


R E I T E R R O B E R T 
ket kétfelol az ajtóhoz ragasz- járkálok a hangtaíanság feliiletén 

Kárpitos volt a szomszédom, totta, hogy oltalmazzák a para- marék füvet s egy tönkretett 
ostyaszemü, merev ember. Ár- dicsomot galambot viszek magammal, az 
nyéka szigoruan elötte jart mint ibolyákat mind kiejtem szemeim-
a szárazság. Koszorut viselt ha- felesége melléje tilt, a földön 551 hogy nyomon kövessem el-
lántékán jelentéktelen bogyók- kuporogtak mezitláb és kikana- széledt álmaimat 
ból és míírepkénybol, erre hivat- lazták magukból a sôtét pocso-
kozott mindig, ha társaival vitat- lyákat dicsérem a meleg légáramlatokat 
kozott és váratlanul beborult a melyek elnyúlnak mint a dajkák 
mennyboltozat. Ö gondozta az a gyerekekre egyikük sem em- £ n e k e v a g y k a r c s u testiikkel 
egyesület zászlaját s akit bizal- lékezett, ezek már utólérhetetlen s z ó t i a n u i m e i i ém fekszenek 
mába fogadott, annak megsúgta, messzeségben voltak és hétszer 
hogy a rojtokon az arany kö- kopogtatták meg kardjaikkal a k i l á t j a kalapom alatt az érthe-
zônséges hamisitvány. Nevetett, tetlen verebeket? porból meg 
állig begombolkozott és látha- csipetnyi höböl gyúrtam öket s 
tatlan lampiónok alatt futásnak s z e r s z á m a i k ö z ö t t felkotort egy h a f á r a d t a k > m e g hálnak a hosz-
eredt esténként a folyó mentén. f e k e t e P á P a s z e m e t > megvetéssel s z u h a j u f e M n é L ß p e d i g a ^ 
Egyszer csuronvizesen kerfllt l e g y i n t e t t a r Ö p k Ö d Ö i v , á m p á k szivü meşter aki rálehel tavasz-

feie es szokatlanul erelves hansf— haza, sirt és könnyek közt ráirta r
 y s szal a vérszegény lányokra s a 

sulvozással mondta* 
ajtajára: sóhajait mind szélnek ereszti 
itt lakik szent ferenc szegénye m a e g é s z e " k 0 z e l r ô 1 m e S n é z e m 

a napfogyatkozást .. . . , , . . . . „ , 
felesége elöbb tanácstalan volt, v e k o n y k e z e i v e l l e e m e h S Z I v e r o í 

aztán hirtelen olajért szaladt, - 1 ™ 1 ™ a z a l k o n y a t o t 

meggyujtotta az ôrôkmécsest és Felejthetetlen az idö mely elsza- a n y á m a z elveszett rôzsenyaláb-
zöld üvegtányéron fú'szereket k i t o t t társaimtól és röppentyüi- r a gondol 
tett az asztalra n e k tômegével állandóan fölöt- nyugalomgyékényen Ü1 az Ur s 

tem hömpölyög a viharlepedökre iigyel 
ezalatt 0 fakardokat faragott, sirass ó sirass 
árnyéka olyan lett mint az opál mindamellett hibátlanul lélek- a vakok fájdalmas mellét meg-
és összezsugorodolt, a gyereke- zem, fölemelt szivvel naphosszat érintem helyetted 



UJ V E R S E I B O L 
Vannak osszevarrt emberek akik 
szemlátomást enyésznek a bajok 
tetózete alatt 

természetesen a koltók is a sze-
rencsétlenek kozé tartoznak, ôk 
azok akik gyakran elropulnek 
és másnap kodot cipelnek a vál-
lukon 

a kúpalaku fenyófák ekozben 
kilépnek a hattérból, sotétedik 
s a f tí leirhatatlanul libegni kezd 

szerelmem jaj feddhetetlen ég-
hajlat keservesen ellágyulsz 

most jônnének kôriibeliii a haja-
donok meg a keskeny próba-
hôlgyek és a csapszékek leány-
zói, de megint csak azt kell 
mondanom: sotétedik s a fu a f u 

szemelvény ez egy tapaszta-
latlan lélek vallomásaiból mely 
lámpagyujtás elött könnyelmüen 
elaludt 

azonban az égi testek zôrejét 
igy is lehet hallani 
csordulásig tele van az idö eros 
folyadékkal 
rovarok meg napdolog 
szálljatok folém ha eliiltetem 
novérem alabástrom virágait 

Melegek az emlôid 
nem lehetsz mostoha ó világedény 
a kicsiny bátortalan felhôket 

szoptatod 
elsöszülött gyermeked a vilá-

gosság 
beláthatatlan sikjaid is vannak 
szegény gyôngyhalászt etesd és 

altasd el 

vekony es hajlong mint egy cso-
dalatos fatorzs 

halak iitodnek hozza, nem ad 
hangot, egyenesen all. Ismeretlen 
fembol vannak a tagjai, sulyosak 
es fenylenek, mint a tisztasag. 
Novenyek es mozdulatlan csigak 
kozt o az idegen joveveny, aki 
nem tud tajekoz6dni, szegyen-
kezik es megszakitas nelkiil hall-
gat. Idovel egeszen atlatszo 
lesz, mindnyajan keresztiilneznek 
rajta, hogy lassak a szel fu-
lankjait s a gyemant fekhelyet 

sziilei gyamoltalanok mint a 
lassu esozes 

ajandekozzatok nekik ket gyonge 
godolyet, keves fozeleket s 
titokban mindegyiknek kiilon 
egy uj hancskotenyt 

Reiter Robert 

A. Korn B. ház W e s t e n d b e n , éptllt 1923-ban (Kerti oldal) 



Nicolas Beauduin: 
Aktiv l iraiság 

Az uj költö nem álmodozik buddhista pózban céd-
rusfák alatt és nincs kedve ujra elnyöszörögni az emberi 
kétségbeesés megunt litániáit. Az idó, amelyben éliink, 
ihletett felérzéseknek és az önkivület éleslátásának ideje, 
de nem a hiu ábrándozások és tartalmatlan sóhajok, ha-
nem egyesegyediil a z a k t i v i z m u s kora. 

A mi szerreink már nem látnak beteg agyrémeket, 
délibábokat, mennyország-diszleteket; csak a XX. század 
kemény, kiméletlen valóságait érezziik, arnik rettentö 
kérdojelek alakjában merevednek elébiink. 

Cselekedniink kell. Dolgozni, gyorsan és jól. Az idč> 
siirget. 

Elpusztult területek fekszenek elöttiink, amiket re-
konstuálnunk kell. Roppant kóltségvetés fekszik elöttiink, 
amit egyensulyba kell hoznunk. 

Elsösorban az órókségiil reánk hagyott míivészet 
átértékelésének munkáját kell megkezdeni. Meg kell vizs-
gálnunk, melyek azok az ideálok, amiket minden pusztitó 
hatás veszedelme nélkiil átmenthetiink és arnik számunkra 
míivészeti és társadalmi igérettóbbletet jelentenek. 

A mi fajunkban, sajnos, „erós a hajlandóság, hogy 
több mint egy nemzedéken át megéljen a kritika hamu-
jában és penészében". 

Péguynek ezt a megjegyzését jogosnak találom. 
Ószintén kimondja a kor fiatalságának véleményét és a z 
é l e t b e i g a z o l á s á r a való elhatározottságát. 

Mit akarunk beigazolni? 
A dolgok ellentmondásait és sokoldaluságát. De el-

megyiink az életigenlés legvégsó határáig is: a t e t t i g . 
Látjuk a kulturaokozta kétségeket, amik elödeinket 

megkinozták, és elitéljiik a magábazárkózás félénkségét, 
az éló cselekvés fontosságát hangsulyozzuk, hogy a 
szépnek vagy akármimásnak uj, merész kifejezést ad-
hassunk. 

Az epigon iskolák dogmáit szétzavarják a feltörekvö, 
uj generáció kategóriái, a civilizáció kiméletleniil elsöpri 
azokat, akik állva maradnak. 

A gép be van fiitve. 
A mai éleifeltételek között a míívészi formák termé-

szetszerüleg gyorsan fejlödnek. Minden szezónnak meg-
van a maga divatja. 

És ezek az atalakuiások egyiitt változnak a világ 
ritmusának fokozatos gyorsulásával. Párhuzamosság 
minden téren. Az ipar és a technika állandó felujulása. 
Évenként, óránként. 

Az egyre bonyolultabb modern társadalomnak min-
denáron rendre van sziiksége. 

És az ezután való keresés megnyilvánul a fizetési 
osztályozásban, a standardizációban, az anyakönyvveze-
tóségben, a telekkónyvvezetóségben, az anthropometriká-
ban, a statisztikai hivatalok můkodésében, a lajstromok-
ban, a s z á m j e l z é s e k b e n . 

Europa amerikaizálása. Helyes-e ez? Iielytelen? 
(De van.) Tehát: 

Kronométer, osztályozómérleg, amerikai iróasztal, 
azután feliratok, sok apró cédula parancsoló mondatok-
kal ilyen értelemben: „ C s a k r ö v i d e n ! " vagy: „ M i 
k e l l a b o l d o g s á g h o z ? E g y k i s p é n z ! " 
és igy tovább. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha ezt a pozitiv, durva, 
számoló, brutális, valami rendre vágyó, hétkoznapi cso-
dákkal teli kort kifejezö költö nem görbed ugy magába, 
mintha a sirja fölött álló szomorufiiz volna. 

És ha a kor költöinek vannak is „intim érzelmeik" 
(belsö kinyillatkoztatnivalóik), ebben is mindenekelött 

Az uj koltói lelek és 
„aktiv lirikusok", akik az uj kort egy „speciálisan mo-
dem" szótár segitségével tolmácsolják. 

Izlésiik és terveik mai szétszórtságában hangjuk 
még keresztezödik. 

De közös aggodalmaikon és reményeiken át beszé-
düknek egyforma a csengése és egymásra találva tiizik a 
mai valóságok és a mai vágyak mélységeiból kiragadott 
élô szimfóniájukat vasból és aranyból épiilt városok or-
maira. 

És igy ahelyett, hogy az élet elöl menekiilnénk, be-
hatolunk legellentétesebb megnyilvánulásaiba és legmesz-
szebbfekvö területeire. 

Anélkiil, hogy a régi irodalmat lebecsülnök, meg 
vagyunk róla gyözödve, hogjy a jelennek másfajta, fonto-
sabb realitásai vannak. A modern világnak számunkra 
nagy eseményei hatalmasabban ragadnak magukkal, mint 
a mult cscdás kataklizmáinak tanulmányozása. 

Nehogy félreértsenek: mi készséggel elismerjiik a 
torténelemtudomány érdemét és mindazt a sok bölcses-
séget, amiröl az beszél — de annak semmi értelmét nem 
látjuk, hogy a multba visszarejtözve, undorodva 
forditsuk el arcunkat a jelen^öl. Lehet szép a korunk, le-
het csunya, de mindenesetre élni kell. 

Különben is a m a az, ami a h o 1 n a p o t elôkésziti. 
És a holnap az lesz, amivé mi tessziik. 

Nyissuk fel az óriási kapukat. Egy elszigetelt míivé-
szet nagyon közel áll a dekadenciához és a halálhoz. Le 
a nemzeti míivészetekkel! Ne emeljiink kinai falakat és ne 
keseregjiink azon, amit „idégen irodalmi hatások"-nak 
szoktak nevezni. 

Lesznek majd, akik igy szólnak hozzánk: 
— K l a s s z i k u s a k - e O n o k? 
És mi azt fogjuk válaszolni, hogy bizony ezt nem 

tudjuk. Majd az utánunk jövö generáció mondhat erról 
néra i joggal itéletet. 

De azt már is tudjuk, hogy egy klasszicizmus sem 
volt r e t r o s p e k t i v jellegii, íegfeíjebb holmi imitálás-
ból élô ál-klasszicizmus. 

— T e h á t b a r b á r o k ? Nem, nem igy gondol-
juk. De ha már válogatni kell, inkább legyiink olyan 
fiatalok, akik bátran vonulnak a felnövekvö dolgok íelé, 
mint bárgyu dekadensek és egy pusztuló irodalom hal-
doklásának tanui. 

É l ó e m b e r e k v a g y u n k és nem az elegáns, 
parfiimós halál míivészei. 

Levetkózziik a szimbolisták elzárkózottságát, az élet-
tól való elszigeteltségét és felvessziik a kapcsolatot ko-
runk társadalmi és intellektuális éló problémáival. 

Az uj költö több, mint szimbolista elódje, szenzá-
ciós élmények alázatos rabszolgája, az uj költö „a világ 
tanitómestere". 

A kóltészet pedig önkiviileti tudatállapotunk objekti-
válódása. 

Az uj, kozmogonikus lélek és a inindeniitt-jelenvalóság. 

A morális és intellektuális szétziillés okozta destruk-
ció kora után az uj alapokra való rekonstruktuálás és 
egy biztosabb egyensuly íelé való orientálódás vágya 
lép fel. 

Ezelótt tiz évvel, 1914 január 16.-án, megirtam a 
L e M e r c u r e d e F r a - n c e - b a n L a P o é s i e d e 
l ' É p o q u e cimen az itt következö sorokat: „A napisajtó 
nagy elterjedtsége, a telefon és a drótnélkiili táviró át-
alakitotta gondolkodásunkat. Benniink él és cselekszik az 
ellentétekkel telt világ. És már joggal iidvózólhetjiik a 

kifejézési eszközei 
sokféleségból kiemelkedó uj lelket, mindeniitt-jelenvaló-
ságunkat, a modern embert, aki a fóldgómb sokrétegii 
eseményét szimultán és naponként végigéli, A KOZMO-
GONIKUS V1LÁGÉRZÉST." 

„Már csak néhány ember él sótét zugokba félrevo-
nulva, aki kiviilesik a tómegek éló ósszekóttetésén. A 
gondolât ma villámok sebességével óvezi át a fóldet. Az 
emberiség óráról-órára, másodpercról-másodpercre ha-
tol belénk; megszakitás nélkiili rádióhullámok, sebes 
kinematográfok vetitik felénk messzi események hireit 
és képeit." 

Az idónek, a térnek, a gyorsaságnak régi koncep-
ciói ma teljesen idegenek elóťtiink. Soha még emberek 
ilyen exploziv korban nem éltek. 

Valami kúlónós zugást, eddig nem ismert lukteto 
ritmust, vad fénycikázást érziink „az Uj Szépség" meg-
éneklóinek, kinyilatkoztatóinak munkáiban, és valljuk 
meg ószintén, hogy ez riasztja tólunk vissza a mai élet-
bol kizókkent fegyelmezett lelku és szabályos érverésii, 
halkszavu, nyószórgó poétákat, Lamartine és a disz-
hintók korának visszasiróit. 

Az uj kóltók szavai, képei, metafórái,- iitemei, intui-
ciói korunk merész életének sokszoros tukórképei, amik-
ben a paroxizmus fenséges tiize és az isteni kinyilatkoz-
tatás lobog vissza. 

Az uj koltói alkotás elsósorban szubjektiv cseleke-
det, aktiv nyugtalanság sziilte és az aktivitásban való 
realizálódás felé tórekszik. A modern lirikusok épen ezért 
nem látnak az irodalomban és kulónosen a lirában idó-
tóltést, szórakozást, a modern élet elól való menekiilést 
— sót, épen ellenkezóleg „az élet és az emberi energiák 
l e g m a g a s a b b f o k u megnyilatkozását". 

Az uj technika: a tóbbsiku synoptizmus. 
Semmi sem természetesebb szerintem, minthogy 

azok, akik az uj kozmosz-ember lelkét ki akarják fejezni 
(és ilyenek sokan vannak), szakitanak elódeik egyoldalu 
technikájával. 

És mégis lesznek, akik megkérdik majd: miért van 
uj technikára sziikség? Annyira megváltozott-e a világ, 
hogy a régi versmérték-lehetóségek már nem elégitik ki 
a mai igényeket? 

De akkor megkérdezhetjiik azt is, miért helyettesiti 
a modern zenében a polymelódia a régi uniszónót? 

.Miért helyettesiti az épitészetben a vasbeton a fát, a 
teherautomobil a targoncát, a kinematográfia a fényké-
pet stb. 

Bizonyos, hogy minden nagy irodalmi korszak uj 
technikát (és ezzel uj kifejezési formát) teremtett, vagy 
legalább is lényegében átalakitotta a régit. 

A romanticizmus technikája a szétáradó, rendezet-
len és retorikai szólamokban bóvelkedó lirához volt 
szabva, ami a Természetnek, a Szerelemnek és a Halál-
nak, a romanticizmus három nagy alaptémájának leg-
inkább megfelelt. 

Alexandnnusai (gondoljunk csak Hugo rettenetes 
verslábaira) és a cézurás sorok a szenvedélyes féktelen-
ségek és az elégiai fellengzóségek csengó zeneszerszámai 
voltak. 

A szimbólisták természetellenes, kiilónlegességekre 
vágyó izlése, eróltetett érzékenysége, a „tiszta míivészet" 
elefántcsonttornya után való tórekvése és általában a 
szimbólizmus minden sajátsága megtalálta a maga kifeje-
zódési formáját, „az álom technikáját" a formátlan vers-
ben, amit azonban csak néhányuknak sikeriilt a tókéletes-
ségig emelni. 



A hasâbok sokasâga azonban mindenekelött a vers szét-
szôrcdâsât hoznâ magâval. 

Szûkségem van tovâbbâ észszerii hatârokra. Techni-
kai akadâlyok: egy könyvlap szélességét nem lehet a vég-
telenségig nyujtani. 

A gazdasâgossâg elvénél össze nem egyeztethetô 
idôveszteség lenne. A vers synoptizmusa nem lenne 
könnyen percipiâlhatô. Az olvashatôsâg, âttekinthetôség 
pedig egyenlô a gyorsasâggal. Ez is egyike a modem 
életet feltételezô torvényeknek. 

A hâm as szâmnak ezenkivül is szâmos érdeme van: 
par excellence teremtô szâm. A vers hârom hasâbjât 
hârom k va 1 i t a t i v elem alkotja: 

L 'A pszichikai szinezet. (Ihlet.) 
2. A ritmikus elein. 
3. Az expressziv, evokativ és szuggesztiv tényezô. 
Az anyagi résznek hârom k v a n t i t a t i v össze-

tevöje van: 
1. Szimetrikus forma, a tér kiegyensulyozottsâga 

folytân. 
2. A szavak csoportositâsa és megvâlogatâsa az ana-

lôgia utjân. 
3. Szâmok. 
Innen van, hogy a vers „hârmas és mégis egységes 

felépitettsége hasonlô egy gula hârom szomszédos olda-
lâhoz. Ezek a mértani adottsâgok rekonstruâljâk az egy-
séges gondolatmenet, mint ahogy hârom, nem egy vo-
nalba esö pont meghatârozza a sikot". 

„Hozzâ kell azonban tennünk, hogy a tengelyek nem 
merev nyugalmi âllapotban vannak és hogy helyzetiik az 
erô és a mozgâs funkciöjätöl fiigg." 

Anakrónizmus volna, ha rregváltozott életformáink 
kôzôtt megtartanók a kóltói kifejezés régi eszkôzeit. 

Ha én rragam már (elnézést kérek, hogy m indig ma-
gamról beszélek) a régi prozódia ellen fordultam, ez bi-
zonyára azért tôrtént, mert sziikség volt rá. 

Ha az ember nines megelégedve azzal, amije van, 
„valami mást" kezd el keresni. 

Erre meg azt fogják mondani, hogy mindenáron az 
ujat kivánom. Hát nem. 

Régebben sokat ábrándoztam arról, hogy a régi 
mértékes formát zárt tôkéletességébe fogom szoritani a 
fejlódó tudomány naponta megtermó barbár kifejezéseit. 

Például azt mondom: molekuláris mozgás, 100 HP., 
kózponti villamosmůvek, sajtóugynókség, Nemzetkózi 
Hálókocsi és Európai Nagy Expressz Társaság (szinte 
látni szavaimban a klasszikus alexandrinusokat!)! ! 

Elektromagnétikus rezgés, százezer ampér stb. stb. 
De ennek elleneszegiil minden muvészi ósztónóm, 

amely a régi formákkal szemben bizonyos becstiléssel 
viseltetik. Beteggé tenne, ha például a telefonszámomat, 
Wagram 64-87, egy Racine-féle vers nemes kereteibe 
kellene beirnom. 

Igy termett meg bennem az akarat, hogy valami 
mást találjak. * 

Uj mondanivaló, régiszabásu forma: nevetséges. 
Átforditott felóltó, uj forma: tókéletes. (A szabász 

fontossága.) 
Hyen szavak: elektromos munkaképesség, Szimplon 

Orient Expressz egy szonettben: anakronizmusok. 
Az anyag (a szótár) idáig uj volt, a szabás (a forma) 

régi. 

Sokáig kételkedtem abban, hogy a modern kóltészet 
ép ugy meg fogja találni uj elrendezettségét, mint ahogy 
a fejlettebb modern képzómúvészet már megtalálta. 

De hiszen a természet lényegében nem káosz (szim-
metriák. tagozottságok stb.). A világ folyásában orók lo-
gika van — amit minden kor máskép ismer fel. 

Az ibolyántuli sugarakat nem látjuk. Mégis léteznek. 
A látszóla^os egyenetlenségek alatt a dolgok alapjában 
gyókeredzó kiegyensulyozottságok (rendszeres átalakulás 
stb..) fekszenek. A muvészi alkotás empirisztikus értékek 
hierarchiáján, logikus ismereteken át nyilatkozik meg. 
Ezeken a vaíóságokon kiviil való alkotás nem alkotás. 
Vannak maradandó tórvények. 

Ezek azok a tórvények, amiket fáradhatatlanul ke-
restem, nem az egyetemek elóadásain, sem a szépség 
régi kánonjaiban, amikból az utánzók „můveiket" másol-
ják, hanem individuális tôrvényeim és a világot rend-
szerbe foglaló és irányitó tórvények kózé rejtett meg-
egyezések ósszehasonlitásában. 

És rájóttem, hogy a régiformáju versek két tengelye: 
a vizszintes és a fiiggóleges irányu, minden nagyobb 
szintézist megakadályoz, tulmerev és megrontja az egy-
séget. 

Ezután elkezdtem kisérletezni az ujtipusu három-
hasábos lirával (Rythmes et Chants dans le Renouveau, 
1918—1919, Signes doubles, 1920). A tóbb tengely irá-
nyában való versirás elsó próbálkozásaitól kezdve egy 
letisztult, uj technika intuicióinak kiapadhatatlan forrása 
áradt elém. 

Gyakran kérdezik tôlem: miért választottam épen-
séggel a három hasábot és miért nem a 4, 5, 6, 7 satóbbit. 



A grafikus szerkezet, amelyet ezelött egy központi 
sikra koncentráltam ( P o é m e 1914—1919), most több 
felületre sugárzik szét (L'Homme Cosmogonique, 1922). 
jMellérendeltségek. A természet rendjének megfelelô belsô 
formai kôtôttségek. Ritmus: szabályozó bilincs. 

Nem leirás, hanem ujraalkotás. 
Rámutatás a fotogenetikus részletekre. 
Impressziók íôlé való emelkedés. 
Vizuális összhang. Érzékszervek együttmükodése. 

Optikai rendszer. 
Gyors kifejezótechnika. Váratlan szerkezet. 
Bekapcsolódás a kor nagy gazdasági tôrvényeibe. 
A csenevész és hagyományos lira utánzó szólamai-

nak csôdje. 
Szavak élete. Szavak fizikai élete. Motiváló érzék. 
Kiilônbôzôségekbôl és hasonlóságokból me¿kon-

struált akusztikai lehetôségek. 
Sorok letisztultsága. Mechanikus, ponfos gondol-

kodásmód, a cél tudatának szemmeltartásával. 
Synoptikus általánositás. 
(Ideografikus irányzat.) 

* 

„A költö a fiilnek beszél és ir, nem pedig a szemnek", 
mondták a szimbólisták. 

1912-ben egy zeneszeretö fiatal költö, egyesitem 
akarván a lirai kôltészetet az operával, Polihyirnia és az 
énekelés többi muzsájának védelme alá helyezkedett és 
megkisérelte a könyvet a fonográffal helyettesiteni stb. 

A mi generációnk mťívészete a f é n y j e l e k és a 
m o z g ó f é n y k é p e k eszközeivel és több sikon dol-
gozik. 

A „ s y n o p t i k u s k ö 11 e m é n y" elnevezés bó-
vebb magyarázatokra szorul. Synopsis = ôsszelátás. Már 
maga a szó etimológiája is jelzi azt, hogy itt több tárgy-
nak pillanatnyi és egvmásmellé rendelt viziójáról van szó. 

Mindent egyszerre látni. A VILÁGMINDENSÉG 
SYNOPTIKUS MEGLÁTÁSA. A szem a legtókéleteseb-
ben fejlett érzékszerviink. Az emberiség lassan rájôn a 
neki tulajdonitott nagy fontosság értelmére és konstruk-
tiv korunk visszaadja néki elveszett elsóbbségét. 

A synoptikus kôltemény egy uj elemet hoz magával, 
melynek alapelvéról, „a kiterjedés lehetôségérol" a kóltók 
idáig semmit sem tudtak. Nemcsak az idôbeli szétterülést, 
hanem a térdimenziókat is kihasználhatjuk és ezzel a kôl-
tészetet a többi plasztikus míívészet szinvonalára emel-
hetjiik. 

Uj lehetôségek tárulnak fel ezzel elóttiink: szétáradni 
a szomszédos sikokon egyszerre és dinamikusan, nem 
fokozatos sorrendben, mint a régi lira, haszontalanul és 
egyhanguan, hanem az intuició sikján, a fizikai sikon és 
az intellektuális sikon beleolvadni a földgömb nyüzsgó 
kollektivitásába. Egy önkiviiletig ragadott, hatalmas, 
modern zenekarhoz hasonló ez a lira, amely a régi kól-
tészet uniszonójával szemben az uj élet sokféle, uj meló-
diáját muzsikálja. 

Az uj vers az élet egy megnyilatkozása, amely ôssze-
fonódik az univerzális élet minďen más megnyilatkozá-
sával. 

A synoptizmus lélektanában a kozmogonikus ember 
mutatkozik meg, aki állást foglal a föld nagy térképén és 
a modern élet sokrétegii, ellentétes formáján át elénktárja 
arcát. 

Az uj technikának határtalan és még be nem látható 
lehetôségei vannak. Szükség van a kompozició és a nyel-
vezet uj tôrvényeire. Nem mesterséges térkitóltésrôl, ló-
szôrtóltelékról és cifraságokról, hanem az egyensuly rea-
lizálódásáról van szó. 

A sulypont bennünk van. Az egyensulyérzéket ma-
gunkban érezzük. F o r d : E r g Ä g o s t o n 
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Arthur Korn: Analitikus és utopisztikus architektura 

A - Korn G. ház Wes tendben (A gazdasági udvar felöl) 

Az architektura szimbólum. Sugárkoszoru. A rend 

tendenciája — zene, a lököerötöl a befejezésig. Átkarolás 

és felolvadás. A ház tobbé nein tömb, hanem sejtekké 

oldódás; kristályosodás pontról-pontra; folépités hidak-

ból, izületekböl, burkolatokból, csövekböl. Burkok — 

levegöt zárnak körül, levegót iiritenek. A levegö, mint 

•egy gyümölcs, sülyed közqük. Csövek támasztanak. A 

levegö beléjiik áradt, eróssé és hajlékonnyá teszi öket. 

Az architektura szenvedélyes szeretet. Folmagasodás. 

Kóriilkeringés. Leszoritva, fölszökkenve, hozzánk hason-

lóan. Szimbólum. Tiizjel. 

' Mert az, ami a realitást míívészivé teszi, az a tiizjel. 

Az égó városok. Az égó tájak. Az architektura, mint 

vezér. Kezében vannak az anyagok: vas, acél és iiveg, fa 

és porcellán, szövet és papir. Az érzék a matèria, struk-

tura és az anyagok folépitéséhez fejlödik. Csirázó falak-

ból támadnak a butorok, és a bennszülöttek nádkunyhói 

régóta nönek fantasztikus íiitornyokká. 

Az architektura szellemdús, mint a gép, mint a fóld-

alatti vasut, a lift, a karosszéria, foltiinés nélkiil kollektiv. 

De a személytelen tárgyházban (Sachhaus) csak akkor 

lehet élni, ha a kielégitett sziikséglet mögött áll a mü-

vészi forma, amely érzi az organizmust és kérdi: mely 

támpontokon, burkolatokon áll az épiilet, mint állnak 

a sikok — egyenesen-e — ferdén-e. Hogy nönek össze 

vele a mozgó és mozdulatlan butorck. Hol a mesterséges 

fényforrás. Hogy állnak vagy mozognak a szinek. Hogy 

viszonylik az épiilet a közeli és tàvoli környezethez, a le-

vegöhöz. Hogy állnak az egyes termek osszességiikben. 

Mint kap az egész jelen tóséget a legkisebbhez viszo-

nyitva. Mint lesz az egész a nagyobb kozosség egy sejtje. 

Mint nö az egész tájképi és emberi szimbólummá. 

Nem elég az arcnélkiili megoldás. Az amerikaian — 

egyenesvonalu — racionális város halálos. 

De a személytelen tárgyházban csak ugy lehet prakti-

kusan élni, ha az konstruktiv. Konstrukciót pedig csak 

analizis aitai lehet etèrni. A gépépito is megkérdi: mi a 

ieljesitendö feladat — esztergálás, gyalulás, furás. És 

ha furatokat akarok elóállitani, sziikségem van a csavar-

mozgásra. Elöször analizál és azután konstruál. 

Az épitész is a lakás, a gyár épitóprogrammjának ana-

lizisével kezdi munkáját. Részleteket fedez föl, termeket, 

sejteket. Osszekapcsolásokat képez, a horizontális csóve-

ket, vertikális lépcsotornyokat. Megtalálja a gyujtóponto-

kat és fixálja öket, mint a centrumfurót a sikkorongon. 

Fölfedezi az össejtet, mely minden képzódménynek, 

minden háznak, városnak sajátsága és minden formát 

megpecsétel. Az anvagot, annak belsö fólépitését, szilárd-

ságát, strukturáját analizálja. 

Az egész folépitést, melyen minden áll, a vékony tá-

masztókat, korongokat belsöjükben vizsgálja, azután e 

kóré aggatja a kiilsö falat nyilásaival. Igy analizál minden 

egyiittmüködö tényezót. 

És csak ezután épiti össze a konstrukciót. 

A materiális test és szférikus légtér egymásbatorló-

dása. A levegö behatolása a test-masszába és ennek körül-

szóvése drótokkal, melyek uj légsikokat teremtenek. A 

kozéppontból levegöbe meredö karok és a talajon keresz-

tül nótt bordák. 

Elmaradhatatlan elófoltétel az anyag, a konstrukció, 

a sejtorganizáció és a forgalom végsó titkaiból való ana-

litikus folépités. Ez az alapkö, nem kevesebb, nem tóbb. 

Egy isrreretlen és nem tudott torvények szerint való 

tórténés, mely az elsó racionális folyamatot titokzatos 

módon ujra teremti a saját szellemvilágában. 

És megfoghatatlan titok marad, hogy a beretvaéles-

ségii analitikus konstrukció és az öntudatlan birodalmá-

ban szíiletett utopia egy pontban metszik egymást, mintha 

a nem tudott géniusz még egyszer végigismételné ben-

niink egy magasabb fokon a teremtö processzust. 

A szimbólum és a tiizjel ép oly konkrétak, mint az 

analitikus konstrukció. És nem csak bennem. A hare a 

gépember és az anarchisztikus-múvészi között, a kollek-

tivek és egyéniségek között, mely mint zene, szabad tor-

vények szerint való, nagyjában ismétli a fólemelkedést a 

sziikséges konstruktiv-analitikustól az intuició-múvészi 

realitásig. F o r d : V a j d a S á n d o r 



A Korn G. ház W e s t e n d b e n , Fl i rdôhelyiség 



A Korn Pályamti Business Centre (A tenger felôl) 
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Jon Vinea verseiböl 
i 

Éjszaka a gondolatba emelkedik 
tàvoli érverés 
lépések még nem hiiltek ki a földön 
Nádak selymén hallani 
mikor a toban a hold kettészakad. 

Magány pirosul a szemecsben 
Sócsillagok a kutak utján állnak 
poros kettényilt könyv 
korai tüeskök a lelkeket szövik. 

Aludj: az álom igéket gyiijt 
Éjszaka kergeti ôket a városból. 

II 

A tükör szines esövekböl iszik 
Parázs. Régi hangok elvesztik lombjukat 
Alkony filzpapucsokban lép 
Nyájak a sipok pókhálóján 
Századok porában egy pásztor. 

Lelkekben a halottak ideje 
hangok a gyertyák között íolynak 
a nap csurog 
Óramutató fénytelen aranyakat számol. 

.-»y 

Csattok és selyembogarak becsukódnak 
Szemek sápadt kertekbe tágulnak 
V T A 1 » » « I /\ 4 M « • « n » Szélmalom virág. 

F o r d ; T a m á s A l a d á r 

Az ul román müvészeti 
lehetóségek 
(A „ C o n t i m p o r a n u l " ¡ r o d a l m i é s m ü v é s z e t i t o r e k v é s e i ) 

A kôltészet, mint a fantáziának elsódleges legkozelállóbb 
anyaga, mutatja ki legtisztábban mindazokat a mozgalmakat, me-
lyek a kort uralják és ideológiai fejlódésének irányt szabnak. 

A román népkoltészet nagypiérvii fellendiilése után ereje szét-
bomlott és teljesen felélte magát a szimbolizmusban. (Minulescu, 
Mániu, Blaga, Orghezi.) Az elsô íriss és erôteljesebb megnyilvá-
nulás a Trisitan Tzaraé volt (ki késóbb dadaista lett és 1916 óta 
csak franciául ir). Figyelemre méltó és legtôbbet jelentó ma Jon 
Vinea kôltészete, mely bár az intellektuális esztétika határain 
beliil, de teljesen letisztult és kristályos munkákban fejezódik ki. 

A festészetben 1910 tâjt Isier rajzaiban mutatkoztak uj törek-
vések, ki teljesen hâtât fordiiott a régi iskolânak és különösen 
szinkompoziciôban ért el eredményt. Tiszta forradalmi jelentkezés 
volt Brancusi, az elsô modem roman szobrâsz, kinek azonban 
sajnos hazâjâban alig volt hatâsa, de kinek munkâssâga a nyugati 
eredményekben mély nyomot hagyott. 

A kôzônség és maguk a mûvészek is — miutân a roman 
kontemplativ természetii — a naturalizmustôl még nem tudtak 
megszabadulni. Marcel Janco festö és architekt megérkezése adja 
meg erre az elsô impulzust. Janeo a ziiriehi ,,Dada"-mozgalom 
utân — melyet Tzaraval, Arppal,, Huelsenbeckkel és Ballal egyiitt 
propagâlt — mi ni egy két éve érkezett haza Româniâba. Két buka-
resti kiâllitâsa egy teljesen ismeretlen és uj mûvészeti szépséget 
târt fel itt. Ujabb munkâiban erôs intellektuâlis mérsékléssel 
igyekszik a forradalinaknak elért eredményeit Româniâba ât-
plântâlni. 

Az ô megérkezésével kezdôdnek meg és kapnak erôre az uj 
mûvészeti mozgahnak. Jon Vineâval, az uj ideolôgiai mozgalmak 
irodalmi képviselôjével, a Contimporanul-t (Kortârs), mely akkor 
politikai hetilap volt, az avant garde harcos irodalmi lapjâval fej-
lesztik. Szkepszisi és az akadémikusok gyiilöleie között emelkedik 
a lap a roman irodalom jelentôs tényezôjévé. Fiatal és erôs tehet-
ségek gyiiltek egybe a lap köriil. Költök köziil: J. Barbu, epikus 
primitiv, S. Callimachi, expresszionista. Festôk: Marcel Janco, F. 
Maxy és Mattis Teutsch (kit a Ma mozgalmâbôl ismerünk). 

A lap kiâllitâsokat, elôadâsokat rendez és a modern mùvé-
szet és élet elsô es erôs harcosa Româniâban. 

Tamâs Aladâr 
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Városi képek 
i . 

az égen egy vak ember lebeg, éjjel uéha felemeli 
kezét 
mindig sôtét van 
egy idegen sietve elhaladt a levegô alatt, lehaj-
totía fejét és hányt 
északon egy jégfa 
nó 
délen egy napfa 
alattuk hevernek a liosszu uccák, hol szintelen 

Iepkék szállingoznak 
a tetók fòlé a hold légiires vonalat huzoít, mely-

ben elfolynak az órák 
egy madár lezuhant és meghalt 
a szél eláll 
az uccák iiresek, a házak iiresek, a szobák iiresek, 

minden ember saját emlékévé foszladt 
széí és elszállt, én egyediil vérzek a téren; 
a gázlángok alali 

folòttem a vérpad 
most tejezték le az utolsó csecsemòt 

l i . 

dél 
egy ember, hosszan mint egy autóiura, elterüli 

a kovezeten 
valaki kiabál és szempillái alól kocl òmlik szét 

a térbe 
egy oszlop tetején delet harangoznak 
a hosszu haiott lábainál fénypálmák nònek, a 

kòd egyre terjed, a hosszu haiott halán-
téka olyan vad mint az északi sark 

némán repiilnek el folotte az üveglovak, kék és 
piros mesékke! sziviikben 

a varos osszes lakói leguggoltak íeje kòré és 
fôldet esznek 

jobbról a fehérek, balról a feketék és sárgák, 
sirnak, esznek és inagasra emelik gyere-
keiket: 

a haiott szájüregéból fény szivárog, lankad, 
megtorik, olyan tisztř volt a szive, mint 
egy alma 

meghalt, mikor delet harangoztak 

H I . 

egy ló végigfutott az uccán 
gyorsabban mint az angyalok tekiníete 
szempillái alatt egy csikó épiiló képét hordozza 
szoptaiós teje erósebb mint a benzin vagy az 

Eiffel-torony 
hangja mint a hold 
az emberek meghajoinak elótte 
az ucca kòzepén emléket emelnek: 

gummiból, aczélkerekekbôl, szijakból és egy csil-
lag idegen vizébol két szelid és tiizes 
dombot épitenek: az anyák emloit 

IV. 

Ámit itt elmondok, arról senki sem tud. 
Télen, 4 órakor valmennyien elszenderediink 
egy pillanatra. Az ÉG ANYA ekkor tenyerébe 
íogja a íôldet és felemeli közvetlenül a hold zu-
hataga alá. Mire felébrediink, már alkonyodik, 
de senki sem tud a varázslatról. Csak néha szó-
lal meg egy álmos délutáni hang: nini, felkelí a 
hold! Vagy egy ucca megbillen és kizuhan a 
térbe, vagy egy fa meggörbiil a hirtelen moz-
dulattól, de ez az UCCA1 BALESETEK rovatá-
ba tartozik. Szél fuj. 

A házak fölött egy láthatatlan világ függ. 
Minden állat belefér, még a legnagyobb virág-
evök is; te kiviilrekedíél! Lenii ég az ucca, de az 
emberek nem látnak a fény mogé, Én közvetlenül 
a felsö réteg alati ülök, ellátok a tengerig és a 
kinai sirokig. Egy fiatai lány lassan feliil az ágy-
ban, belemered a sôtét sarokba és azt hiszi: meg-
Sátoťt engem. Ég az ucca. 

D é r y T i b o r 

Esti feSnyilás 
i 

Sziirke sikatorokból beroggyan az este, 
a hold tulíekiidt a madarak utján, 
az emberek ériheíetieniil engedik ki magukból, 
a sorsukaí, 
valahol egy lány sir utánam, aki mégis kell, 
a szétsugárzott utakon csillagok szikráznak, 
miért? 
Mindegy, hisz életem bizonyságai magammon-
dásaimban fekszenek, 
csak ne zászlósodna fel szomjuságba a vérem, 
a városok hórgése ne iitné át a terhes hallgatást, 
századunk sorsdiibórgése. 
Meghasadt hajnalok isten álmában fiirdetik a 
rnezó virágait, 
a világosság felbecsiilhetetlen kosontyiiket tere-
get benniink, 
észrevétleniil suhannak el homlokunk 
és a prostiíuáltak elvirult szája fólótt az esték, 
ilyen estéken felnyilnak bennem a megfeneklett 
kiáltások. 

II 

Aranylábakkal megy a terhes asszony az uton, 
énekeljiik holnapjaink virágzását, ó, 
csodálatos igen a miivész éleíe a kulturák fertó-
jében. 

Emeljiik meg fáradt lábainkat az aranylábak 
uíán, 
a toríénelem sikját áttôrte bennunk az acélbeton, 
kémények fekete kiáltásait nyeli a nap, 
az aranylábak mennek, mennek, 
miivész vagyok és nem kérdezem mi a célja, 
hogy kihangsulyozom magam, 
ó, arany, titkok fényében fiirdenek a lelkek 
és beton a szó, mely ráhull az értelemre, 
álljunk magunkba, mert megroppannak egyszer 
a mult tengelyei 
a városélet méterkòvein, a hétkoznapok határá-
ban. 
A levegô fesziilten hallgat a sors kulisszái 
kozoít, 
a terhes-asszony-arany elômlik égen és fòldòn. 

III 

A nyugalom mint értetlen messiás zarándokol, 
májusok világossága fekszik az emberben, 
ó 1924, ó fold, hová a csillagok íitokzaíos utjai 
mind beíutnak, 
egy fiatai kòltó veszi szájra ezt a templomtalan 
századot, 
énekló tudása pillanatok tukreiben kiált, 
messze vagyunk az érintetien tengerektól. 
Ó május, 
szétrobbant nyugtalanság dermed az utakon, 
átmenteítem magam már a selyeminges nókòn 
és a gépek morii u m os zakatolásán, 
tavaszaink virágzó almafái bomlanak asszony-
ainkban, 
csodaegyszerii szavak csobognak bennem, ha 
kedvesemre nézek. 
Ma mindennek értelme tenyereinben fekszik, 
világos ablakokba nyilíam apám veritékes arca 
elótt, 
mindenki magában hordja isten szakállas fejét, 
de minden szavam bizonyosság. 

IV 

Márványoszlopokra épiil már az idó, 
elcsatangolt felérzéseink mégiscsak visszatérnek 
a dolgok lemosott arcával, éliink, 
boltozatok magassága simul hajlékainkra, 
nem vagyunk sehol, csak itt, mentheíetlenul 
emberek, 
maga a század, formáinkban kiteljesedett jovó, 
hát mondjuk is akkor, hogy végtelen éneklésre 
ériink. 
Kék zuhatagokat látok a sivatagok felett, 
minden forma megtelt az értelmével, 
igy vagyunk az óceánok fenségével a nyugalom-
mal 
és teli-teli magunk mèri a meritetlen mélységeket. 

X a r l y Á q o s t 
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Kulfoldi folyóiratokról 
A kiilfóld folyóiratirodalmának áťtekintése, amennyire csiig-

gesztó és elbátortalanitó onmagában, nekiink magyarul iróknak 
mégis szolgál egy sovány vigasztalással. Kétségtelenné teszi, 
hogy a múvészeti krizis korántsem szoritkozik csak Kózépeuro-
pára s hogy a nemzetkozi avant-garde irodalmi organumai a 
gyóztes, sót a semleges kiilfóldón is ugyanolyan anyagi nehézsé-
gekkel kiizdenek, mint mifelénk s hogy nagyjából ott sem tartja 
fenn óket egyéb néhány kevesek heroikus erófeszitésénél. Eleve 
rosszindulatu emberek szemében olybá tiinhetnék a dolog, mintha 
korunk keresóinek miivészete hovatovább néhány ember szemé-
lyes iigyévé degradálódnék, holott alig szenved kétséget, hogy a 
szellemi termelésnek a fogyasztás oldalán támadt egyetemes kri-
zi séról van szó, mely csak az anyagilag régebbtól fogva jólfundált 
vállalatokat, valamint azokat engedi lélekzethez jutni, amelyek a 
— hiába! — nagyon megváltozott idók ellenére továbbra is kész-
séges kiszolgálói a fogyasztásra képes osztályoknak. Elóállott a* 
a paradox helyzet, hogy a tókeerós kulfoldi folyóiratok egyediili 
létforrása a konvenció, az a tény ,hogy bizonyos korokben szo-
kássá vált megvenni óket, anélkiil, hogy visszhangjuk akár csak 
egy plusz elójellel is tóbb volna a nullánál. S ugyanekkor a másik 
olďalon a valóságosan életet jelentó és dokumentáló orgánumok 
épen az életért kénytelenek ónfeláldozásig menó harcot folytatni 
és saját hazájukban az outsiderség szerepére kárhoztaiottan egy-
másután hullani el ebben a harcban. 

A legtóbb ilyen hósi halottja az a n g o l n y e l v t e r i i l e t -
n e k van. A haladó amerikaiak kissé eklektikus, ďe bátorhangu és 
kiilsóleg is impozáns folyóirata, a B r o o m , a jelek szerint feltá-
masizthatatlanul áldozatául esett nyomasztó anyagi helyzetének és 
immár hónapok óta sztinetelteti megjelenését. A másik ugyanilyen 
haladó szellemii, de hasonlithatatlanul egyvonalubb és tóbb tehet-
séggel rendelkezó folyóirat, a rokonszenves S e c e s s i o n , mely 
a mindenkori valutáris viszonyokhoz alkalmazkodva, Európa 
majd egyik, majd másik fóvárosában, most utóbb pedig már 
New Yorkban késziilt, legutóbbi számában ugyancsak bejelenti 
kiiszóbón álló besziinését. Ez a lapbesziinés a nemzetkozi iroda-
lom utolsó heteinek legsajnálatosabb eseménye, inert a S e c e s -
s i o n egész sereg egyéni hangu, olykor valóban internacionális 
jelentóségii embert liozott íelszinre Amerika nagy irodalmi vado-
nából ugyanakkor, mikor Anglia irodalma még multszázadvégi 
álmát alussza. A S e c e s s i o n legutolsó, 1924 teléról datált 

száma is még annyira reprezentativ és felíelé mutato irányu, hogy 
a folytatás egyenesen beláthatatlan lehetóségekkel kecsegtetne. 
Szerkesztójének, Gorham B. Munsonnak kemény ]x>lémiáju iro-
dalompolitikai cikkein kiviil elsósorban figyelmet kelt benne Ken-
neth Burke egy novellisztikus irása (A progression). Kenneth 
Burke, aki egészen fiatai ember s akiról az amerikai avant-garde 
Európába vetódó emberei kételyteloszlató egyértelmiiséggel a leg-
jobbakat moiidják, feltétlenül megérdemli, hogy nevét jól meg-
jegyezziik magunknak arra az esetre is, ha a S e c e s s i o n be-
sziintetése folytán egyelóre huzamosabban nem találkoznánk vele. 
Burke a legnagyobb amerikai standard-folyóiratoknak is munka-
társa s épen ezért nera mindennapi, hogy beérkezettsége ellenére 
mennyire meg tudta órizni magában a keresó merészségét. Talán 
vakmerónek tetszó, de nem végiggondolatlan kijelentés tóliink, 
hogy a novellisztikus mûfaj feitámadását mi abból az irányból 
várjuk, mely felé Burke halad s mely felé vivó utján ez és néhány 
már régebbról ismert novellája máris olyan eredmények, hogy 
Cocteau néhány prózáján kiviil ebben a müfajban egyhamar sem-
mit sem tudnánk melléjiik állitani. Van benniik vaiami lenyiigó-
zóen eleven, szintétikusan átíogó, csuíondáros és mégis mély, 
amint a képek és tórténések Iélekzetelszoritó rohanással kergetik 
egymást, majd a naturalisztikus regény, majd a primitiv népmese 
vonalát érintve s amint elevenretapintó brutalitásuk ebben a ket-
tósségben látszólag a legnagyobb kónnyiiséggel felfedi egy szin-
tézis felé vajudó kor ellentmondással teljes és mégis ósszeféró 
velleitásait. Ugyanebben a számban található egy ujvilági ember-
tól egészen szokatlanul mély és éleselméjii filozófiai értekezes 
Waldo Frank tollából (For a declaration of war), melynek meg-
értéséhez azonban jó tudnunk, hogy szerzóje ugyancsak az ujvilág 
egyik legjelentékenyebb embere, akinek Amerikáról irott kónyve 
valóságos tett. A harmadik általunk ismert s az emlitetteken 
kiviil még szóba jóhetó angolnyelvii lap a L i t t l e R e v i e w , 
melynek legutóbbi száma azonban fóként francia dadaisták ver-
seit, Man Ray és Juan Gris rajzait kozli. Figyelemreméltó benne 
René Crével egy cikke a modem francia liráról, melyben elszán-
tan tiltakozik minden osztályozás vagy rendsizerezés ellen, de a 
sorok kózt sok érdekes gondolatot pendit meg, igy a lirizmus 
forrásaként feltételezett szuperreális individuuniról, mely André 
Breton szerint „annak az automatizmusnak megjelólésére szol-
gál, mely nagyjából az áloni állapotának felel meg" s melyról 
Breton — mint az épen kózeledó elalvás stádiumáról •— azt ál-
lapitja meg, hogy tele van kpltói elemekkel és lehetóségekkel. 
Ezeket a lehetóségeket Breton és Soupault egész kónyvben kisé-
íelték meg kiaknázni. 

W. ház W e s t e n d b e n (Kerti o ldal ) 

A f r a n c i a f o l y ó i r a t i r o d a l m a t látszólag még leg-
jobban megkimélte a gazdasági krizis. Az avant-garde folyóiratai-
nak száma az utóbbi idóben tudomásunk szerint nem csókkent 
(legfeljebb megjelenésiik idópontja mutat fel szabálytalanságokat), 
sót épen mostanában jelentósen meggyarapodott elsósorban a 
P h i l o s o p h i e s cimii reviivel, mely egy reprezentativ, rend-
kiviil gazdag számmal ugrott ki a porondra. Célját, ugy látszik, 
nem annyira uj emberek megszólaltatásában, mint inkább a leg-
frissebb generációhoz tartozó, de már féligmeddig beérkezett 
můvészek fórumhoz juttatásában látja és érdeklódése fóként teo-
rétikus irányu. Az elsó szám persze még kissé vegyes tartalmu: 
Max Jacobtól aforizmákat kózól a múvészetról, kóztiik sok szel-
lemes aperçu mellett olyanokat, amelyekkel nem lehet vitatkozni 
(„Az egyházat bántani akkor, mikor az ember egész kialakulását, 
tehetségét és szenzibilitását neki kószónheti, nem egyszeriien há-
látlanság, hanem apagyilkosság.), Cocteau egy nagyszerii prózá-
ját, Soupaultól verset, tóbb elméleti cikket és gazdag kritikai ro-
vatot. A folyóirathoz, melynek bevallott legfóbb célja „a kóltók, 
esszéisták és filozófusok munkáinak egyniás mellé állitása" — sok 
reményt fiizhetiink. Ozenfant és Jeanneret pompás nemzetkozi 
reviije, a szabályszeriien megjelenó L'E s p r i t N o u v e a u , két 
legujabb számával is igazolja, hogy a haladott mûvészetnek talán 
legerósebb és legelókelóbb organuma. A két szám olyan tai-
talmi gazdagságot, sót változatosságot mutat, hogy egy róvid 
kivonat keretében a legnagyobb hozzávetólegességgel sem tár-
gyalható s igy egyszeriien kiemeljiik magának a két szerkesztónek 
cikkeit, akik impozáns filozófiai késziiltséggel és sok uj gon-
dolattal kózelednek az uj můvészet problémáihoz, igy elsósorban 
a modern optika formációjáról szóló cikkiikben, valamint a 
21. számban dr. Allendy és Lafargue egy kivételesen világos, 
egyszerii és szép irását (Le conscient et l'inconscient), melyben 
a pszihoanalizis elveit îejtegetik. Ugyancsak érdemes elolvasni 
Ivan Puni cikkét az orosz konstruktivizmusról, melyben igen 
dogmatikusan, kevés eredménnyel alapjaiban próbálja megtámadni 
ezt a múvészeti iskolát, melynek ugyan sok hibája lehet, de még-
sem egyszeriien az a gépromantika, aminek Puni minôsiti. Érde-
kesen állitja oda Paul Dermée egy hosszabb méltatásban Edgar 
Poet, mint az uj kóltészeti tórekvések ósét, akinek a kompozicióról 
vallott felfogása Dermée szerint egészen ezeknek az uj tôrek-
véseknek vonalába esik. Megemlitjûk még dr. Molnár Sándor 
egy osszefoglaló cikkét a magyar irodalomról, egy cikket, mely-
nek furcsán szimptomatikus hibái nem engedik meg azt a fény-
iizést, hogy szó nélkiil elhaladjunk mellette. A szerzó, akiról e 
sorok irója nevén kiviil semmit sem tud, de akiben egy kicsit 



íajvédót mer gyanitani, azzal az ezerszer megkisérelt és ezer-
szer kudarcbafult akadémikus lehetetlenséggel próbálkozik ismét, 
hogy a jobb sorsra érdemes küliölddel néhány oldalon megisnter-
1esse az egész magyar irodalmat. Köteteket lehetne összeirni rola, 
hogy az ilyesmi mennyire kilátástalan ési ha nem volna az, milyen 
kevéssé fizetné ki akkor is a fáradságot. Nem szenved kétséget, 
hogy tisztára reménytelen dolog Adyról méltatást irni a kiil-
földnek, mielött még Ady-versekei akár csak németiil is kezébe 
tudtunk volna adni; duplán reménytelen, sot észszeriitlen azonban 
ez a metódus akkor, mikor a cikkiró három oldalon keresztiil 
egy csomó, a kiilföldnek semmit, nekiink magunknak pedig sok-
szor szintén majdnem semmit jelentö név felsorolásával ugy ki-
fogyott a lélekzetbôl, hogy Adyról már csak annyit bir ellihegni, 
hogy tipikus képviselóje volt a magyarságnak — ami mellesieg 
szólva meglehetósen igaz. És még egy szót. Ha már valaki ntin-
denáron be akar állani azoknak a hazánkfiainak sorába, akik 
mihelyt véletleniil kiilföldi fórumhoz jutottak, nagy mohóságukban 
rögtön egy mondatban akartak kipakkolni mindent, az a valaki 
legalább ne akarjon ugyanebben az egy mondatban több-mint-
vitás egyéni véleményei<et is nyilvánitani, hanem az ugyis róvid 
idóre való tekintettel maradjon néhány vitánfeliili ténynél, melye-
ket persze ismerni köteles. Nem lehet tehát ilyeneket mondani: 
„Michel Csokonai . . . détourné par un profond dégoût du lyrisme 
allemand (és Bürger?), insupportable par son sentimentalisme 
(egyéni kûlonvélemény, melyet kár a gyanutlan franciáknak ob-
jektiv ostyában beadni ! ) . . . " Különben az irodalomtôrténeti lecke 
bódiiletes elfelejtésének példái is hemzsegnek, mint itt: „Michel (!!) 
Gyöngyösi, poète lyrique ( ! ! ! ) . . . " Elég ebbôl ennyi. Különben 
az egész szót sem érdemelne, de jó egy ilyen tipikus példát el-
raktározni arra az esetre, ha a Magyar Tudományos Akadémia 
a következö évszázadban sem tudná megérteni, miért vannak a 
kiilföldnek semmilyen, vagy módfeleii humoros nézetei a magyar 
irodalomról. 

Bátor és kitartó propagandát fejt ki még az uj můvészeti 
tôrekvések mellett az emlitetteken kivül a L a V i e d e s l e t t r e » 
e t d e s a r t s , melynek lelke a szinte már fanatikus Nicolas 
Beauduin. Tôle a legutóbb megjelent tizenötödik szám hosszu és 
helyenként egészen uj szenipontú cikket közöl az uj költöi lelki-
ismeretrôl és kifejezési eszközeiröl, mig Albert Qleizes, a lapnak 
másik állandó munkatársa, alighanem napjaink legjelentékenyebb 
festô-esztétikusa, a kubizmus mai stádiumáról értekezik, Soupault 
pedig uj francia regényekról számol be. A többi cikkek irói kö-
zül találomra kiemeljük Pierre Bourgeois, Drieu la Rochelle, 
Fernand Léger, Jean-Charles, Ivan Ooll neveit. 

A z o l a s z k ô l t é s z e t a nagy gesztusok és frázisok el-
bágyadásával és nem utolsó sorban az utóbbi két év politikai 
eseményeinek folytán sajátságos stádiumba jutott, mely természe-
tesen a folyóiratirodalmon is érezteti hatását. Olyan olasz folyó-
irat, mely irányánál és tôrekvéseinél fogva alkalmas volna arra, 
hogy e helyen foglalkozzunk vele, ma egyáltalában nem létezik. 
Egyebekben aki kételkedett volna eddig abban, hogy az olaszok 
ujat-akarása nem több és alig volt valaha is több a megfeszült 
hangszálak tornájánál, azt az ujabban tôrténtek végleg meg-
gyôzhetik róla. Marinetti, miután egy csöppet sem „vad" háborus 
regénvben (Ľalcova ďacciaio) feltárta igazi valóját, végleg ki-
futja formáját abban, hogy Mussolinivel közösen kiálltványt bo-
csát az áruló világ elé. Az egész neo-futurizmus kimerül egy 
éretlen formajátékokat hajszoló s még azokat is csak elméletben 
megjátszó röpiratirodalomban. De mortuis . . . 

Nem kevésbbé vigasztalan a helyzet a s p a n y o l n y e l v -
t e r ü 1 e t e n. A háboru befejezése óta szép kilátásokkal meg-
indult és legalább intencióiban határozottan tiszteletreméltó Ultra 
tudomásunk szerint niár régebben nem jelenik meg, az ultraisták 
kôrébôl azonban kiemelkedtek néhányan (igy Guillermo de Torre 
és Jorge Luis Borges), akik azóta ismételten szóhoz jutnak az 
internacionális folyóiratirodalomban. Az átmenetileg nyilván hall-
gatásra kényszerûlt spanyol irodalomnak most Buenos Airesbôl 
siet segitségére egy szép kiállitásu revü, az I n i c i á l , mely al-
cimében az uj nemzedék lapjának nevezi magát. Megitéléséhez 
egyelöre m^g nincsen elég támponiunk; annyit mindenesetre 
megállapithatunk, hogy ezei< az amerikai spanyolok is pillanat-
nyilag inkább csak elméletekkel szolgálnak; ônálló alkotásaiknak 
(igy fóként verseiknek) sem formája, sem lényege nem tulságosan 
haladott. Amennyire az elöttünk fekvó harmadik számból megál-
lapitható, leginkább az expresszionistákkal s azoknak is német 
ágával tartják a rokonságot, ami különben az ultraistákra is 
tôbbé-kevésbbé állott, noha rajtuk inkább francia hatáš érzódôtt. 
Mindez nem ingat meg bennünket abban a meggyôzódésúnkben, 
hogy a spanyolok — ellentétben az olaszokkal, akiknek teremtô 
ereje a nenizeti sajátságaiknak annyira megfelelô futurista frazeo-
lógiával egy idôre a modern miivészetek szempontjától kimerült-
nek látszik — jelentôs módon hallatni fogják még hangjukat az 
uj irányok európai koncertjében. 

Gáspár Endre 

A. Korn Irodaház, Fr iedr ichs t rasse 
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Kristalyok ebredest harangoznak 1924 marcius 

s a szomorusag lecsorog rolunk a vol-
gyekbe 

vetomagvakat meg kielesitett iegyvereket hor-
dunk az agyvelonkben 

ujra a magunkke vagyunk 
a feher jegenyek arnyekaban bogarak laknak s 

neha ok is feljonnek es szarnyra kelnek 
mint a vandormadarak 

ez az elektromos dal es az ora amely a szomszed 
zsebeben aludt ot alio esztendeig 

de nem az elaggott kiralyt akarom dicserni ha-
nem a fazekakat amikben mindennapi 
eledeliinket fozik 

s ha a nepszonokrol utobb be is bizonyitottak 
hogy kalandor volt azert csak eltesse ot 
sokaig az isten 

ezek mind kis dolgok az ember lelkifurdalas nel-

kiil a ruhafogasra akasztja valamennyit 
aztán tovább megy 

te rendelkezhetsz velem korlátlanul és én rendel-
kezem veled 

a virágok nagy kortyokat isznak a napból és 
ezért tudnak gondtalanul megállni az 
életben 

de mi tòrténik a hòssel aki vért szagolt s most 
sòtét pincelépcsòkòn jònnek fel álmai 

ne olvassatok rossz kònyveket 
mert az anyák szaga és a rossz kònyvek azok 

amik onániára és hosszu alvásra csábit-
ják a gyereket 

sok világtalan torony van bennem amit igy ki 
kellene mondanom 

s nincsenek alattam kerekek amik tovább vinné-
nek 

ha nem tudok hamarosan vaiami okosat kitalálni 
mek kell halnom a tavasz eros és nedves 
levegòjétòl K A . S Á K L . J O S 



Sport és tomegorganizació 
Az emberi erónek és tudásnak nincsen olyan területe, amit 

a polgári életrend meg ne próbált volna a maga képére átformálni. 
Ez az átformálás minden esetben az individualizálásban, az 
egyéni érvényesülés jegyében torténik. És mégis nem volt tár-
sadalmi rend, beleértve a despotizmus legkiíejlettebb idejét is, 
mikor az egyes ember annyira elvesztette volna egyéni jelentó-
ségét, ónuralmát, etikai karakterét, mint épen a polgári társada-
lomban. A szabad fejlódésre sziiletett ember kíszakadt a kozosség 
torvényeiból, de ahelyett, hogy a „demokratikus lehetóségek" ut-
ján eljutott volna legteljesebb ónmagához, szinte akarat nélkül 
beletóródótf egy osztály kiszolgálásába. Az einberból, mint tuda-
tos társadalmi lényból, igénytelen, elmechanizálódott rész lett. Az 
egyénnek ez a csordává mechanizálása a polgári rend iskolájá-
ban kezdódik el és folytatódik a kaszárnyák reguláin keresztül 
egészen a munkában és kenyérharcban elíáradt tomegek pusztulá-
sáig. A polgári rend emberének nincs gondolata és cselekedeie, 
ami kivonhatná magát ez alól a toi;vény alól. De maga ez a tór-
vény nem órokké való. 

A szocializmus egyetemes hivatása, hogy az embert vissza-
vezesse onmagához. A gondolkodó és cselekvó embert visszaadja 
a szociális kózosségnek. 

A szocializmus formája az organizáció és kisajátitás kér-
désén bukik el vagy teljesedik be. Az utóbbi feltételezi az elóbbit, 
mint a társadalom tudatos egységesitésére való tórekvést. Ez a 
folyamat azonban nem ugy torténik meg, mint az uralkodó osztály 
ónmaga keretein beliil végbemenó szervezési munkák. A szocia-
üzmusnak, mint egy az uralkodó rend tórvényei alól kiszabadulni 
akaró mozgalomnak nincsen kózvetlen befolyása az iskolákra, a 
harcba állitandó erók megszervezését tehát ellenkezó irányból kell 
megkezdenie. Ennek a munkának produktiv erószervei a szak-
és pártszervezetek. De amint a polgári organizáció nem elégedett 
meg az iskolák, kaszárnyák és templomok felépitésével, hanem az 
élet minden jelenségét megkisérelte a maga osztályérdekei szerint 
beállitani és kihasználni, ugyanigy a szocialista mozgalom sem 
maradhatott meg a szak- és pártszervezetek zárt keretei kózótt s 
mint embert formáló, uj tórvényeket alakitó eróket észre kellett 
vennie a müvészetet és legutóbbi periódusában a sportot is. 

Ha igy tennénk fel a kérdést: Mit jelent raa a sport és milyen 
hatással van az egyes emberre és a nagy tómegre? — egyszerüen 
azt felelhetnénk: a mai sport háborus szimptoma, az egyénnek 
specialitás, a tómeg részére pedig veszedelmes narkótikum. 

De ha azt kérdezzük, milyen organizációs eredményeket ér-
hetnénk el a sportmánia észszerü irányitásával — akkor azt kell 
felelnünk, hogy a sport, mint az egyes embert és a nagy tomege-
ket is a legintenzivebben érdekló jelenség egy u j társadalmi rend, 
egy kollektiv emberi kozosség alaptorvényeit hordja magában. 

Ahogy a kapitalista berendezkedés a müvészetet, mint a nyu-
godt, kiegyensulyozott korok legmagasabbfoku produktumát, ré-
szekre torte, a mindennapi élettól elvonatkoztatta, technikában el-
speciálizálta s végül, mint az ó részére készült kónnyü szórakoz-
tatást állitotta be egyéb luxuscikkei kózé, ugyanugy a háboruból 
visszamaradt szellemi és íizikai nyugtalanságot a mai értelemben 
vett sporttá specializálta, a nagyszerii eróteljesitményekból szóra-
koztató játékot csinált és végül az egészet egyéni virtussá és az 
embergyilkolás egyik mesterségévé deformálta. Itt tóbbé nem a 
romantikusok ,,ép tesiben lakik az ép lélek" ártatlan frázisáról 
van szó, és oktalanság lenne a mai uszó, ugró, boxoló stb. spe-
cialisták és a górógók olympiai versengzói kózótt levó analógiá-
ról beszélni. Ott esztétikai értéke volt a szép testnek, itt csak üzle-
tileg felbecsült külonlegesség; ott a tornászók és vivók mozdulatai 
mogótt volt egy bizonyos célirányosság, átfütóttek voltak egy 
nemzeti vagy íaji ideológiától, itt minden ónmagáért van s az 
egyéniség kifejlódése nem a kozosség gazdagodását, hanem az 
individuum mindentól elszakadtságát jelenti. 

Ivétségtelen, hogy a mai sportmánia az életre-halálra menó 
boxmérkózésekben fogja elérni tetóíokát. Ez tórvényszerüen kell, 
hogy bekóvetkezzen a világháborut megélt ember pszichóziséból 
és a sportvállalkozók üzleti érdekéból. És a szocialista mozgalom-
nak sok egyéb tennivalója mellett ezen a területen is erós tisztitó 
és épitó munkát kell vállalnia. Tudatos átszervezó munkával 
siettetnie kell az individuális sport végsó kifejlódését és ezzel egy-
idóben meg kell mutatni a játékok mélyén fekvó kollektiv em-
beri értékeket. A sport ügyéhez hozzászólóknak kóvetelniók kell 
a versenyzók professzionizálását, hogy ezek a virtuózok elveszit-
sék a heroizmus nimbuszát és ónkényteleniil átkényszerüljenek a 
cirkuszok és oríeumok akrobatáinak értéknivójára. A kózónség-
nek tisztában kell lennie azzal, ha ezek a mai üzleti elvek szerint 
kihasználható specialisták játszanak, akkor neki játszanak s játé-
kukban nem az ó benne éió erók rendszerbe foglalását testesitik 
meg, nem valami kózos ügynek a képviselói, hanem tólünk elsza-
kadt, külónósen fejlódótt individuumok. Akárcsak a zseniális ka-
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jává, a polgári múvészet testvérévé. Pedig kétségtelen, hogy ezek-
ból a hevesen mozgó s ma még célirány nélkül fejlódó erókból 
tóbb, általános emberi értéket is ki lehet hozni. Csak akarni 
és tudni kell a kérdéshez hozzányulni. És semmi kétség, akiknek 
akaratuk e's tudásuk lesz a sport értelmének a mélyéhez férkózni, 
azok az uj társadalom fundamentumépitóihez íognak tartozni. 

Ök felismerték a modern szervezés torvényeit. Ök számba-
veszik az adott emberanyagot s mint a modern házépitó, a leg-
belsóbb pontból épitik fól terveiket a megismert dimenziókba. 

Ami ma külonlegesség, abból általánosat formálnak s az 
individuum ma még megcsodált erófeszitéséból kinevelik a közös 
emberi szokásokat. 

Az életkedvet, a harcrakészséget és biztonságérzetet. 
Kassák Lajos 
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landorok vagy a maguk elszigetelt deíormáltságát variáló mü-
veszek. S a ma még ezeknek a virtuózitásoknak hatása alatt álló 
kozonségnek meg kell mutatni egy, egészséges sportkultusz szo-
cialis lehetóségeit. 

A nemzeti és faji ideológiából kiszakadt ember mai elszaba-
dult, általános értékek nélkUl kilengó mozdulatai mógé meg kell 
adni az uj ideológiai tartalmat. 

A szocialista mozgalomnak tudnia kell, hogy neki nem csak 
szigoruan meghatározott politikai és gazdasági íormulákra, ha-
nem ezeket a íormulákat végrehajtani és betartani tudó emberekre 
ís sziiksége van. A politikai nevelés módszere mellett meg kell 
találnia az emberré nevelésnek egy általánosabb pedagógiai mód-
szerét is. A polgári társadalom nevelési rendszerének kiegyen-
sulyozására, az iskolák és templomok ellenében, ha egészen más 
irányból elinditottan is, s ha sokkal nehezebb szubjektiv és objek-
tiv körülmenyek között is, adva vannak a szak- és pártszerveze-
tek, s most világosan áll elöttünk a helyzet, hogy a burzsoázia 
militarisztikus organizációival szemben fel kell állitani az uj szo-
ciális tómegorganizációt. Ez organizáció egyedül a tómeg-
sportban találhatja meg kiélési es megjelenési formáját. 

A szocializmus kérdése egy uj rend megteremtésének a 
kérdése. 

Ennek az uj rendnek, ellentétben a burzsoázia osztálytórvé-
nyeivel, elnyomott és megíélemlitett tömegek kenyszerü türelme 
helyelt az emberiség ósszetartozni kivánásán és az egyéni erótu-
daton kell felépiilnie. 

A burzsoázia osztályérdekból erószakszerveket állit be magá-
nak, ilyen elsö sorban a katonaság; a szocialista társadalomnak az 
onkéntes renden kell alapulnia. Természetes, hogy ezt a rendet 
csakis az emberben rejló közös energiák egybehangolásával, egy 
uj életprogramm, uj emberi morál elplántálásával lehet meg-
valósitani. 

A militarisztikus forinulák, amelyek ma már csak kivülröl 
befelé kisérelhetik meg az ember átalakitását, nem lehetnek alkal-
masak a szocialista organizáció részére. A militarizmust, mint egy 
elmult kor csokevényét, uj eszmei és érzésbeli tartalommal meg-
tólteni lehetetlen. A szocialista mozgalom militarizálni akaró 
része azonban pillanatnyilag hasznos munkát végezhet és végez 
is, ha ugy fogja fel a dolgát, hogy egy felszabaditó militarizmust 
akar szembeállitani az elnyomó militarizmussal, de bizonyos, 
hogy ez csak részleges és idóleges programm lehet és az egész-
nek a szocializmushoz, mint épitó eszméhez, semmi köze nincsen. 
Kétségtelen azonban, ha valaki értelmes és keresó szemmel egyet-
len futballjátékot végignézett, a játékosok bensó fegyelmezettségé-
ból és a nézók szinte minden pillanatban tettbe robbanni készWó 
érdeklódéséból kifolyólag ne inspirálódott volna annak a gon-
dolatnak a kitermeléséig, hogy ime, itt van az a hely, ahol a 
tomegorganizáció modern eszközeit, pszichológiai alapját meg 
lehet találni. 

A modern tömegorganizätor nem engedheti meg magának 
tobbé, hogy elle'nzös szemmel a ma annyira aktuális sport kér-
désén egyszerüen kereszWlnézzen. Aki bensóleg fegyelmezett és 
a harcokra szivós tömeget akar nevelni, annak a sporttal, mint 
az egyik legéletesebb korjelenséggel számolnia kell. Észre kell 
vennie a burzsoá életfelfogás végzetes behatását erre a tömeg-
megnyilatkozásra, észre kell vennie, hogy az üzletes érdekek 
hogyan szakitják el a föliejlödött és kiképzett eróket a tómegtól 
és hogyan nyomorodik el az egész az individualizálás égisze 
alatt bravuros mutatvánnyá a kapitalizmus szolgai szórakoztató-

• AZ OROSZ KUUURMUNKfl keresztmeťszetét a konyvtermelésben a 
következö adatok muiaiják: A konyvprodukciót az OROSZ ÁL-
LAMI KIADÓVALLALAT, mely a világ egyik legnagyobb vál-
lalkozása, uralja. Az összes megjelent könyvek 75 százaléka az ö 
kiadása. 1923-ban hétszer többet produkált, mint a háboru elött 
az akkori legnagyobb orosz konyvkiadó. Kezdö periódusában 
(1919) majdnem kizárólag propaganda- és agitációs irásokať ho-
zott, de a NEP-hez való átmeneti idószakban már semlegesitette 
kiadványait. Az orosz állami kiadványokból 56% szak- és tan-
könyv, 16% szociális és gazdasági problémákkal foglalkozik; 
többek között Marx összes müveit és a marxisťák nagyrészéť 
liozťa. Az Izwesťja legujabb jelentése szerint az orosz kormány 
egy torténelmi materialista világatlaszt bocsát ki, mely a legujabb 
adatok alapján 160 sematikus ábrázolásban és térképben a világ 
földrajzi, politikai és gazdasági helyzeťét mutatja. 

® ÍU flMERIKDi MAN RAY évek óta a fényképészet můvészi lehe-
toségeinek fejleszfésén kisérletezik. Képeit, absztrakť fotografiákat, 
sajátságos eljárással késziťi. M. R. véleménye szerint módszere az 
individuális kéziigyességet kizárja és akárcsak az irodalom vagy 
žene, az absztrakt elgondolást közvetiti. Meťódusa: festés a fény-
nyel, a fény vetitése a téren át, ťárgyakra, tárgyak által, melyek 
uj formákká ömödnek, formákká, melyek csak ezen a képen létez-
nek. Lencse és kamera nélkiil dolgozik. A fény uťjába akadályokat 
helyez, a lemezť vagy papirt tükrözi és az elóhivóval is kisér-
letezik. 

• flZ EQVRE CÉLTUDUTOSflBBfl és okonómikusabbá ťeljesedó épitke-
zés ugy eszťétikai, mint anyagfolhasználási szempontból szinte 
nspról-napra meghozza a maga általános érvényii eredményeit. 
És ebben a munkában egyre nagyobb teriileťek kapcsolódnak bele. 
Például ujabban a világhiru Saint Gobain-i tiikoruveggyár egész 
házak lépcsózetének üvegböl való eloállitását kezdte meg. Az 
iiveglépcsok alkalmazása világossá teszi a lépcsóházakat és a 
higiénia szempontjából is nagy elönyöket nyujt. 

• A „DER STURM" juniusi negyedévi száma csaknem egész 
terjedelmében a MA munkafársainak irásait és képzomůvészeti 
munkáiť közli. Ez az elsö eset, hogy a magyar můvészet ilyen ki-
választott csoportban jelenik meg a külföld elött. A lapban képek-
kel, metszeťekkel, versekkel és cikkekkel a következök szerepelnek: 
Kassák Lajos, Kállai Ernó, Moholy Nagy László, Kudlák Lajos, 
Reiter Robert, Bernáťh Aurél, Tamás Aladár, Nádass [ózsef, 
Glauber Henrik és Mattis Teutsch Jánoš. A verseket Gáspár 
Endre forditotta. A MA csoportján kivül még Schreiber Hugó 
egy porťréját is közli a STURM. 

DER 
QUERSCHNITT 
DIE ZEITSCHRIFT DER LEBENDIGEN DINGE 
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George Gross Galerie WUrtble, Wien 

FIGYELÖ 
GEORGE GROSS ( B e r l i n , Galerie Flechtheim, W i e n , 

Galerie Würthlc) felé ma nemcsak a kozonség és kritika fordul 
élénk figyelemmel, hanem a német iigyészség is. Képeit és 
rajzait hol az állami rend, hol az erkölcs eilen irányuló vétsé-
geknek minösitik, elkobozzák, betiltják. Eredmény: George 
Gross népszerû embere lett olyan lapoknak és köröknek is, 
amelyeknek egyébként minden okuk megvolna arra, hogy öriz-
kedjenek ennek a muvészetnek az öket is támadó szellemétôl. 
Söt a George Gross eilen inditott hajsza közvetlenül nyilvános 
tüntetö gyûlésre is vezetett, amelyen a Icgkülönbözöbb társa-
dalmi osztályokhoz és politikai partokhoz tartozó irók, tudósok 
stb. a miivészèt szabadsága mellett foglaltak állást és élesen 
elitélték a katonai diktatura alatt érvényesûlo német kultur-
politikát. Bármennyire örvendetes is azonban, hogy a Gross ei-
len irányuló ostoba rendszabályok ilyen hullámokat vetettek, 
rnégis van ennek a szimpatiának nagyon problematikus oldala 
¡s, épen ami a tendencmiivészet hatásának a miivész által cél-
zott egyčrtelmtiségét és támadó, romboló erejét illeti. 

George Gross szatirája nemcsak az uralkodó társadalmi 
rend u. n. kinôvéseit és arnyoldalait vetközteti porére, hanem 
az egész rendet, összes gazdasági, politikai és kulturális ténye-
zöivel együtt, tövestül, koronástul. Különös tehát, hogy entel-
lektüellek, kiknek egész élete munkája ennek a polgári és 
kapitalista kulturának a szellemében folyt, létjogosultságuk 
legradikálisabb tagadójával azonositják magukat. Gross, aki 
egy legutóbb tartott nyilvános eloadásán is véres iróniával 
mutatott rá arra, hogy a kulturidealisták rajongva tisztelt szelle-
me mennyire képtelen a társadalmat mozgató materiális erök 
iszonyu emberfalását és élettiprását megakadályozni, Gross 
maga is ennek a szellemnek a nevében „örvendhet" a demo-
kraták, szocialdemokraták és pártonkiviiliek, sznoob és nem 
sznobok egyûttcrzésének. Annyira jutott-e már a polgari ön-
tudat, hogy halalos gyülölöivel is képes szövetkezni, könyör-
telen ônelemzéssel vajkálva a maga oszlásnak induló szerve-
zetében, vagy a szatira legveszettebb vádaskodása -is érdekes, 
szórakoztató élmény azok szempontjábol, akiket illet és George 
Gross fenegyerekeskedései is odasorakoznak a polgári esztézis 
perverz izgató szereihez? George Gross népszerûségében alig-

hanem mindakét motivumnak része van. aminthogy magában a 
miivész munkásságában is az erkölcsi problematizálásnak és 
az esztétikai raffinement-nak különös vegyülékét kell látnunk. 

George Gross látva látja, hogy a gazdasági és eszmei 
alapjaiban bomló polgári társadalom, de kivált az internacio-
naliza» világváros ábrázata tele "Van az elvetemedettség, rutság 
és ostobasag, a kegyetlen embertirpó verseny és a cinikus 
kéjenckedés fekélyeivel. Ez a tudat az elsö ráeszmélés keserü 
torzulataitól az egyetemes embergyülölet és kulturtagadás vizio-
ján at a kommunista tendencia megfontolt vállalásáig a müvész 
egész fejlodésén végigkisér. De ugyanakkor George Gross maga 
is jellegzetes hajtása annak a bonyolult és rendkivüli ingerekre 
utalt pszihikai elevenségnek, mely tárgyilagos szabályozó és 
értelmezo központok hijján tultengésnek indult és ôncéllá lett. 
Épen ez a gyökeres sors és lélekkôzôsség hozza ma 'ával, hogy 
Gross olyan példátlan intenzitással reagál a mai élet minden 
nyavalyájára. Nincsen ösztönösen egyszerü és tiszta életakarata, 
szelletni fegyverzete, mely eleve kivül tarthatná öt a körülötte 
kavargó zürzavaron. Legujabb, programmatikusan kommunista 
fejtódési szakaszaban ugyan eiert olyan alapvetö, pozitiv szem-
pontokhoz, hogy azok világánál az anarkia álarcos forgataga 
inögött is meglassa a mindenütt' jelen lévô és mindent moz-
gató egy-eröt: a t ó k é t. De amióta tagadása erre a hatalomra, 
ennek a hatalomnak az uszályhordozóira, csatlósaira és lógo-
saira összpontosult, müvészete sokat vesztett szuggesztiv erejé-
böl. Közelebb került a tárgyi valósághoz, egyszerübb lett, 
ábrázolóbb, de erötlenebb és kifejezéslelenebb. Felülkerekedett 
benne a tudatos és prèdikàló moralista, aki a maga vérségének 
elnyomásával, talán a maga szenzációs hasogatasokra beren-
dezett pszihéjének az idöleges vagy végleges eltompulása után 

vádol, hirdet és agitál igaz, foltétlenül tiszteletre méltó 
kôtelességérzetbôl. K o t e l e s s é g s z e r ü e n , mert egy világ-
fordulat érdekérol van szó, melyet elemzö eszével szükségesnek 
kell hogy elismerjen. De ezt az agitációt csak az ész és a 
morál diktálja. Ezért hat olyan gyakran mondvacsináltnák, 
ezért válik megszokásból elkövetett illusztrációvá. Csak olyan-
kor lesz alkalomadtán ujból izgalmas, nyugtalanitó élménynyé, 
ha megint el-elhatalmasodnak rajta a toredezés, foszlas és 
destrukció régi, idegeket fôlszántó szenzációi. De ilyenkor 
egyuttal a tárgyi valóság és a tendencia egyértelmüsége is el-
homályosodik és kétessé válik. A külvilág kezd megint fölszi-
vódni az egocentrikus pszihe ôncélu dinamizmusában és a 
tagadás és élvezet határai elmosódnak. Igaz, hogy az ellen-
tétek között, amelyek Gross ilynemü ujabb munkáiban a formai 
és pszihikai dialektika sürü szôvevényeként boritják a kép-
felületet, ma már nem olyan nagy a feszültség, mint régen. Az 
akvarellek és rajzok egészben nyugodtabb, kiegyenlitettebb 
képet öltöttek. Az árnyalatok, átmenetek és szellemes poentek 
olyan kultivált gazdagsága érvényesül rajtok, amely akármelyik 
polgári szalonnak diszére válhatnék. 

Gross minden müvészileg teljes étékü f jtódési szakaszát 
a tagadás és igenlés, a fölzaklatott, megborzadó idegenkedés 
és a kéjes fôlérzés egybeolvadása vagy szoros egymásmelletti-
sége jellemzi. Igy van ez a háborut megelözö rajzoknál, 
amelyek imbolygó, babrálgató, rendkivül vékonyszálu vonalsürü-
jébôl is ránk mered ugyan a gonoszság és rutság eltorzult 
ábrázata, de mintegy fátyollá lazulva. A forma és technika de-
kadens idegzete szeszélyes, bizarr vegetáció gyanánt lepí be a 
szörnyü grimasszokat és a rajzok karakterét elsôsorban ez az 
artisztikum szabja meg, nem pedig valamelyes határozott 
emberi állásfoglalás az élményre ható dolgok meílett vagy eilen. 

De jön a világháboru és az alapjában utilitarista és észelvü 
George Gross pokoli károrômmel látja, mint hullanak sárba az 
összes emberi „ideálok", hogyan uszitanak haborura „malaszttal 
teljes" költök, filozófusok, müvészek, hogy vonulnak óbégató 
tötnegek a mészárszékre, mint dicsöülnek meg gyalázatosan a 
hatalmasok és lazulnak, pusztulnak, fordulnak visszájukra az 
összes jópolgár-életviszonylatok és kčtelékek. A megelózó 
periódus kerülgetöbb. korüliróbb, ornamentálisabban szöve-
vénvesedó vonalrajzában is megvolt már a hajlandóság arra, 
hogy meglazitsa a dolgok tárgyi szerkezetét, kiforgassa öket 
tapasztalati képükbol és alávešše azt a külsö világra felelô 
pszihe ellentétek támasztotta nyugtalanságának. Ä háborus 
élménvek ezt a belso dialektikát annyira tulfeszitették, hogy az 
ellentétek ereje szétvetette, széjjelszáikitotta a természetes 
ôsszefûggések még épen hagyott utolsó tôredéket is. Egyben 
tudatosabb, élesebb lett a negativumokra vaio reagálás is: 
Csontig ható, brutális verizmussal megragadott részletjelen-
ségek össze-visszahajitott romhalmazábcl vagy nyüzsgö férge-
sedesébôl teljesedik a rajz és a kép alaktalan formája, astiláris 
stilusa: a d a d a i z m u s . A finom vonalpókhálózat helyén 
élesen kiütközö keménységek, hosszan, egyenesen futó hasa-
dások, szilánkosan ékelodô siktagozatok támadnak. A tér leg-
különbözöbb rétegeibôl és zónáiból féktelen erök törnek egy-
másra. Keresztezodéseik, kölcsönös átdôféseik szabálytalan, 
sokirányu, széthuzó tengelyrendszert támasztanak, mely a beléje 

kényszeredett formákat szétszaggatja, megnyomoritja. A formák 
kórrajzát mintha fájó kegyetlenség vésné, marná bele erósen és 
metszóen a képfeliiìetbe, a térbe. Az alakok arányai, mozdu-
latai is elváltoznak. A végtagok lazán ôsszefuggó rendjét báb-
szeró tagozódások, merevedések váltják fól és a fejek rajzán 
is a látszólag ugyefogyott, esetlen primitivizmus és gyermek-
dedség kezd uralkodni. Az igy megrajzolt figurák jellemzó 
ereje hihetetlen és elképesztô. Emberi fóbiinôk, aljasságok és 
torzulatok eme fôltárásához képest D a u m i e r karikaturái 
szelid, jóizii humorizálást jelentenek. És a fôrtelmesnél sok-
kalta fórtelmesebb siberek, szajhák, pocakos nyárspolgárok, 
durva katonák, aszott filiszterek, nagyképu professzor-idealisták, 
bárgyu hivók és vérengzó kéjgyilkos-állatok tipussai megszám-
lálhatatlanul sokszoros egyéni példányok alakjában lepik el a 
világot, vagy legalább is a világot jelentó óriásvárost: Berlint. 
Ennek a városnak a munkában és Orômôkben egyaránt kimé-
letlen, erószakos, hajszás iizeme forgolódik, futkos, mászik 
ôssze-vissza Gross f u t u r o - d a d a i s t a rajzain. Megveszett 
bábuk, vigyorgó fakutyák, otromba emberpôfetegek fantaszti-
kusan való és lehetlen kháosza ez: gyulolettel, utálattal és 
kéjes ônmarcangolással feste» vizio. 

Minden és mindenki nyomorult részese, áldozata ennek a 
rettenetes sokadalomnak. Nincsen gondolat és érzés: nincsen 
forma, mely ettól az uj fajta babeli zavartól illetetlemíil, tisztán, 
plasztikusan, eróvel teljesen emelhetné fol a fejét. A háborus 
élmények egyetemes ember és kulturtagadássá áradnak és 
elnyelik a miivészeti objektivitás utolsó foszlányát is. Ahol a 
tárgyi és alanyi valóság ilyen kegyetlen szenzációk alakjában 
olvad ôssze egymással, ott nem lehet szatiráról a szó règi 
értelmében beszélni. George Gross java munkái nem karika-
turák, amelyek mellett vaiami pozitiv emberi és miivészeti 
életérzésról tanuskodó formának is helye lehetne még a miivész 
mankásságában. Daumiernak meg volt a maga romantikus 
realizmusa, amely, ha gyakran kozel járt is a karikaturához, 
mégis harmonikus igenlését jelentette a korabéli szellemi és 
festói kulturnák. A minden kulturát, minden stilust fôlrugó da-
daista Gross számára a fájdalniasan kéjes képrombolás és 
torzitás az e g y e t l e n lehetséges mód, mellyel a miivész a 
szellem és a jóság nevében tórtént véres komédiákra reagálhat. 

Grossnak is megvan ugyan a maga pozitiv életprogrammot 
jelentó miivészeti foglalata. De ez a foglalat tudatos kirekesz-
tése a filozófiai elmélyiiles, a lirai megindulás minden, Gross 
szempontjábol idejét mult fikciójának. A csak észelvti és csak 
haszonelvii konkretumuknak éló ember képe az, melyet George 
Gross szigoruan mértanilag szerkesztett, szukterii perspektivába 
illesztett hengeres, gombos figurá mutatnak. A technikai civi-
lizáció legkôvetkezetesebb, legkizárólagosabb igenléséról van 
itt szó: egy kemény és dogmatikus ember kérlelhetetlen, fana-
tikus akaratáról. Nagyon jeilemzó, hogy ez a fanatizmus olyan 
rendet állit elénk az uj ember kôrnyezete, jelleme és éíete 
gyanánt, melyet egyaránt lehet nagytókés iizemi organizációnak 
és szoctalista társadalomnak értelmezni. Végeredményben in-
tellektuális diktatura az, amely ezeket a figurákat mozgatja, 
még pedig nagyon is centrálisan, nagyon is egy pontból indu-
lóan: nagyon is individuálisan, ha még annyira is tipizált és 
szabványozott formákkal van is benne dolgunk. Akiben a „kiki 
a maga helyén, a maga óramuszeríien pontosan beosztott mun-
kája melleti" elve az elképzelésnek ilyen parancsoló, ilyen 
fólényes erejével rendelkezik a képet egésszé ôsszetevó rész-
lettényezók felett, annak kommunistasága nem lehet primér 
érzésból fakadt proletár-szolidaritás. Ktilônben nem láthatná 
az uj ember sorsát és arculatát mindôssze annak az emberi 
munkagép-rendszernek a gazdaságosabb, egyenesebb, tisztább 
kiépitésében, melyet a kapitalizmus hozott a világra. 

George Gross ó s z t ô n e i számára a munkás nem egyéb 
organizációs anyagnál. Ezért maradnak a munkás mellett agi-
talo rajzai lendtiletlenek, kényszeredettek. Nem változtat ezen, 
hogy Grossnak a polgári társadalmon és a kapitalizmuson 
gyakorolt kritikája a leggyilkosabb kivégzés, melyet szellemi 
eszkózôkkel valaha elkôvettek. Ha ettól a kritikától az uj 
embert demonstráló képekre tériink, akkor a kizsákmányoló és 
anarchikus magántókés „rend" helyére egy valóban „minden-
kinek a magáét" juttató, szabályozott vasfegyelmet és katonai 
rendei találunk, holmi ujfajta abszolutizmust. Ez a magukat 
szellemi eróforrásaik teljes, szabad használatában érzó entellek-
túellek számára lehet kivánatos perspektiva. A proletariátussal 
akár oszlály, akár emberkózósséget érzók szempontjábol leg-
feljebb sziikséges rossz és minél róvidebb átmenet. 

Kál la i E r n ò 
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Marcel Janeo (Román) 

Nap 
Mozdulat változatlanságot éget a játékokban, 
feldisziti a kisérôket. 
Ádám. Idö. Határ. 
Megmutatás kiterjeszti az értékeket a szétszórí-
ságig, 
cselekvést és magányosságot épit a telepek 
magábafogadó okain. 
A felkinált eredök kiváltódással sziilettek 
visszaindultak az elérhetôkbôl 
és a szerszámok kitöltött hiányait adták meg 
ujra, 
az elkülönült változások viszonytalanságában. 
Bepótló helyettesités oszlatja fol a jelek lezáruló 
kifejezodését 
állapotok alakitásával a folytatódásért. 
Fölvett meghatározás ha ösmeretlen 
átkertil a feliilet-érzékelésekhoz mint a ruhaság 
forgalma és az osszefogó alapok tartozása. Ö. 
Felvételek váltakoznak. 
Tett a fejlödö menyiség szembeforduló tôrvény-
szerusege. G e r o G y ö r g y 

Versek 
I 

A barátom tegnap 11 és 1 között 
hangokat mázolt a kifeszitett vászonra 
eddig csak szines szogyöngyöket füzött diadém-
nek a rózsaarcú lányok nyakába 
majd magaelé bökdöste a szeretôjét 
kinek azelött egy henteslegénnyel volt viszonya 
azután kifordultunk a körutra 

mi hárman 
s nyomunkban még vagy tizenöt ember 
elöttiink akkor már ott sétáltak a koldusok 
akiknek minden ok nélkiil ez az exisztenciájuk 
a templomokban ibolyaparfümöt harmatoznak 
a zsolozsmák 
az autók mint jólakott tehenek böfögtek tiil-
keikkel 
de mikor a nyugatipályaudvarhoz értiink 
észrevettiik 
hogy még mindig csak a köruton vagyunk. 

II 

Szemünkön álmatlan éjszakák hánykódnak 
lommal teli batyunk mindig kész az útra 
de ránksúlyosodik tíz esztendö léleknélkiilisége 
és ránk nyomta bélyegét 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
és tíz év hideg telei alvasztották a vériinket 
és tíz év augusztusai martak belénk 
most 1924 tavaszát robotoljuk keresztiil 
ó már az istent sem tudjuk megkülönböztetni a 
féllábú cselédtol 
széles karimájú kalapunk csak vályunak használ-
ható 
engedjétek hozzám a kisdedeket 
mert ha sokáig igy állunk 
szétszaladnak a fiastyúk csillagai. P á p a józsef 

Ui játékok 
Két helyen tiikrôzôdik mindaz, ami a nagy vilâgban uj és 

nevezetes torténik. Az egyik tukor torzitva, elferditve, megna-
gyHva, forditva mutatja a vilâgi eseményeket. Ez a tiikôr az ôriïl-
tek fantâziâja. Kemény ialak môgôtt hirt nem hallanak, ujsâgot 
nem olvasnak. Begubôztak a sajât lelkiikbe, és mégis, mintha 
mindent megtudnânak, ôk iilnek elôszor a repiilôgépen. De a 
repiilôgép nem szâll a levegôbe, hanem a fold mélyébe bujik, 
céltalanul berreg valami ismeretlen iirbe. Valahol kint a nagy-
vilâgban egy ember âldozza fel magât a tôbbi emberért. A girbe-
gurba tiïkôr szâz alakban mutatja szâz képtelen, suta, ostoba, 
ferde karikaturâban. Odakint két, a fôldet végtelenul metszô vo-
nalban népek ôldôsik egymâst, itt a falak mogiitt kusza had-

MATAD OR-já tékszer 

vezérek parancsolnak láthatatlan torz tömegeknek. Hegyek meg-
mozdulnak stirii erdöben halkan lehull egy falevel 
mindnek visszhangja van itt a falak mögött. 

A másik tükör a gyermekek fantáziája. Azt hinnéd, ez csak 
kicsinyitve tükrözi a nagyok dolgait. Minden öreg paraszt tudja, 
a költök régen elmesélték, a gyermekek fantáziája sokban hasonlit 
az óriiltekéhez. Öriilt az a gyerek, aki faparipáján Napoleonnak 
érzi magát, aki a kövezet szélén járva, ugy lép, mint Blondel! a 
Niagara fölött, aki fakardjával ugy pusztit a füvek között, mint 
Dsingiskán az emberek felett, vagy aki fiizfasipján fujva, tudja, 
hogy a világ mind az öt részében hallják a harsonáját, vagy aki 
kis botjával hadonászva, egy millió emberböl álló orchestrummal 
játszatja az uj, még sohasem hallott szimfóniát. 

Ezeket a kis óriilteket kijózanitja az élet. Amazokat ôriiltekké 
tette az élet. 

Amig a gyermek maga játszik, addig tisztán, félreérthetet-
leniil az ember ösi, szertelen nagyravágyása a sugo, aki a darabot 
dirigálja. Az uralkodnivágyást, a mindenki-felett-íevóségre való 
tôrekvést, a féktelen vágyat, esodálkozást kelteni, az önmagameg-
mutatást, tulzó hazugságait levezetni oda, hogy a gyermek meg-
tanulja: sorbaállni, a másikkal törödni, a kôzôsséget szeretni, má-
sokért áldozni, egyíitt haladni, ha kell szolgálni, ha kell vezetni, 
de mindig a másokkal és mindig a másokért: ez volna a nevelés 
célja. Ez volna, ha tudnánk nevelni, ha nem tenné ezt lehetet-
lenné az ostoba vágy: a fiam legyen kíilonb nálam, a fiamnak 
jobb sorsa legyen nálam, jobb sorsa másoknál, álljon fölötte a 
többinek, öt mindenki szeresse, öt magát ne esalja meg a szive 
soha. Magunk sem tudunk sorba állni, hogy tudnók megtanitani 
erre a fiainkat. 

Nem engedjiik a gyereket magában játszani. Mi készitiink 
neki játékokat. Amig egy-egy ember, egy-egy mùvész faragta, 
szinezte ezeket a játékokat, addig olyanok voltak szinte-szinte, 
mint amilyennek a gyermek esinálná jó maga. Négyszôgletes kiesi 
lovon egy henger a huszár, a fején egy kis csirketoll, a szinei 
világ-nem-látotta rikitók a lova farka sip, amivel sipolni lehet. Ha 
kezedbe veszed, nevetsz az egyiigyiiségén, de a szived táján mele-
get érzel, a fahuszár visszalovagol veled a gyermekkorod furesa, 
elveszett paradicsomába. 

De ma már a játékokat gyárakban készitik. Okos, józan, fel-
nótt emberek. És nem is az a fontos, amiért késziil, de fontos a 
piac, az iizleti verseny. A játékokat nem a gyerekek veszik, hanem 
unott emberek, akiknek örömet ugyis csak a hiu versengés okoz: 
az ö fiának kell a legszebb és a legdrágább. A gyereknek van 
aztán igaza, amikor a játék csak arra jó neki, hogy megnézze, 
csepii van-e benne vagy egyéb. 

Ezek a játékok nem is kellenek a gyerekeknek. Nem tréfa, de 
valóság, hogy csak annak a felnöttnek okoz örömet, aki veszi, a 
gyereknek csak annyiban, amennyiben már résztvevóje lett a 
hiuság vásárjának. 

Jó játék ezek köziil csak az, amely szerszámot mimel. Aki 
már megtanult gondolkodni, az már megérti, miért volt ez a 
szerszám eddig mindig hadiszerszám, ijj, puska, kard, dob, trom-
bita, ágyu. Vagy pedig a legjobb esetben ásó, kapa, furò, ka-
lapács. 

A nevelés mindeddig nem az embernek szólt, a hatalmat szol-
gálta. Rabszolgát nevelt, katonát vagy munkást. Istentelen kézzel 
követte el a kutmérgezést, nemesak az iskolában, de már elöbb, 
a játékban is. 

Dereng már. Vagyunk már, akik az embert akarjuk nevelni 
a gyerekben s a gyermekjátékok érzékeny tiikre már mutatja a 
Jövöt. 

A gyermekszobába bevonult a gép, az alkotás, az épités. A 
játékos boltok kirakatában mindig nagyobb és nagyobb tért fog-
lalnak el a fából, vasból való gépalkatrészek. Oyözni fog a gép, 
nem az, amelyrôl a munkás azt hitte, hogy a munkáját, a kenye-
rét veszi el, hanem az a gép, amely felszabaditja, amely ad neki 
idöt és utať a szabadba, a fényre, a napra. Dr. Lukács Hugo 
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