedel kapitány feleségének ülepén 
Igazán elfér, aki csak akar — 
Vaubert gróf és fiai is ott töltik a telet, akárcsak én: 
Kedel kapitány feleségének alsószoknyája mindenkit betakar. 
És az imádnivaló godel-i urak 
És Stebastáanból a fiatal Br<edel 
És az öreg Bredel is, megtalálja néha oda az utat 
S még a kapitány úr is ott teleL" 
A fiú, aki Hullai szemközt ült, fejét Kedennek vállára hajtotta:. 



-és mosolygott A lány összekulcsolta tarkóján kezeit, hegyes könyö
kéből, testének minden sarkából én szögletéből, mint lehasított kő
darab éles szegleteiből, apró szikrák csaptak elő. Tovább énekelt: 

„Az Alessia, mikor Sebastianban kikötött" 
A fiú táranyitott szemekkel hajolt az asztalra. De most már 

egyenesen Hull arcába bámult. S akik jobbra ós balfelé ültek tőle, 
önkénytelenül mind reáfigyeltek most. Aztán valamennyien csak őt 
bámulták. Hull nyugtalankodni kezdett. Kihúzta magát, az asztalra 
meredt. A pillantások mereven és ellenségesen tapadtak reá, mintha 
megkövetelnék, hogy nézzen farkasszemet velük, mert ezt éppen tőle 
el is várják A fiú mélyen lélekzett és ültében a falnak dőlt. Pillan
tása még mindig Hull szájára tapadt. 

Hull csakugyan látta már egyszer ezt a fiút. reggel, a kikötőben. 
*_ 

Éppen szónokolni kezdett Hull, mikor Kedennek odaszólt vala
mit a fiúnak, aki összeráncolt homlokkal, kedvetlenül nagyta el a 
söntóst. A küszöbön tétován megállt még, mintha remélné, hogy 
visszahívják. Azután lerohant a part felé s befordult azon a keskeny 
ösvényen, melyet csak az idevalósiak ismertek ós használtak, a szir-

. tek között. Léptei mögött a sötétben esőtől jóllakottan ásítozott a 
tengeri Csak itt-ott villant meg egy-egy szirt körül valami fehér tajték. 
(Folyt, köv.) ' Anna Seghers 

Figyelő 

A drágaság elleni küzdelem 

„Az árak állandó emelkedése közepette közvéleményünk 
világosan látja, hogy az üzóriek, haszonlesők, egyes gyá
rosok és nagykereskedők zavartalanul gazdagodnak a 
széles fogyasztó tömegek rovására. A drágaság kérdése 
nemcsak jelentős gazdasági, hanem sokkal súlyosabb tár
sadalmi kérdéssé vált . . ." P O L I T I K A , 1940. I V . 25. 

A drágaság elleni harc a közérdeklődés homlokterében áll. Ut
cán, üzletben, piacon, kávéházban, gyűlésen, az újságok ós folyóira
tok hasábjain állandó télma. Mindenki panaszkodik: a Pénzember, a 
gyáros, a nagykereskedő, a földbirtokos, a szaladgáló kisemlber, a 
hivatalnok, a munkás, a paraszt. A hullámok mind nagyobbak és 

.nagyobbak, megszüntetni, megállítani senki sem képes. 
Mindenki az árak emelkedéseié panaszkodik, pedig ez a jelenség 

nem bir olyan nagy fontossággal, amilyennel illetik. Hiszen volt 
.már máskori is 400 dinár a búza és a panasz nem volt olyan nagy, 
mint ma. A kérdés magvát az árak színvonala csak részben érinti. 
H a az árak emelkednek és ugyanakkor a munkabér is hasonló mér
tékben emelkedik, nincs semmi baj, illetve semmivel több baj, mint 

. ateelőtftt. S<őt előfordulhat kivételesen az a hely se t is. hogy az árak 



emelkednek és olcsóság van, t. i. ha a munkabérek még nagyobb** 
mértékben emelkednek, 

A lényeg tehát az árak és a munkabérek egymáshoz való viszo
nyában rejlik. Véleményünket a drágaságról ez a két tényező hatá
rozza meg. A pénzben kifejezett ár csak egyik kísérő jelenségé a 
beálló változásoknak és korántsem okozója a "bajnak. Az 1928̂ -1£3$ 
között lezajlott gazdasági világválság idején pl. az árak estek, d<* 
a munkaíbérjck és általában a kereseti lehetőségek sokkal nagyobb 
mértékben csökkentek ós ezért akkor is — az áresések ellenére — 
drágaságról beszéltek az emberek. 

A kérdés lényegét érinti éö ezért ki kell kutatnunk, mitől függ 
az árak és a munkabérek színvonala. Két tényező jön itt számításba: 
az árúk és a munkaerő tulajdonosainak, a tőkés és a munkásosz
tály egymáshoz való viszonya a döntő. Ha a tőkés osztálynak, osz
tályszervezetei útján sikerül a munkásság munkabérét alacsony 
színvonalon tartani, ugyanakkor pedig a forgalomba bocsájtott árúk 
ár#it felemelni, romlik a dolgozók gazdasági helyzete és drágaságról 
kell beszélni. És fordítva: ha a dolgozóknak osztályszervezeteik 
által sikerül béreik emelését kikényszeríteni, ugyanakkor, pedig az 
árakat is a volt színvonalon tartani (ami csaknem lehetetlenség), 
olcsóság lép fel. 

A dolgozók harca a magasalbb munkabérért olyan régi, amilyen 
régi az osztálytársadalom. A harcban alkalmazott módszerek közül 
legjobban a szervezett, egyöntetű fellépés bizonyult hatásosnak. Ezt 
a szellemet fejlesztik és tartják életben a dolgozók osztályharcos 
szervezetei, érthető tehát, hogy a tőkés osztály minden eszközzel 
azok beszüntetésén fáradozik. Elsősorban azért, mert ^zek ét' bzíerr 
vezetek minden olyan intézkedést, amely a dolgozó tömegek ká
rára menne, idejekorán ószrevesznek, a köztudatba dobnak és har
colnak ellenük. Az osztályszervezetek épsége és sérthetetlenségei tehát 
a dolgozó osztályok elsőrangú életérdeke. Korunk nagy igazságtalan
ságai közé tartozik, hogy sok európai államban sikerült a tőké9 
osztálynak a dolgozók osztályharcos szervezeteit erőszakos eszközök
kel felfüggeszteni. Ilyen országokban a dolgozók más eszközökhöz 
kénytelenek folyamodni, hogy létérdeküket megvédjék. 

A drágaság akkor kezdődik, amikor a társadalom túlnyomó 
tölbbségét képező dolgozó osztályok kénytelenek életszínvonalukat 
csökkenteni. Az életszínvonal leszállításában van bizonyos fokoza
tosság: Először, lc kell mondani a szórakozásról, a moziról, színház
ról, újságról, könyvről, rádióról — fel kell tehát számolni az u. n. 
kultúrélctet. H a a drágaság fokozódik, olcsóbb lakásba kell költöz
ködni, kevesebb ruhát és cipőt venni és foltozni a régit. Végül ke
vesebb kosárpénzt adni a feleségnek, azaz csökkenteni a kenyér-, 
liszt-, hús-, cukor- és vaj-adagot. 

Mi minden következik ebből t 
A kulturális élet igényeiről való lemondás sivárrá teszi nem 

csak a hétköznapot, hanem az ünnepet is. Fokozott tájékozatlanság 
az élet nagy kérdéseiben és a hétköznapok mindenkori eseményeiben. 
Az olcsóbb lakás természetesen rosszabb: a falak nedvesek, a kályha 
nem fűt, a levegő fülledt, az ételszag átjárja a szobát* ahol többen . 



alszanak. Ebből tüdőbaj, gyomorbetegség, neuma és lábfagyás kö
vetkezik. A ruha és lábbeli hiánya is ilyen irányban hat. Mindezt 
betetőzi az ízetlen és tartalmatlan táplálék. 

Minél több emberrel történik ez meg, annál inkább társadalmi 
jelentőségű kérdés a drágaság és annál inkáblb foglalkozik véle a 
nyilvánosság. Csak természetesen nem mindig szakszerben. Sokan 
a baj okát egyesek elvetemültségében látják, mások megint külön
féle elavult módszerek benemtartásában stb. Pedig társadalmi jelen
sége^ okai sohasem erednek az egyének elhatározásából. Aa egyének 
csak kifejezői és végrehajtói bizonyos társadalmi erők akaratának. 
A társadalmi erőket pedig sohasem lehet egyénekre boncolni, mert 
ezáltal megszűnik társadalmi mivoltuk. 

Társadalmi erőnek számítható pl. a tőkés-osztály, a parasztság, 
a munkásosztály, a középosztály stb. Mindezen rétegeknek meg van
nak a tötíbé-kevésbbé hatásos érdekszervezeteik, amelyekkel érdekei
ket megvédik, akaratukat kifejezik és lehetőleg végrehajtják — 
társadalmi szrepüket meghatározzák. 

A társadalmi erők egymáshoz való viszonya mindig változik, 
mert az élet fejlődésének általános törvényeit követi. Az erők növe
kednek, hanyatlanak, egyik vagy másik irányban hatnak, harcolnak 
egymással stb. Ezeket nem hagyva figyelmen kívül könnyű lesz ki
kutatni, mily társadalmi erők érdeke és akarata a drágaság. 

A drágaság, mint társadnlmi tünet gazdasági válságok és hábo
rúk idején növi ki magát elsőrangú társadalmi kérdéssé. A válság 
lényegéhez tartozik, hogy a felszaporodott árukészleteket nem lehet 
eladni és ezért a gyárak leállnak, a kereskedelem alábbhagy és a 
tőkének jövedelme csökken. Ilyen helyzetből kiutat a tőkés rendszer 
hívei a terjeszkedés politikájában látják, másszóval idegen piacok 
meghódításában, ahová a felhalmozott árúiöbbletoket el lehetne he
lyezni. Mivel azonban a másik állam tőkései is védik a maguk pia
cait és fegyveres támadásra fegyveresen hajlandók felelni, fegyver
kezési verseny indul meg a riválisok között és eluralkodik a háborús 
légkör. Ilyen légkörben a kiadások két oknál fogva növekszenek: 
a fegyverkezés emelkedő kiadásai és a belső ellenálló erők leszere
lése miatt. A már bekövetkezett háborúban ezek a kiadások ugrás
szerűen emelkedtek (hogy a frontkatonának a harchoz mirdene meg
legyen, 12 embernek Jkell dolgoznia: Anglia két nap alatt elkölt há
borúra annyit, amennyit Jugoszlávia egész évi költségvetése kitesz? 
Németország háborús készülődése Jugoszlávia száz évi költségveté
sének megfelelő összegbe került stb.). Ilyen kiadásokat a korábbi 
eszközökből már nem lehet fedezni és új jövedelmi források után 
kell nézni. 

A megnövekedett terheket egyik társadalmi osztály sem akarja 
magára vállalni. Az uralmon lévő tehát rákényszeríti azokat a töb
bire, míg magát kivonja alóluk. 

A terhek áthárítására több eszköz van. A legelsők egyike az u. 
n. i n f l á c i ó — magyarul a mesterséges pénzbőséig előidézése. E z 
alatt a bankóprés szabadjára eresztését kell érteni, vagyis az arany 
alapot nélkülöző pénz szaporítását ás értékének rohamos csökkenté
sét. Nálunk a múlt év augusztusa óta megkétszereződött a bankje-



gyek összege. Ennek folytán az árak hihetetlen magasságiba szök
kennek és a munkabérek csigalassúsága emelkedése messze mögöt
tük marad. A másik eszköz a bérmozgalmak betiltása, miáltal meg
szűnik a lehetősége annak, hogy a dolgozók ezúton vívják k i a ma
gasabb munkabéreket. Ugyancsak hatásos eszköz a munkanap meg
hosszabbítása. A tőkések kartellbe és trösztökbe tömörülnek és úgy 
a munkásaikkal, mint a vevőikkai szemben egységesen lépnek fel. 
H a sztrájk van, nem veszik fel egymás munkásait. Egységes árat 
határoznak meg, amely alatt egyikük sem szolgál ifi árút és feloszt
ják maguk között a piacokat úgy 'belföldön, mint külföldön. Mind
ezen intézkedéseket divatos jelszavakkal takarják le, mint pl. „ál
talános takarékosság", „dolgozzunk többet — likvidáljuk a lustasá
got", „kevés a nép pénze — nyomjunk többet" stb. Ezekhez az in
tézkedésekhez tartozik még a forgalmi és a fogyasztási adónemek 
szaporítása, mint a legáltalánosabb fogyasztási cikkek különadóval 
való megterhelése. Miután a gyáros és a kereskedő ezeket az adókat 
az árú árába kalkulálják, világos, hogy ismét a legszélesebb nép
rétegek fizetik ezt is. 

A fentiekből látható, hogy éppen azok a rétegek, amelyeknek a 
jövedelme válság vagy háború idején csökken, vagy teljesen meg 
is szűnik, viselik a rendkívüli állapotok csaknem minden költségét. 

Ki s államokban a kérdés még jobban komplikálódik. Itt nem 
csak a belső társadalmi erők egymáshoz való viszonyáról van szó, 
hanem nxég a szomszédos nagyhatalom is mint tényező lép fel. Egy
szerűen megparancsolja a kicsinek, ha békét akar, lépjen vele üzleti 
összeköttetésbe: adjon el neki gabonát és nyersanyagot és vegyen 
tőle cserébe ipari cikkeket. H a a kisállam nem keres másik nagyha
talomnál támogatást, kénytelen elfogadni az ajánlott feltételeket és 
ezzel egyszersmind kiszolgáltatni minden vagyonát a szomszédnak. 
Gabonát és nyersanyagot szállít a nagyhatalom által megszabott 
áron, amely rendszerint alacsonyalbib a belföldi árnál, ugyanakkor 
ipari cikkeket vásárol nála, miáltal hazai ipara mindjobban vissza
fejlődik. A fokozott kivitel erősen csökkenti a belföldi gabonakész
leteket, ezért a gabona árai is felfelé ívelnek. Megindul az árdrá
gítás, árúrejtegetés, lelkiismeretlen spekuláció stb., amely tünetek' 
már aligha szüntethetők meg, 

Mindezek a körülmények járultak ahhoz, hogy Jugoszláviában 
múlt év szeptembere óta a táplálkozás 61%-kal, a ruházkodás 42%-
kal és a fűtés, világítás 43%-kai emelkedett, viszont a munkabér 
csaknem megtartotta erejdeti színvonalát. 

Sokan azt hiszik, (hogy a gabona árának emelkedése legalább a 
parasztságnak kedvez. E z azonban csak földbirtokosokra és a zsíros-
parasztokra áll. A törpebirtokos szegényparasztnak, de különösen 
a napszámos földmunkásnak alig van annyi gabonája, hogy a telet 
valahogy kihúzza. Az árak emelkedése őt tehát épp annyira, vagy 
talán még jobban gondba ejti, mint a városi kétkezi munkást. 

A drágaság elleni küzdelem eredményeit illetően a sajtó igen 
pesszimisztikusan ín A beográdi „Politika" szerint „A drágaság 
ellen nálunk alkalmazott módszerek a rossz szervezés és az intézke
dések lomhasága miatt csődöt mondtak. Az állam határozatlannak és 



~tehetlennek bizonyult. Nyolc hónap küzdelme eredménytelen maradt. 
Az üzérkedés és a fogyasztó tömegek rovására történő, meg nem 
engedhető gazdagodás elleni harcban a hivatott tényezők nem csak 
határozatlanok voltak, hanem éretlenek is arra, hogy a mai sors
döntő viszonyokban a háborús meggazdagodást gyökerestől kiirt
sák." Pesszimizmussal azonban még egy kérdés sem nyert elintézést, 
annál is inkább, mert a drágaság ellen igenis lehet eredményesen 
küzdeni. Ebbe a küzdelembe tevékenyen be kell vonni a legjobban 
érdekelt és a terheket legjobban érző széles néprétegeket és azok ér
dekképviseletét. Ezeknek első dolga volna a kartellek, a trösztök, a 
nagykereskedők, a fölóMrtokosok egész íüzletvezetésiéit ellenőrzés 
alá venni, a dolgozók bérmozgalmainak és szervezkedésének teljes 
szabadságot biztosítani, a széles néprétegekben fogyasztási szövet
kezetek hálózatát kiépíteni. Joguk és kötelességük volna az árak 
megállapítása és a szigorú büntetések kirovása. A hatóságoktól 
zavartalan működést, sőt támogatást élveznének. A büntetésekből 
befolyó összegeket a szegények támogatására fordítanák. A mai 
rendkívüli viszonyokban csak ilyen rendkívüli eszközökkel lehetne 
eredményesen harcolni a drágaság ellen. 

Kis Flórián 

A vojvodinai munkásság 1939-ben. 
1. Az összes alkalmazott munkások 4. vas és fém 8.94 6.9 12.7 

száma (földmunkások nélkül) 5. építészet 7.256 0.2 9.8 
Vojvodlnában Jugoszláviában 6 - ruházkodás 6.880 5.8 25.3 

118.724 868 494 7- f a 5 0 7 4 4 3 ^ 7 - 9 

* A x u . 8 - kő 4.846 4.0 16.8 
2. A munkásság össztétele terme- 9 > b ö r 3 . 7 9 8 3 > 3 m 

lési csoportok szerint %-ban. 1 0 . e l . d ö 1.525 \ 2 3.0 
Vojvodinn Jugoszlávia 1 1 - villamosság 1.087 0.9 13.1 

a) ipar. gyáripar nyomda 1.078 0.9 15.7 
bányászat 1 3 , vöWPar 923 0.8 6.1 
közlekedés: C6.6 72.5 * 4- dohány 246 0.2 1.5 

b) kereskedelem, £ pap r lo5 0.1 3.0 
bankok, sza- 1 6 - *evéh 1 - i e 7 _ _ 1 i ° _ _ 1 : 8 

bad foglalko- összesen 78.829 66.6 12.5 
zásók, egyéb b) 1. kereskedelem 10.861 9.1 16.2 
hivatalok: 17.8 15.5 2. közhivatalok 7.245 6.1 19.6 

c) egészségügy, 3. bankok, szabad 
vendéglők, foglalkozások 3.146 2.6 10.2 
háztartás: 15.6 12.0 összesen ~2ÍSSST\17.8~15.7 

3 A munkásság összetétele ipar- c) 1. háztartás 12.354 1*4 19.5 
ágak szerint 2. egészségügy 3.695 3.1 21.6 

Iparág munkások 0 / A 0,' * 3. szálloda, 
x A , " á n , f t / 0 ' ° vendéglő 2.594 2,1 10.7 

a) 1. kötekedés 14.453 12.2 12.2 összesen 18.643 15.6 17.9 
2. szövő ipar 11.317 9.6 17.9 mindhárom 
3. eleimezes 10.840 9.2 25.9 csoport 
• Jugoszláviából Vojvodinára cső összesen 118.724 100.0 13.6 



Az alkalmazottak száma; namak szerinti megoszlása ét a bérviszonyok 
a vojTOdinai MnnkAsbistosité pénztárak területén (vasutasok és föld

munkások nélkül) f 

a) az alkalmazottak száma 

Noviszád 
Petrovgrád 
Sombor 
Szubotica 
Vojfvodina 

férfiak % 
25.781 74.1 
19.800 74.8 
15.693 695 
14.995 65.9 
76.269 71.5 

nők % 
9.030 25.9 
e.®4 25.2 
6.996 30.8 
7.745 34.1 

30.455 28.5 

összesen % 
34.811 100.0 
26.484 100.0 
22.465 100.0 
22.740 100.0 

106.724 100.0 

Noviszád 
Petrovgrád 

c.) 

férfi 
22.84 
19.95 

b.) az átlagos munkabérek 
nő 

16.13 
14.44 

ecry nani átlag bér 
egy évi összbér 

átlag Szombor 
21.10 Szubotica 
18.56 Vojvodina 

Vojvodina 
19.48 

623,762.550.— 

20.80 
B0.88 
21.26 

15.08 19.04 
13.95 l£.5fc 
15.00 19.4S 

Jugoszlávia 
24.28 

5.309.350.296.— 

5. a) a mnnkássán nemek szerinti összetétele Iparáganként %-t 
(vasutasok jéa földmjinkások nélkül) 

férfiak nők 
a 1. közlekedés 90.5 9.5 

2. szövőipar 47.4 52.6 
3. élelmezés 90.7 9.3 
4. vasi és fém 92.0 8.0 
5. építészet 99.0 1.0 
& ruházkodás 56.3 43.7 
7. fa* és erdő 91.0 9.0 
8. kő ; 83.0 17.0 
9. bőr 89.3 10.7 

10. villamosság 96.6 3.4 
11 nyomda 639 36.1 
12. vegyipar 72.3 27.7 
13. egxé.b 69.5 30.5 

b) 1. kereskedelem 84.0 16.0 
2. közhivatalok 93.4 6.6 
3. bankok, szabad 

foglalkozások 74.5 25.5 
c) 1. háztartás 5.5 94.5 

2. egészségügy 78.9 21.1 
'3. szálloda — 

vendéglő 633 36-8 
b) a nők megoszlása foglalkozást 

áganként 
össz. % 

1. háztartás n.eoo 37.3 
2. szövőipar 5.954 19.9 
3. ruházkodás 3.011 10.0 
4. kereskedelem 1.743 5.9 
5. élelmezés 1015 3.4 
6. vendéglő 956 3.2 
7. kő 824 2.8 
8. bankok, szabad 

foglalkozások 790 2.7 
9. egészségügy 783 2.7 

10. vas és fém 653 2.1 
11. fa és erdő 595 1.9 
12. eeryéb 2.436 8.1 

0. a munkásság megoszlása bércsoportonként %-ban 
11.60-ig .1161-80 20.01—34 34.01—48 48-on fölül összesen 

férfi aik 27.0 21.0 30.1 12.9 9.0 100.0 
nők 15.3 67.5 14.0 2.2 1.0 100.0 
átlag 22.4 37.4 24.9 9.3 6.0 100.0 



Szemle 

E g y rajztömb margójára 

Minden, a természettől eltérő 
festészeti izmus felesleges voltá
ra, de a ' naturalisztikus irány 
szjükségessfógére és hasznosságára 
mutatnak azok iá rajzok; Emiket 
Ahdrejevics Kun most tömbbe 
gyűjtve adott k i . Nézem, lapozga
tom a rajzokat. Szavakkal aka» 
rom kitüzdelni. Nehezemre esik, 
hisz a képekhez felesleges min
den sző, mert a vonalak, a for
mák beszélnék: szétzúzott vá
gyakról, emberi igazságtalansá
gokról, s mindenről, ami emberi 
szietnvedés. «Ráeszmélést követelőd' 
en markolják meg lelkiismere
tünket e képek s igazolják, hogy 
a festészetet szobrászatot nem 
lehet a társadalmi élet közössé-
gáből kizárni, s nem tilos, hogy a 
képnek, szobornak lelke, monda
nivalója legyen. 

Egyik rajzán, a „Búcsún" óriási 
kéz nehezedik a törékeny, keskeny 
vállú anyára. Eltúlzott méretei a 
kéznek így éreztetik azt hogy az 
anya, a gyermek védetlenül ma
radnak. a& apa elmegy ós keze, 
mely talán utoljára ériinti Őket, a 
védő, a kenyeret teremtő mun
káskéz: hatalmas. E raiz vizuális 
élmény szülöttje, határtalan egy
szerűséggel van előadva. Ami jel
lemző, ami érteimet ad a vonali
nak, az k i van hangsúlyozva, ami 
zavarná a rajzok hatását, a cere-
móniás, kínos, részletesség, — ezen 
átfut. E vonalak vezetik a sze
műnket. Hói elfinomodva, hol meg' 
vastagodva, hogy megdöbbentsen, 
rámutasson, kihangsulyozzjbn.íEgy 
másik rajzán házcsoportot látunk. 
Nem az uccáról. nem azt látjuk, 
amit kifelé mutatnak, ahol me
szelt falak és tisztított ablakok 
vámnak, hanem ami emögött fel. 
található: a nyomorúság. 

Ez a valóságot ábrázolás Jellem
zi és jelenti a szépet Andrejevics 
Kun minden rajzán* E rajzok iga

zolják azt, hogy a festőt, szobrászt 
nemcsak a valőr, szín. forma iz
gatja, ha dolgozik; mert nem me
rő véletlen, hogy a vadászó Dian-
na pajkos örömét, formáinak szép
ségét vagy pedig egy, a munkája 
fölé görnyedő embert ábrázol. 

Biztos az, hogy ha csak a kép, 
vagy szobor táravét nézzük, akkor 
az művészietlen szempont — hisz 
a képet festik, a szobrot mintáz, 
zák és eközben lelki processzusok 
egész sora áll elő. Különböző ka
rakterű. Ízlésűi, temperamentumú 
művészek különböző módon vará
zsolják elénk alkotásaikat. A nagy 
festőzseniket jellemzi az. hogy 
egyéniségükön keresztül látják a 
természetet. Egyik a vonal, másik 
a szín, harmadik a mozgásban 
tár elénk egyénien újiat, eddig is
meretlent. Egy Rembrandot, vagy 
Michelangelói, Velazquezt első 
pillantásra felismerünk, még a 
rosszul sikerült reprodukciókon is. 
De nem alkotásaik tárgyától, ha
nem arról, ahogy más és más
ként alakították a természetet, 
soha nem rugaszkodva el a való
ság ábrázolásétól. Rembrandt és 
Van Gogh, mindkettő nagy festő
zsenik. Ilven nagy a különbség 
abban is, ahogy a természet jelen
ségeit átalakítják vásznaikon. Rem-
randt himnuszt zeng a szenvedő, 
küzdő emberről. Érzésektől vihar
zó hatalmas lelke zúg az odave
tett, szaggatott vonalakban. Női 
aktja nem karcsú, nem buja és 
mégis a szépség koronája, mert 
igaz, valóságos, naturalisztikus. 
Van Gogh z emberek igazságtalan
ságától menekülő exaltált lélek. Az 
ő képén süt a nap, ragvognak a 
színek, de ismeretlen félelem 
nyomja el örömünket a napsü
tötte színek pompájában ragyogó 
tájkép láttán. 

Példaképpen említettem csak né
hány szóval ezeket, de igazolásául 



annak, hogy a művész munkájával 
akarva, nem akarva vallomást 
tesz, állásfoglalást önmagáról és 
mindenről. Tehát nem mindegy, 
hogyan festünk, mintázunk, de az 
Sem mindegy, hogy mit. Mert le
hetetlenség, hogy yalaki kiragad
ja magát korából. Rembrand a 
bibliát festette és igazságot köve
telt. Goya minden ecsetvonásban a 
-körülötte történő eseményeket tár
ja elénk. iDomier-ről azt mondják, 
hogy rajzaiban jobban fel lehet is
merni a kort, mint az akkori írók 
könyveiből. 

Amint látjuk a festészetet, szob
rászatot nem lehet kizárni a tár
sadalmi közösségből — a művész 
is hozzászólhat az élet problémái
hoz. 

Ezzel azonban nem akarjak azt 
mondani, hogy az üayeg téma fe
leslegessé teszi az artiszttkus 
erényt. És ugyanekkor idézem 
Rodint: „Azok M legtisztább remek
művek, melyekben semmi kifeje
zéstelen forma-, szín-, vonal-hibát 
.nem lehet találni, de amelyekben 
minden,, feltétlenül minden gon
dolattá és lélekké oldódik fel." 

Amit világosain kiárzünk egy 
festményből, vagy szoborból, az a 
művész akaratából került bele. 
Rembrandt, hogv eonodolatait k i 
fejezhesse orientális modelleket 
fantasztikus ruhákba öltöztetett, 
tudósokat, öreg. megtört kolduso
kat festett, Egy szép tájkép aiem 
csak kellemes érzelmek keltésével 
hat, de azokkal az eszmékkel is, 
melyeket ébreszt. A színek és vo
nalak, melvek rajtuk láthatók, 
önmagukban még nem hatáskel-
tok, de hatnak mélv jelentőségük 
miatt melv hozzájuk fűződik. Co-
rot tájképejn nemcsak a perspek
tíva, a kolorit, a völgy lankája, a 
víz tükre hat, hanem az, hogy az 
ő fáinak koronában, rétéi füvén, 
tavai tükrében, mindenütt jóságot 
látott. 

lEzekből láthatjuk, hogy a mű
vész számára a természet ezer és 
ezer formában nyilvánul meg. A 
természetben minden jellemő. Cé
zanne egy csendélete, ahol ütött-
kopott asztalon egy kés, üres csé

sze, néhány gyümölcs van. érzése

ket fakaszt .bennünk, gondolkodás
ra késztet. Egy kézmozdulatról, 
egy fej tartásából, a test hallásá
ból nem vagyunk-e kénytelené"k 
következtetni az ember lelkében 
lejátszódó eseményre? „A művész-
nejt a vonal, forma, szín eszköz 
ho&y az; érzelmeknek kifejlődésé
hez adjon ürügyet." Rodin ezeket 
mondja Michelangelóról: „Rajzai
nak nem a vonalai és nem is me
rész rövidítéseit és tudós anató
miáját kell megcsodálni, hanem a 
bennük zúgolódó) titáni kétségbe
esést. — Utánzói, akik az ő lelke 
nélkül csak a perspektívát és az 
anatómiát festették — nevetsége
sek". 

Tehát minden igájának, színösz-
szerakásnak valami jelentősége 
van, mely nélkül semmi szépsége 
nincs. Kétségtelen, hogv a mester
ség csak eszköz, de az a művész, 
aki elhanyagolja nem érheti el 
célját, hogv az érzelmet az eszmét 
tolmácsolja. Ha a rab: hibás, a 
szinek hamisak a leghatalmasabb 
felindulás sem fejezheti k i magát. 
Ha egy kép. vaerv szobor magával 
ragadja a szemlélőt, akkor a rajz, 
szín tökéletes. Ezért a nagy mes
terek alkotásain nem csak tehni-
kát látunk hanem a természet jel
lemzésében rejilő igazságot. 

.Befejezésül még azt, hogy amit 
e cikkben csak részlegesen emlí
tettem iga.zolásul szántam annak, 
hogv a különböző festészeti izmu
sokba tévedt irányok, mint társa
dalmi jelenség érthetők, de nem 
mint művészet.. Az igazi művész 
számára a természet örök zsák
mány és hálátlan az, aki úgy gon
dolja, hogy mellőzhető. 

Visszatérve Andrejevics Kun raj
zaihoz, megállapíthatjuk, hogy a 
rajzok magukban rejtik az érdek
lődéskeltés mindéin eszközét. Ért
hetők, mozgásba hozzák képzele
tünket, hirdetik az emberi szere
tet hiánvát. Andrejevics Kun lelke 
egész hevével csüng a szegénv 
embereik szomorú tragédiáin. Mű
vészete tnem az anyagi gazdaság 
dísze, hanem minden népek nyel
vén szól. Olvan szó ez. amely a 
becsületes ember szívét ösztönzi, a 
hűnösét menekülésre készteti. 



A képzőművészeitek eddigi törté
netéből tudhatjuk, hogy mestereik 
nemzedéküket céllal a jóért és 
szépért váló eszmékkel ajándékoz
ták meg. Ez a művészet hasznos
sága és nem az, hogy a lakásban, 
mint bútordarab szerepeljen, vagy 
a kereskedelem árújáyé váljék. 

Harsány! Béla 

JÓ2SBF ATTILA ÉLETE 

Soha még költő igézőbb jelszót 
nem tett fel versei élére, mint 
József Att i la : „Aki dudás akar 
k u n i . pokolra kell annak menni, 
ott kell annak megtanuli, hogyan 
kell a dudáti fújni." 

Dudás! Mi t jelentett ez a foga
lom József Attilának, akit a fe
rencvárosi proletár bárkaszárnya, 
az öcsödi ojtorcsapások, a teher
pályaudvarok tehervonatai, a mell
rákban pusztuló anya, 33 éves 
életének mimden halálos napjla és 
órája vonzotta-taszította az utolsó 
menedékig: a szerelemig és tébo
lyig, hogy egy lángész értelme 
benne kutassa, a Krisztusi élet 
határáig, a „dudás"-i élet tikát: a 
pokolrajutást. Mintha ő írta vol
na és miintha tudta volna! Ez lesz 
á sorsa: aki dudás akar lenni, 
pokolra kell annak menni. Hát 
memt, egészein a pokolig,, a .szár
szói tehervonat kattogó kelrekei 
alá. Ha már más út nem maradt! 

A kívül-belül leselkedő halál 
elől menekült József Att i la átko
zott költő volt. „Elhatároztam, 
hogy átkozott leszek", írta. De 
miért kell egy költőnek, a legna
gyobbnak, az átkozottak útját jár
ni, mindig a katakombák közjött, 
míg végre a világos értelem is a 
katakombák penészes kútjába hul l . 

József Jolán, az Att i la gyermek
kori versének Jocója megírta most 
a legszebb magyar proletárversek 
írójának életét, § m i ebben a 
könyvben a szárszói halállal vá
doló kérdésekre vártuk a választ, 
hogy megmondja, hogyan ment 
József Att i la a poklokra, a testi 
élet miféle rejtelmeit rejtették a 
költőt az elborult lélek zugaiba. 

Nagyon fáj ez a könyv. Hiszen 

most nincsenek KnJetenJei a ma
gyar, költők életének, hogy ment
hetetlenül börtönben sírjon egy 
magyar költő szíve. Az orvostudo
mány megállapította a tragikus 
költőről, mikor már egész valójá
val „kancsított". mikor könnyek 
között feküdt elegáns szanatórium 
kórtermében, — megállapította, — 
hogy súlyos diszpozíciók ülték 
meg /József At t i la lelkivilágát és 
az elmebaj jelentkezése előtt, a 
versek szokatlan képei már utal
nak az.„ólálkodó semmi" jelenlé
tére. Fogadjuk el az elemező or
vostudomány jelentését a költő 
éleftéről és betegségéről, de vájjon 
felmentést kap-e a társadalom, 
amely csak akkor adott Siesta-
szanatóriumot az élő magyar köl
tők legeredetibb tehetségének, ami
kor m&r menthetetlem volt. 

jiEgy élet borzalmai! Ilyen rém-
regényszerű címet adhatott volna 
a nővér a költő életéről írott 
könyvének. S nem írta volna 
rosszul. „Ez az én bajlom 
hogy ez az én életem" — 
vallotta qgvszer Att i la Móricz 
Zsigmondnak. Az élete — az volt a 
bajla. Ami a szegények menedék
helyén ellopott Jiideg káposzta és 
a Siesta-szanatórium között eltöl
tött élet árán egy lángész értelme 
számára megvilágosult: „a véges 
végtelen". És végtekn ellentét: a 
termelési earők odakint és az ösz
tönök idebent. Ez a kettősség —-
József Att i la élete. Az az áthidal
hat atlanság^ az utcUérhetieílenség, 
a szégyenletes élet: a jelen társa
dalmának rémregénysaerű beteg
sége. Hogy ő "eigyéni életében, füg
getlenül társadalmi helyzetétől, 
eljutott volna a szárszói sinek bor
zalmáig? 'Lehet, így vígasztal az 
orvos is, de vájjon m i határozta 
meg József At t i la egyedül lehet
séges egyéni életét, ha nem az a 
társadalom, amely »a baloldali" 
költőt és mindig csak ezt és nem 
a Költőt, függetlenül társadalmi 
szemléletétől nézte. Mennyi min
den van bezárva egy József Att i la 
szívébe!! K i tudja megmondani és 
lemenni, m i motoszkált benne, 
amikor a ferencvárosi rakodó pá
lyaudvaron őgyelgett és leste, ho-



gyan nul l a kocsikról a la. Kae-
sett, mint nagy darab kő, a való
ság. Amikor a valóság tudatossá 
lett benne, értelme keresni kezdte 
és felhozta, emlékei lerakódott 
páraiái alól (mint a gyermek a 
játékszert, este ha lefekszik), a 
valóság összetevő elemeit Versei 
telve vannak a gyermekkor lelki-
testi nyomorának romjaival. A 
költött versek világa: a tudatosí
tott valóság. És ez a tudatosított 
valóság a költött versek légkosa
rában taszította tél az értelmen. 
Mert az értelem nem birta el a 
próbát. 

József Jolánnak hálás lesz egy
kor a magyar irodalomtörténet, 
inert hűséges, szerető, lelkiismere
tes és a nagy vallomástevők hite 
és igazmondása csendül fel köny
vében. Valóban grandiózus alko
tás a JózsÉef Jolán könyve. Mint 
lélekrajz, mint egy költői ámok
futás ziháló, zokogó jellemzése, 
oly megragadó, szinte hihetetlen, 
hogy első könyve lenne írójának. 
Talán csak a testvéri kegyelet és 
hála adott sokszor túlvilágian 
éles, fájdalmas, világos kifejezése
ket a nővér tollára, hogy felmu
tassa a csodálatos fiút, a csodála
tos embert, a pokol tornácain tá
molygó költőt. 

Akik távol voltunk József Atti la 
életétől, talán meglepődünk azon, 
hogy József Jolán szavai nagyobb 
erővel érik azokat, akik a költő 
barátai voltak s nem szerették 
oly „szilajon", mint kellett volna. 
Ügy "tűnik néha, hogy József Jo
lán az Attilát ért sérelmek mér
legelésénél több vigasztaló obulust 
dob a költőtől távolállók és szem
benállók tányérjára, mint a bará
t i körre, amelv legalább utolsó 
éveiben a költő mellé állt, ha 
másként nem, de legalább a köl
tői magatartás és veleérzés vona
lán és k i is tartott vele abban a 
harcban, amelyet Attiláért is vív
tak a szép szó, mint érv, a meg-
győzés, az emberi érdékek kölcsö
nös elismerése érdekében. 

A magyar irodalomtörténet bel
ső ügye és egy szebb nemzedék 
feladata lesz eldönteni, k i érdem
l i a bírálat súlyosabb tollát, a 

barát-e akinek barátabteak kel* 
lett volna lenni, vagy aki idegén 
vol t ha nem is éppen ellenség. 
József Jolántól várjuk a további 
üzeneteket a magyar proletirtátua 
igazi, nagy költőjéről, a titkokról, 
amelyek Attilát és világát elnyel
ték. 

Fakata Béla 

VOLGA VOLGA . . . 
Egy beográdi mozgóképszínház 

egész csomó további szovjedfilm 
hozását hirdeti meg a már hetek 
óta látható Volga Volga . . . szü-
neti reklámjai közt. £z a jiókedvű 
f i lm kiválóan alkalmas ízelítő be
vezetőül a sorozathoz, mert oly 
pehelykönnyedén akar ési tud a 
közöttiséghez szólni, mint amilyen 
szióhoz ez már a hagyományoktól 
szoktatva van, mintha ezt monda
ná: látod, tudunk mi is nekedj örö
met szerezni problémákbatörés és 
izgalmak nélkül; vedd át ezt a 
jókedvet könnyű szívet, ami ben
nünket áthat. A f i lm „meséjével" 
hamar végezhetnénk; de ugyan k i 
tudja, hogy az ilyen műfajnak, 
ilyen garabonciás-jókedvű filmbo
hóságnak mi a tulaj donképenl 
tartama és mik a részletei? Min
den fontos benne, a laza körvo
nal épúgy, mint a fura helyzetek 
és csoportok: egy roppant nagy 
világ meglepő, felvillanó csere
pekben bemutatva. 

ÁM Binió nagy tömegének van 
egy (viszonylagosan) „istenháta-
möigötti" zúga, melyet még nem 
kapott fel az indusztrializáció 
szélvésze, amolyan idillikus he<-
lyecske, ahol persze van villany
világítás, meg telefon is, mert a 
közös áldásból még a legkisebbre 
is jfut valami, csakhát ott ezek a 
vívmányok és konfortok az élet
nek nem nélkülözhetetlen fontos
ságú összetevő részei, hanem ráa
dásai, melyeket az ember azért 
használ, hogy szörnyen örüljön 
neki, hogy mutassa, hogy nekünk 
is van ilyen, m i is „moderhek" 
vagyunk. így például a heiység 
„feje* sürgősen letelefonál a köz
ségi vízhordónak (aki járművével 
egyben a hivatalos személyszállí-
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td közeg is) de a régimódi kocsis 
„süket* a telefonkagylónál ós sok
kal jobban érti mi t akarnak tőle 
ha a „főnök" a — különben mind
járt a szomszédságában levő 
hivatala erkélyéről leordítja mon
danivalóját. A helységet főleg ba-
lalajka készítő kisiparosok lak
ják, persze szövetkezetbe tömörül
ve. Éppen a szövetkezetnek igaz
gatója ez a „főnök" aki izgatottan 
és ordítozva váltogatja a balkont 
*a telefonnal és viszont, hogy sür
gősen mozgásba hozza a községi 
kocsit, mert sürgönnyel meghív
ták a moszkvai sgnei olimpiádra. 
A táviratban az is áll, hogy a 
helység valamennyi zenei tehetsé
gét hozza magával. 'De az igazga
tó, a maradi bürokrata, akinek 
minden vágya, hogy egyszer Moszk
vába kerüljön, (a komikumnak 
versenv nélküli forrása a maradi
ság abban a világban) aki azt 
tartja,, hogy imokan és néhány 
hivatásos zenészen kívül nincs te
hetség náluk, mert „nemi lehet te
hetség az, aki tíz-húsz évig zene
iskolába nem járt.tt Ebből támad 
az összeütközés, mert a helység 
minden tagja duzzadó tehetséget 
érez vagy a hangszálaiban vagy 
valamely hangszer kezelésében. 
Felbujtójuk a fiatal postásnő (pos
táskisasszony, mondanók m i jog
gal, igen helyes nő) aki mű
kedvelő voltához képest persze 
feltűnő bravurosa>n énekel — 
mintahogy ez a mesékben, bohó
ságokban, operettebken szokásos — 
sőt még különböző dalokat is 
komponál, melyeket az egész falu 
énekel. Mindezt be akarják mutat
ni az olimpiádon. Minthogv az 
igazgató hajthatatlan, ahová lép, 
majd ahová menekül, megmozdul 
a hely apraja nagyja, velük a 
hangszerek, főző ós egyéb eszkö
zök, mindennemű tárgyak és szer
számok: mintegy lesheivből tánc
ra kiperdül groteszkül fenyegetve 
körülfog, szökken, zörren, cseng és 
danái minden és garabonciás len
dülettel, pokoli szinte lúdbőrözte-
tő komikummal kimuzsikáljlák, 
kiüldözik a faluból az olimpiádra 
távozót — a f i lm zseniálisan sike
rült része ez — hogy ráolvassák 

tehetségüket. Az otthonhagyottak 
módot találnak arra, hogy & hajón 
utazó igazgatót utolérjék. Megkez
dődik a verseny néletre-halálra". 
A műkedvelők nevetséges vitorlá
son startolnak, de ők a felszaba
dult fiatal erő, melyé a jövő így 
i& úgy is; talpraesettek ők, aka
dályt nem ismernek soha sem 
csüggedők. A maradiság, a „szer
zett jogok" tartóinak hajlója meg 
rozoga, csak kifelé imponáló, de 
már érintésre is omladozó; nem 
birja a verseny túlfűtését, a min
den porckájábol tóduló füstfelhő 
fojtogatóan beburkolja, de nem 
hajtja. „Hajts, mert még elhagy
nak bennünket az autodidakták* 
üvölti parancsát a kormányos szó
csövébe magánkívül a füsttől ful
dokló igazgató és nem veszi észre, 
hogy a vezetékéről levált szócsőn 
keresztül a semmibe kiált. A Vol
gán, melyen hatalmas, modern 
hajlok húznak el mellettük (a még 
meglevő ócskaság és a büszke 
legidőszerűbb építmények szembe
állítása sajátos szovjetorosz hu
mor forrása) össze-vissza döbállja 
őket a bohózati végzet, melynek 
szeszélvei és útjai között k i tudna, 
és k i érezne kedvet eligazodni. Fő 
az. hogv a szép postásnő a hajón 
egv új dalt szerez, mellyel — a 
nem .hivatásosak dicsőségére 
ő nyeri el az olimpiád nagydíjlát, 
míg a maradi szakemberről kide
rül, hogy édeskeveset ért a tulaj-
donképeni zenéhez, ő csak balalaj-
kakészítő, azon túl pedig közönsé
ges bürokrata. Az élethez termé
szetesen hozzátartozik a szerelem 
is. (A postásnő, mondtuk, helyes 
teremtés, az irnok pedig fiatalem
ber.) A film egy oválban hozott 
hosszú, demonstratív csókkal kete-
dődik, széles publikum előtt. A 
postásnő fülig szerelmes az írnok
ba, aki „zeneakadémián tanult" 
„tehetséges" zenész. De! . . . Min
den szerelem mellett majdnem k i 
kaparja a fiatalember szemét, 
amint ez zenei képességéről nem 
akar tudomást venni és kineveti 
becsvágyát. Szó sem lehet arról, 
hogy alávesse magát férfi-elfogult
ságának. Arrafelé nem hagyják 
magukat a nők: pontot tesznek a 



szerelem után, amint veszélyben a 
tehetség érvényesülése. €sak a vé
géin, — a buríeszki logika paran
cséra — az olimpiád' elnökségé
nek asctalá alá kuporodva talál
kozik ismét a mo$t már győztes 
lány és konkurrense egy forró 
csókban, fel is borítva mindeines-
tül asztalt, aiagy díjat, bizottsá
got. Finálé: az egész olimpiád 
énekli Stréljka, a postáslány da
lát, a Volga Volgát — és a sok 
felnőtt harsogó énekét egy kisfiú-
karmester- vezényli teljes komoly
sággal és felkészültséggel mint
hogy a helyszínen úgy látszik ő ért 
ehhez a legjobban. Ennyi a gye
rek helyzetéről az Unióban. 

Ezzel a minden drámai feszült
séget és problematikát kerülő kép
sorozattal kitűnően hozták k i a 
fi lm megalkotói e játékos jelene
tek világának levegőjét, központi 
érzését: a könnyűszívű, szorongás 
nélküli derűt, mely csak a jó úton 
haladóké, a veszedelmes bozótból 
már régen k i jutottaké. Meghagy
ván a játékot játéknak kc nnyedén 
csak a légkört adjlák; a versengő, 
gigantikus építés, melyet ez a lég
kör környez, csak távol vonatko
zásokban van meg benne, csak 
sejdítően a hajlandóságokban, a 
rátermettségben, vagy például egy 
hatalmas gépkocsi-szériában, mely 
a gyárból kjkerülve azon frissen 
és színesen szikrázón úszik egy 
Volga-dereglvén. Értsd: a nagy 
energia most pihenőn van, tré
fái, hancúzik, ironizál. 

Formai szempontból a f i lm meg
alkotói az orosz színpad és balett 
realisztikus, festői és szerkesztői 
eredményein kívül az operett és a 
filmburleszk már hagyománnyá 
vált hatóelemeit is felhasználtak. 
Az operett — a polgári értelem
ben] ejléhásodott yígopera — stílu
sa módjával alkalmazva alkalmas 
bizonyos érzelmes pillanatok — 
mert hát el is lágyul néha az em
ber — ironikus árnyalatú ábrázo
lására. De mi a szerdpe a filmbur-
leszknek, a torz balkezesség és a 
kínos neyetőgörcs e sajátosan ame
rikai műfaiának egy szovjetfilm
ben? A filmburleszk az amerikai 
filmszeliem úgyszólván klasszikus 

terméke, injsrt végre adekvát kife
jezése annak a Rágnak, melyben 
mindent a feje tetejére állítottak. 
Szükségszerűen termeli k i magá
ból ez a »rendu, hogy tükrében 
egyszer jól megszemlélje magát, 
felordítson — vagy más szóval 
görcsös hahotára fakadjon, (mely 
nem a jó érzés kifejezése.). Pojáca-
kötnnyből-vigyorból-bravúrból sztirt 
hasonmás ez, ahol a kényszerűn 
agyafúrt, kokleri gesztus csak nö
veli a lét veszedelmét, míg egy 
balkörmű mozdulattal egyenesen 
a szerencse ölébe hullhat az em
ber, ami mindegy, mert baj és 
szerencse öreg össze játszók, akik 
váltogatják egymást. Így a kicsa
vart láb és fej! a normális, mert 
hogy m i az egyenes, arról meg
győződni nincs jdő a filmüldözés 
pokoli tempójában. De ha a f i lm
burleszk ezt a világot jelenti, mi t 
keres tulajdonképpen abban a v i 
lágban, ahol a fejről a talpra van 
állítva minden."Formailag: lidér
ces emlék, melytől már nem kell 
f'élni, de amlynek nyelvén, |em-
pójlában játszva, bizonyos hatáso
kat lehet elérni. Azonban a forma 
szerepe vagyis amit kifejez, telje
sein megváltozott. Kr i t ika most is, 
önkritika, de nem reménytelen, 
hanem aktív. A hirtelen növés, a 
csudás arányú és gyorsaságú épí
tés velejárója, hogy büszke telje
sítmények oldalán helyenként ott
f e l e j t ezett (helyet és használatot 
követelvén) a múltnak egy-egy* 
ke-zdetlegessége, árnyéka: a bar
bár korba visszanyúló, vagy sze
rény kezliet, feloszlani nem aka
ró intézmény, makacs szokás, ma
radiság. Ezek a máshol eleve 
Nagytiszteletöek e fi lm hazájában 
bizonv nem a kultusz és megőrzés, 
nem a restauráció tárgyai, hanem 
a csendes, ötletes, vagv erélyesebb 
gúnyé — mindenesetre: mélysége
sen emberségesé, mert mindenkin 
segíteni akaróé. Így került a hát
ramaradottság többek között a 
fi lm kr i t ika i színpadára is, mint 
filmburleszk: mint nagyon-nagyon 
nevetséges, £e lehetőségeivel min
den ide-oda pofozás mellett mégis-
kissé borzongató jelenség. 

(sí. »y.) 



Kiadóhivatal! Qir 
Munkatársunk, Laták István ezúton közli előfizetőivel, hogy 

V Á S Á R c. könyve technikai akadályok miatt késett, de az ősz 

folyamán elkészül. 
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